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Ajánlás 

Ajánlás 

Hosszú és fáradságos, sok törődést, de sok örömöt is jelentő út ért most véget: évek munkája gyü
mölcseként végre letehetjük egyházkerületünk és egész egyházunk asztalára a 2000-ben újra meg
alakult dunántúli egyházkerületünk, egyházmegyéink és gyülekezeteink történetét. Személy szerint 
talán még azt is jogos hozzátennem, hogy ami engem illet, szinte az utolsó pillanatban - aktív püspöki 
szolgálatom egyfajta lezárásaképpen. 

A szikár ténymegállapítás után az Úristennek való hálaadás mellett első szavam a köszöneté. Azok
nak mondok elsősorban köszönetet, akiknek neve könyvünk impresszumában olvasható, és ezért nem 
szükséges, hogy itt ismét felsoroljam őket. Fáradozásukat, a szerkesztés munkáját közelről és folya
matosan figyelő tanúként viszont különösen is fontosnak látom, hogy egész egyházkerületünk, lel
készeink és gyülekezeteink nevében is kifejezzem köszönetünket, és ezzel tanúsítsam: nagy munkát 
vállaltak és végeztek, amely sok küzdelmet is jelentett. 

Könyvünk létrejötte az ő munkájuk sikere, könyvünk hiányosságai nem az ő mulasztásuk. A közös 
akarattal választott munkamódszer magában hordozta ezt a lehetőséget, ugyanis az egyes gyülekeze
tek történetének bemutatását lelkészeinktől kértük. Ennek a kérésnek többnyire ők maguk, máskor az 
általuk felkért munkatársak tettek eleget. Nem tagadható, ennek következtében az igényességben, az 
egyes „dolgozatok" színvonalában vannak, időnként jelentős, különbségek. Ezzel együtt ez a kétköte
tes mű nagy - történelmi léptékkel sem elhanyagolható - események hű tanúja! 

A nagy esemény, amelyről e rövid ajánlásban is kötelességem megemlékezni, mindenekelőtt az, 
hogy egyáltalán megszületett, újjászületett a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület! Hogy 
jól értsük ennek az eseménynek a jelentőségét, röviden utalnunk kell a korábbi évtizedek történéseire. 
1948-tól kezdődően a kiteljesedő pártállami diktatúra háromcsapásos hadjáratot indított egyházunk 
ellen. Szomorú, hogy ehhez a hadjárathoz egyházunkban is megtalálta a célja elérését segítő szemé
lyeket. Az első csapással eltávolították a hiteles egyházi vezetőket, a másodikkal 1952-ben lerombolták 
egyházunk történelmi rendjét (az 1784 óta létező, bár Trianon miatt többé-kevésbé csonkolt négy 
egyházkerület helyett kettőt állítottak fel, hagytak meg), a harmadikkal pedig a reformátori teológiai 
örökségtől eltérő idegen ideológiát, az ún. diakóniai teológiát erőltették egyházunkra. De még a rend
szerváltozásnak nevezett fordulat után megnyíló lehetőséggel sem tudott, akart élni egyházunk. Az 
1991/97-es zsinaton hosszú, s nem ritkán méltatlan, küzdelem folyt az egyházunk rendjének rehabili
tálását is jelentő kérdés, egy harmadik egyházkerület felállítása körül. Es amikor már minden veszni 
látszott, Márkus Géza dunántúli zsinati küldött drámai szavai megfordították a zsinat többségének 
gondolatait. És megszületett a határozat: 2000-től újra indulhat a - Kapi Béla püspök által kivégzett
nek nevezett - egyházkerület élete. Ez 1997. február 22-én történt. Ezért újjáalakult egyházkerületünk 
első felügyelője, néhai dr. Weltler János kezdeményezése szerint minden esztendőben a február 22-ét 
követő szombaton ünnepeljük az Egyházkerületi napot. 

Itt a Dunántúlon - de hisszük, testvéreink másfelé is egyházunkban - sokan emlékezünk meg 
erről újra és újra azzal a belső megrendüléssel, amelyről leghitelesebben a zsoltár szavaival tehetünk 
vallomást: Mikor jóra fordította Sión sorsát az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt 
a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett 
ezekkel az ÚR! Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk. (Zsolt 126,1-3) 

Az egyházkerület élete 48 évi kényszerszünet után 2000-ben újra indulhatott - s az egyház rendje 
szerint folyik is tovább: a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület gyülekezetei 2011 tavaszán 
az újjáalakult egyházkerület nyugdíjba vonuló első püspökének utódjául püspökké választották Szem
erei János kaposvári lelkészt, a Somogy-Zalai Egyházmegye esperesét. 

Szeretett egyházkerületünket, gyülekezeteinket, lelkésztestvéreimet, minden hittestvéremet és meg
választott utódomat Isten megtartó oltalmába ajánlom, és azért könyörgök, hogy ő őrizze meg egész 
egyházunkat és benne egyházkerületünket nemzedékről nemzedékre. 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme. Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! 
Ámen. 

Győrött, 2011 Misericordia Domini (a jó Pásztor vasárnapja) hetében 

Ittzés János 
püspök 
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A szerkesztők előszava 

Első hallásra talán meglepő könyvünk címe, de ezzel tartalmának lényegét kívántuk kifejezni. Ben
ne pedig a Dunántúl evangélikus egyháztörténetét szeretnénk bemutatni a kezdetektől napjainkig. A 
legnagyobb hangsúlyt a gyülekezeteknek szántuk. Könyvünk a gyülekezetekről és a gyülekezeteknek 
szól. Ezekről a kisebb-nagyobb közösségekről azonban nem lehet az egyházmegyék története, alaku
lása nélkül írni, s nem mellőzhető a mindezeknek keretet adó egyházkerület történetének ismertetése 
sem. Láthatja az Olvasó, hogy bár egyetlen kerületről írunk, igaz rá a többes szám használata is, hiszen 
a gyökerek a Dunