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Báró Orczy István, mint proprietarius földesúr 1745. év-
ben meghagyta Krück György pusztabíró és Schuffert János 
ispánnak, hogy a török hódoltság alatt lakatlanná vált Vad-
kert pusztáját német lakosokkal betelepítsék. Nevezettek u-
ruk akara t já t több német községben közhírré tették s külö-
nösen a kishartai, nagyszékely] és gyönki németeket hívták 
fel Vadkert betelepítésére. 

E felhívásra heten jelentkeztek s a másolatban a római 
katholikus plébánia levéltárában mind maiglan meglévő, az 
őrsi residentiában (Tarnaörs, Heves m.) 1745 Szentgyörgy 
(április) havának 16. napjáról keltezett letelepítési okmány 
szerint: „Praesenlibus (ez&nnél) adom tudtára, az kiknek il-
lik, hogy az alább megírt' eszendőben és napon némely svá-
boknak sicut (még pedig)::.Schuffert Johann, Krück György, 
Albrecht Rudolf, Miller Wilhelm, Koch Henrick, Hirsch Já-
nos, Keller Jakab requisifiánkra (kérésünkre) nemes Pest 
vármegyében lévő örökös pusztámat Vadkert nevűt megszál-
lani engedtem 

Az ősi települők legnagyobbrészt Tolna vármegye pince-
helyi járásának Nagyszékely nevű községéből jöttek. Való-
színűnek látszik, hogy már 1745 előtt is voltak itt közülük 
»•gy néhányan, mert a nagyszékelyi családkönyv feljegyzése 
szerint a Deuchert (Tengert) család 1722, a Ferber család 
1723, Lehr család 1722, Müller család 1722, Schilling család 
1730, Ungar család 1739, Wiesz család 1737 évben költözött el 
onnan Vadkertre. 

Ezek túlnyomórészben reformátusok voltak, a települők 
azonban csakhamar szaporodni kezdtek, a mennyiben Német-
országból: Wiirtenbergből német és a felvidékről: Zólyom és 
I.iptó megyékből tót nemzetiségű evangélikusok jöttek. Az 
ág. liitv. ev. régi jegyzőkönyvben közölük: Euler Konrád, 
Klam Emészt és Wendel Mihály vannak névleg megnevezve. 

A régi német feljegyzés szerint: „Letelepedésük után, 
midőn anyagi szükségleteikről gondoskodva volt, szellemi 
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eledel után áhítoztak, de az akkori zavaros, a protestánsokat 
üldöző korszakban minden ebbeli nemes igyekezetük és fára-
dozásuk siker nélkül maradt". 

Ennek dacára evangélikusok és reformátusok „egyházi 
ügyeik kívánatos előbbrevitele céljából", mint jó atyafiak 
összefogtak, minden dolgaikban együttesen jártak el és 
már 1747-ben, a mai református templom telkén fából: ora-
tóriumot azaz imaházat építettek. Ez a szerény faépület is-
kolául is szolgált és a tanítói — előkönyörgői állást meg-
szervezve azt a Németországból származott Huver Jánossal 
töltötték be. 

Sajnos anyagi és valláserkölcsi emelkedésüknek nem 
sokáig örülhettek. Az igénytelenségében is drága hajlékot, 
melyben pedig annyi bátorítást és vigaszt nyertek a kezdet 
úttörő nehézségei közepette, a vallásos elfogultság megiri-
gyelte tőlük és Patatits nevü kalocsai püspök 1748 április 
26-án a még teljesen nem is kész imaházat és iskolát „Keczel 
és Akasztóról toborozott gyülevész haddal, egy pesti szolga-
bíró vezényletével, a földesurasság legnagyobb sajnálatára 
és vadkerti alattvalóinak legbensőbb szomorúságára lerom-
bolta és elpusztította". 

E miatt német protestáns híveink közül sokan annyira 
elkeseredtek, hogy itt hagyták oly sok áldozattal épített fész-
küket, elvándoroltak és helyükbe azután róm. kath. magya-
rokat telepítettek. 

Az itt maradottak azonban, bár sem imaházuk, sem 
templomuk nem volt, híven és törhetetleniil kitartottak hi-
tük mellett. A szigorú tilalom ellenére, akárcsak az őskeresz-
tények, az éj leple alatt, zárt ajtók mögött gyülekeztek össze 
istentiszteletre. Miután tanítójuk elűzetett, maguk közül vá-
lasztottak egy Kahm Miklós nevű embert, a ki a magánhá-
zaknál nagy félelemben tartott áhítatokon imádkozott és ol-
vasott fel bibliát. 

Az üldöztetés e szomorú emlékű korából maradt fenn egy 
kedves emlék a nép ajkán. Hogy tudják, hol lesz a legköze-
lebbi titkos istentisztelet, annak a háznak az oromfalára egy 
zöld ágacskát tűztek s a hitsorsosok köszönés helyett azt 
súgták egymásnak: „der Busch ist beim Euler oder Fritt-
mann drausz" (az ág az Eider vagy Frittmann házán van 
kitűzve). 

Ez így tartott körülbelül négy évig. Ekkor állhatatos 
szívóssággal újból tervbe vették evangélikusaink és reformá-
tusok egymás közt ima és iskola-ház építését. Folyamodtak 
engedélyért földesurukhoz, a ki azt bár nem ellenezte, meg 
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sem engedte. így hát engedély hiányában is ugyanazon a 
helyen, hol az első állott, tehát a mai református templom 
telkén, szájhagyomány szerint a mai utcasornál valamivel 
beljebb, ú j ra építettek imaházat mely 1752-ben készült el. 

Tanítót, illetve lévitát is választottak még az évben: 
Stein Henrik nevűt, aki egy évig viselte ezt a tisztséget, u-
tódja Eüler Kereszt ély lett, ez evangélikus volt és hat éven 
át működött, azt követte: Hüdebrandt Henrik. 

E rövid ideig tartó békesség alatt a hivek számbelileg 
megszaporodtak és azért a két testvér felekezet 1759-ben bé-
kességben különvált és a evangélikusok 1760-ban külön ima 
éh iskolaházat építettek maguknak a jelenlegi Székács-u. 1 és 
2 számú lelkész és tanítólak közötti mesgyén. Külön tanítót 
is alkalmaztak. 

Harangot a két egyház, az uraság báró Orczy Lőrinc tud-
tával és beleegyezésével, együtt vett, sajnos vajmi kis időro. 

Mielőtt észre is vehettek volna a szegény telepítrnénye-
sek, már árva fejük felett ismét kitört a vallásüldözés pusztí-
tó vihara. Kolonits kalocsai érsek rendeletére 1766 június 26-
án egy szolgabíró vezetésével akasztói, keceli és az 1748-ban 
betelepült helybeli katholikusok úgy a református, mint az 
evangélikus ima és iskolaházat teljesen lerombolták, a ta-
nítókat elkergették, a híveket az istentisztelettartástól eltil-
tották, a kis harangot pedig Kalocsára vitték. — Erről a kis 
harangról a reformátusok 1820. évi canonica visitationalis 
jegyzőkönyvében ez van feljegyezve: „A kis harang egy má-
zsa 25 font a koronájával együtt. Inscriptioja (felirata): Ge-
gossen iv Ofen. Mich. Anton Lechner 1760." (Öntetett Budán, 
Tshner Mihály Antal által 1760 évben). A kis harang évekig 
használatlanul hevert Kalocsán, honnan később a vadkerti 
római katolikusok kérték el s használták a türelmi rendelet 
kiadásáig. A református egyház i ra t tárában van egy 1787. 
január 7-én kelt egyességlevél. melyben a katolikusok azt 
igérik: „A Lutheranus és Református Kedves Atyánkfiai 
Lakos Társainknak a Harangér t fizetni fognak ötven ött 
Renus forintokat, úgy, hogy azoknak Lefizetések Után azon 
liarang örökre tsuppán tsak a Papista Atyafiaké le-
gyen". Ezt a Richter András kerületi szolgabíró előtt kötött 
szerződést azonban úgy látszik valamelyik fél megbánta s a 
harang visszakerült a protestánsok birtokába. A két testvér-
felekezet azután sorsot vetett r á j a s az a reformátusoknak 
kedvezett, kik evangélikus testvéreiket 35 forinttal kártala-
nították. A református templomban ez a kis harang 1912-ig 
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szolgált, akkor beöntötték egy másik harangba, melyet az-
után elvittek a világháborúba. 

Az 1766 június 26-iki szomorú nap után, mint a kasukban 
megzavart méhek, el rajzottak a reformátusok. Gyülekezetük-
nek mintegy kétharmad része ugyanis vándorbotot vett új-
já kezébe és Hajdú megye Balmazújváros nevú községébe köl-
tözött. — Az itt maradottakat a római katolikus plébános 
felügyelete alá helyezték és az istentisztelettartást legszi-
gorúbban eltiltották. A két testvéregyház küldöttei 1768-ban 
Bécsben Mária Therézia királynő elé járultak, átadták pa-
naszlevelüket, a minek azután annyi eredménye mégis volt, 
hogy iskolaépítéshez engedélyt kaptak, tanítót is választhat-
tak' saját felekezetükből, de csak addig, míg majd németül-
tudó róm. kath. tanitó rendeltetik Vadkertre, a mi szeren-
cséjükre nem történt meg. 

Szomorú idők voltak ezek! De elődeink nem csüggedtek 
mégsem ! Kegyelettel és hálával örökíti meg az evangélikus 
egyház krónikája: „Földes Urunk Mélt. Báró Orczy Lőrinoz 
többízben az ő vadkerti evangélikus alattvalóit támogatni és 
elősegíteni akarván, istentisztelet szabad gyakorlatának ki-
eszközléséért érettök folyamodott, de az ő nemesszívű igye-
kezetét a róm. kat. főpapság vaskarja meggyőzni és paraly-
sálni bírta . . 

A róm. kat. pap felügyelete alá lóvén helyezve, az végez-
te a kereszteíéseket, avatásokat, esketeséket ás temetéseket, ez 
azonban nem akadályozta meg, hogy mindent megkísérelje-
nek, a mi helyzetüket elviselhetőbbé tegye: „ugyanis az ide-
való katolikus papot ajándékokkal a maguk részére meg-
nyerni igyekeztek, a mi sorsukat egyidőre tűrhetővé tette, 
úgy, hogy ünnepnapokon összegyülekezhettek, mikor is ének 
és bibliaolvasással épültek." Később a reformátusokat a 
szomszéd halasi, az evangélikusokat a kiskőrösi lelkész gond-
jaiba vette, de konfirmáció és úrvacsora vétel végett a néme-
tek Hartára , a tótok Kiskörösre zarándokoltak át 

A legsötétebb éjszakát is hajnal követi. A türelmi ren-
delet a vadkerti oly sokat szenvedett protestánsok hajnalha-
sadása. Ne gondoljuk mégsem, hogy máról—holnapra for-
dult minden jóra. A református egyház krónikájában fel van 
jegyezve, hogy nem kevesebb, mint 27-szer mentek Pestre, a 
vármegye székhelyére, sőt hétszer Bécsbe is, míg engedélyt 
kaptak iskola és imaházépítésre. 

Az evangélikusok 1784. július 6-án fogtak hozzá a régi 
helyen, a mai Székács utcában, imaház építéséhez, melyet az 
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egyház krónikája, bár szegényes faépület volt, már templom-
nak nevez. Az építés még az évben befejezést nyert. Az épí-
tés költsége 2198 forint, 1787-ben fatornyocskát építenek ho/.-
zá 300 forint költséggel és Kecskeméten készült bádoggömbje 
9 forint 30 krajcárba került. 

Harangot 1786-ban szereztek az evangélikusok Brunner 
József budai harangöntőtől. Súlya: 55 font, vételára 40 forint 
\olt . Majd: 1787 március 7-én ugyanott beszerezték a másik 
harangot, melynek súlya 250 font, ára pedig 170 forint volt. 
1795 január 15-én megrepedt a kis harang, Budán átöntöt-
ték s mire június 11-én hazakerült, 152 iont lett, vagyis 97 
fonttal megnövelték. Ára fontonként 48 kr., summa—summá-
rnm 114 forint. A régi repedt harangot az öntő fontonként 
24 kr.-ért váltotta be. 

A templom belső berendezése 1790 ben készült, szószék 104 
fr t árban, a padokhoz a szükséges anyagot a hívek adták s 
a munkadíj 110 fr t . volt. 

Közben az evangélikus gyülekezet nemcsak tanítót vá-
lasztott: Schörk Frigyest (szolgált 1784—1804-ig), hanem el-
ső lelkipásztorát is: Blázi Pál személyében, ez azonban rövid 
ideig: 17M március 3. tói — 1785 május 12-ig szolgált. Az ú j 
rnyaegyház második lelkipásztora utána: Dreifennig János 
1785 aug. 1-től — 1791 febr. 11-ig szolgált s csak a harmadik 
lelkész állapodott meg hosszabb időre: Zubek Dániel, a ki 
1791 június 8-tól 1829 március l-ig viselte szent tisztét. E 
gyakori lelkészváltózások okát a kezdet nehézségein kívül 
kétségkívül nyelvi nehézségekben kell keresnünk, mert evan-
gélikus egyházunk német és tót nyelvű volt, a két rész közös-
ségi öntudata, összetartozási érzése pedig nem lehetett teljes. 

A balmazújvárosi kivándorlás folytán népességükben 
03 családra megfogyatkozott reformátusok viszout a türelmi 
rendelet után sem mertek anyaegyház alapítására gondolni, 
hanem beérték azzal, hogy Halas leányegyházaként, kivétet-
tek a róm. kat. plébános gondozásából s az anyaegyház lel-
kipásztora, a későbbi püspök: Tormássy János évente négy-
szer át jöt t istentisztelet és úr vacsoraosztás végett. — Ugyanő 
rendelte el azt is, hogy az időközben ú j r a felépített iskolába, 
mely a mai református lelkészlak helyén épült s melynek 
telkét 60 forintért Stepperl Lud vi g és Holzemer Jakab-tói 
vették, tanító választassék Spiel mann János Henrik szemé-
lyében s ő a még szórványosan élő hívek emlékezése alapján 
az egyház küzdelmes hőskorát krónikában is örökítse meg. — 



12 

Mikor azután 1787-ben a vallás szabad gyakorlása az 
irat tárban őrzött irat tal biztosíttatott részükre, ez iskola-
termet szószékkel ellátva imateremnek is igénybevették. Ek-
kor veti fel a külön templom építésének gondolatát Hirsch 
Henrik, a református egyház oszlopos vezérembere. A bó-
esai templomhegyen állott árpádkori templomrom köveit 
Nagybócsai \Sárközy János földesúrtól saját pénzén megveszi, 
azt a hívek Vadkertre fuvarozzák s az őket szent tervükben 
segítő testvérgyülekezetek segítségével felépítik a templo-
mot sőt 1795 május 14-én áldozócsütörtökön Veresmarti Véc/h 
Sámuel kecskeméti lelkész, a püspök már fel is szenteli azt. 
Hogy a számbelileg sokkalta kisebb református egyház a 
többi egyházakat megelőzve mindmaiglan álló templomát 
megépíthette, az mindenekelőtt Hirsch Henrik érdeme, ki a 
szent célra 2216 fr t . 59 kr.-t kölcsönzött, melyet utóbb feje-
delmi bőkezűséggel ajándékul adott. 

A templom birtokában most már önálló lelkipásztort is 
kertek és a Kunszentmiklóson 1797 április 2-án tartott 
egyházmegyei közgyűlés Pór Bertalant nevezte ki lelkészük-
ké, a ki 1797 május 26-án állását elfoglalva, valóban apostoli 
buzgósággal fogolt az egyházközség szervezéséhez. Az iskolá-
nak épült ház lett a paplak s e helyett a templom háta mö-
gött építettek iskolát, ez szolgált 1832-ig, mikor is helyére a 
mindmaiglan álló öreg iskolát építették. — Az egyház-alapí-
tó lelkipásztor Soltvadkerten működött 1820 június 9-én be-
következett haláláig. Külföldön is járt, tudós és Isten szí,ve 
szerinti lelkipásztor volt, nyugodjék jeltelen sírjában a bol-
dog tudatban, hogy nem élt hiába! 

Az újonnan épült templomba Hirsch Henrik öntetett egy 
harangot is 372 f r t költséggel. 1820-ban ez a harang megre-
pedt és újraöntve mindmaiglan ez a református templom 
középső harangja . — Ugyanő vette a mindmaiglan szolgáló 
orgonát is. 

Az 1784-ben épült evangélikus templomoeska, bár 1804-
ben karzatot is építettek belé és 600 forintért orgonát is vet-
tek, szűk méreteinél fogva a szépen fejlődő gyülekezet köve-
telményeinek többé nem felelt meg. Az egyház levéltárában 
fekszik egy 1819 júl. 25-én Kon válik Ferenc és Buvári Antal 
halasi épitók által elkészített templomterv, a mi kétségtele-
nül igazolja, hogy az evangélikus híveket már 1819-ben is 
foglalkoztatta a templomépítés gondolata. A tervrajz szerint 
ez a templom méreteiben kisebb lett volna ugyan a jelenlegi-
nél, de feltűnő hasonlatosságánál fogva, azt kell hinnünk mé-
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gis, hogy az utóbbinak tervezésénél mintául szolgált. Hogy 
mi okból ejtetett el a tempomépítés ügye, legvalószínűbb és 
helytálló talán is az a feltevés, hogy a német és lót a tyafiak 
közt erősebb volt a nemzetiségi különbség a hitbeli egység-
nél. E feltevést igazolja, hogy 1830-ban a hívek az esperes-
ségtöl arra kértek engedélyt, hogy a német és tót atyafiak 
külön-külön templomot építhessenek. Ezen kérelmüket az 
esperesség első ízben elfogadta ugyan, de már az 1831. évi 
gyűlés jegyzőkönyvében elutasító határozat foglaltatik: 

„megváltozván azóta a környülállások kivált a hőnyi nyel-
vünk törvényes behozattatása által, sehogy sem engedheti, 
hogy most is érdekelt hívek két külön templomot építsenek, 
sőt inkább arra inti őket, hogy egy erővel és egy lélekkel a 
mostani düledező templomot szélyel bontván, minél előbb 
ú j templomot építsen addig is pedig, magyar Isteni Tiszte-
letet mind a két részről lett egyezés szerint tartson". 

A vadkerti hívek az esperesség ezen határozatát megszív-
lelvén a két külön templom építésének tervét elejtették és 
azon kijelentéssel, hogy a közösen építendő ú j templomban 
minden negyedik vasárnap délelőtt és délután magyar nyel-
vű istentisztelet fog tartatni , a következő évben templomépí-
tési engedély megadását kérelmezik. Az esperesség erre így 
határoz: „Ezen kérelem méltányosnak találtatván, a csend, 
békesség és boldogság elérésére ezen eklézsiában, nem csak 
helyben hagyatik és megerősíttetik, hanem a két nyelven élő 
Vadkerti Ekklésziának jövendőre szorosan megtartandó zsi-
nórmértékül ajánl tátik". 

Elnyervón az egyházhatósági jóváhagyást, most már a 
terv megvalósításának nagy gondja nehezedett a hívekre. Az 
ősi templomtelket a református testvérek kérték el s kapták 
meg ajándékul a földesuraságtól. Sajá t régi templomhelyük 
szűknek bizonyult. Kinéztek tehát egy alkalmas helyet és 
1833 december 30-án kérvényt nyújtot tak be Lukács Antal 
úrhoz, ki a báró Orczy-féle uradalmat zálogban bírta, ke-
gyeskedjék azt a telket, melyen a Gsellmann Ádám féle ház 
áll, templom céljára átengedni. A jóságos uraság 1834. január 
16-án így döntött: A kérdéses telket minden megszorítás és 
ellenszolgáltatás nélkül átengedi az egyháznak, de a telken 
lévő felépítmény dolgában megegyezést kell keresnie annak 
tulajdonosával, (isellmann Ádámmal. 

Erre rögtön másnap az egyházközség tárgyalásba bocsát-
kozott az adományozott telken álló fölülépítmény tulajdono-
sával, kivel az alku meg is történt. „Az egész épiilet nyomo-
rúságos és hitvány volt, és mégis 600 bécsi értékű forintba 
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került. A vételárnak azonnali kifizetése után már másnap — 
január 18-án — megkezdődött a telek feltöltési munkálata." 
Önként ajánlkozó fuvarosok hordották ide a homok réteg 
alól nagy fáradsággal kibányászott agyagot. 

Eredeti és érdekes a szájhagyomány alapján megörökí-
tenünk. hogy reggel és délután iskolába feljövetkor minden 
iskolás gyermek könyv-tarisznyáját az iskolamester úr pa-
rancsolatából földdel töltötte meg, amit azután a templom-
téren feltöltés céljából ki kellett ürítenie. A szerda és szom-
bat délutáni szünetet is ilyen tarisznyázásra használták fel 
a buzgó iskolamester rendeletére. Elismerés illet Téged egy-
házadat szerető iskolamester, minden tarisznya föld egy-egy 
szent épületkő, melyen a te nemesi címered ékeskedik. Kicsi-
nyek és nagyok, gyöngék és erősek, szülők és gyermekek, 
mester és tanítvány emelte az eddig alacsony és vizenyős he-
lyen a dombot, melyen épült a templom. Egy ölnél maga-
sabbra kellett feltölteniök, hogy a ra j t a emelkedő templom 
bármely irányból jőve, mint a falukép messze kimagasló ko-
ronája ura l ja a messze vidéket. 

Kora reggel 1834. március 4-én összegyülekeztek még 
egyszer a régi templomban utolsó istentiszteletre, melynek 
végeztével, mivel a régi teinplomban az építkezéshez felhasz-
nálható nagyon sok anyag volt, nyomban megkezdődött a 
bontás és ugyancsak az ú j templom építési munkálata is 
Schneiderhán Fülöp építőmester vezetésével. Tervrajz, költ-
ségvetés azonban nem található. 

Mint tavasz jöttén a méhkas népe nekilát a munkának, 
úgy sürgött forgott az egész evangélikus gyülekezet apraja-
nagyja, kiki a hog3r tellett tőle. Ásnak, fuvaroznak, talics-
káznak, építenek, fizetnek és áldoznak. Folyik a munka seré-
nyen, győzik szent szorgalommal, nem fáradnak el, nem zú-
golódnak, nem fösvénykednek s úgy emelkedik a nagy temp-
lom, akárcsak az anyaföldbol nőne! 

Az 1834-1836. évi pénztári számadás ezernyi-ezernyi téte-
leit csoportosítva és összeadva sikerült a templom építési 
költségeit meglehetős pontossággal megállapítanunk. 

Á vállalkozó építőmester kezéhez fizetett 10.601 fr t . szám-
lájára kőműveseknek: 2310 frt . ; ácsnak: 274 frt . ; bádogosnak: 
405 fr t . ; bonyhádi asztalosnak: 450 frt . ; többi asztalosnak: 
635 frt . ; kovácsnak: 435 frt . ; lakatosnak: 153 frt . ; kőmetsző-
nek: 536.6 frt . ; bádogért 785 fr t . ; tolnai kereskedőnek vesért: 
118 frt . ; márvánvkő: 49 frt . ; hartai hajósoknak: 44 frt . ; bor-
ravaló: 54 frt.;' összesen: 16.849 frt . 
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Anyagok fejében összesen: 5865 fit., de a gyülekezet ma-
ga is égetett 208.450 darab téglát, összesen 4988 f r t . költségen. 
Vadkerti mestereknek munkabér fejében 2680 fr t . ; oltárara-
ryozónak, képfaragónak 1141 frt . ; oltárkép: 250 frt., összesen: 
1381 frt . A templomtéri ház megváltási ára : 600 frt . Tégla, 
cserép vétetett még: Akasztón, Hajóson és Sükösdön, ami 
hozzáadva több rendbeli apróbb tételt 6218 f r to t tesz ki. 

Mindent összevéve tehát a templomépítés készpénzkiadá-
si végösszege: 38591 fr t . Kész vagyon, pedig az építési költ-
ség ez összegében nincs felvéve még az ingyen t/vljesített 
gyalog és fuvar napszám. A gyalogmunkások legtöbbje 10 
napszámot teljesített, a Földvárról fuvarozók 5, a Hartáról 
fuvarozók 10 fordulót tettek. A homokolók 25 fuvar t szol-
gáltattak, az Akasztó, Hajós és Sükösdről fuvarozók, ez volt 
a szegényebbje, egy-egy fuvar t adtak. Ezenkívül a téglafuva-
rozásban segédkeztek a helybeli ref. és har ta i ev. testvérek 
közül igen sokan. 

íme így dolgoztak, így építettek elődeink! Üldözöttek 
voltak? kevesen is és szegények? Mégis nagyon gazdagok, 
gazdagok hitben, istenfélelemben, buzgóságban és áldozat-
készségben! 

Az itt elhúnyt Zubek Dánielt lelkipásztori tisztében Ne-
rodoly János váltotta fel kis időre (1826. dec. 14—1829. márc.l.) 
ő volt első szorgalmazója a magyar istentiszteleteknek, ezzel 
megakadályozta, hogy a gyülekezet nemzetiségek szerint ketté 
szakadjon. Utódja: Wálka János építette a templomot, azon-
ban a templomszentelés előtt Bunaegvházára távozott s mint 
ottani lelkész a pesti egyházmegye főesperese lett. Miért ment 
el Vadkertről? És épen a nagy fáradozással épített templom 
felszentelése előtt szinte közvetlenül és még hozzá egy hason-
líthatatlanul kisebb eklézsiába? Egy évszázad t i toktartó ho-
málya fclderíthetetlenül fedi el szemeink elől a feleletet a 
kérdésre. Csupán sejtenünk lehet, hogy századokra csak áldo-
zat árán lehet építkezni és i t t is igaz lett Kőmíves Kelemen 
legendájának tragikus igazsága. 

A templomot Sárkány Sámuel szentelte fel, mint pestmo-
gyei főesperes. A lelkipásztor ekkor már Spannagel Ferenc 
volt, akitől származik a templombejárat feletti chronostikon 
(korjelző vers): Itt hőnyit sugarán Jézus szűk eszünknek igá-
ján, Dúlt kebelünk írt lel, mennyei létre fesel. A kiemelt be-
lüket római számjegyekben összeadva aztán kijön, a külön-
ben alul is feljegyzett 1837 évszám. 

Spannagel Ferenc haláláig, 1836 július 5-től 1855 július 
29-ig volt lelkipásztor, őt Schnell Károly váltotta fel (1855. 
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szept.—1885. március IL), azután iSchroth Péter következett 
(1885. jul. 12.—1898. dec. 30.), majd Kruttschnitt Antal főes-
peres (1898. dec. 18—1930. IV. 12.) végül a jelenlegi lelkipász-
tor: Sikter András (1930. dec. 29.—). 

A reformátusok elhunyt első lelkipásztoruk helyébe Schil-
ling Andrást, a német énekeskönyv szerzőjét választották, aki 
1820. okt. l^én tartotta első igehirdetését és 1854. július 15-én 
bekövetkezett haláláig teljesítette lelkipásztori tisztét, utána 
veje: Sedivi József következett (1854. okt. 23—1878. aug. 6-ig.) 
majd Kiss Adolf (1878. aug. 28.—1915. június 12.), végül ennek 
is a veje: a jelenlegi lelkipásztor: Vásárhelyi Pál (1915. de-
cember 1-től.) 

Isten erős várának: a soltvadkerti evangélikus templom-
nak centennáriumán a régi emlékek fáradhatat lan szorgal-
mú kutatójára, néhai Kruttschnitt Antal főesperes úrra 
boldog emlékezéssel tesszük le e sorokat mindhalálig, szívből 
szeretett híveinek asztalára. Neki, ki csodálatos talentumokat 
vett a szeretet evangéliumával áthidalni az emberek közt 
bármi okból támadt szakadékokat, bizonnyal az lesz legked-
vesebb, ha a neki oly kedves és ily célzatú példázattal fejez-
zük be ünnepi emlékezésünket. 

Soltvadkert történelmi egyházainak három temploma 
egymásnak hátat fordítva három különböző égtáj felé néz. 
A legrégibb református templom az ősi templomtelken nap-
keletre néz, mintha Kálvin jelmondatát kiáltaná: Post teneb-
ras lux (Sötétség után világosság), a százesztendős evangéli-
kus templom dacosan észak viharaival néz szembe a wormsi 
Luther szavával: itt állok, másként nem tehetek, Isten engem 
úgy segéljen, a római katholikus templom napnyugatra só-
h a j t j a az emmausi tanítványok fohászát: Maradj velünk, 
mert immár beesteledik és a nap lehanyatlott! Világért sem 
turáni átok ez, mint akiknek egymáshoz semmi közük sin-
csen s egyik sem akar őrizője lenni atyáfiának! Sőt évszáza-
dos intelem, hogy előretolt bástyája mind a három ugyanan-
nak a várnak, Krisztus anyaszentegyházának, melyről írva 
vagyon: a pokol kapui sem vehetnek diadalmat ra j ta . 

Zárjuk szívünkbe a közel két évszázados mult s az azt, 
kutató főesperes lelkipásztor életének azonegy tanítását: 
Fiacskáim szeressétek egymást. 



DIESE REFORM KIRCHE IST ERBAUET 
MIT ERLAUBNIS SR. KAI. KÖN. MAIESTÄT 

FRANCISCUS II. 

UNTER DEM SCHUTZ DER GNÄD GRUND-
HERRSCHAFT FREIHERR FAMILIE VON ORTZI 

A N O : MDCCXCIV. 

A soltvadkerti ref. templom építési emléktáblája. 
(1794) 



A kiadásért felel: Belohorszky Lajos. Nyomta a Belohorszky Lajos és társai, oki. gépészmérnökök 
MérnökSk Nyomdá ja 1936. 
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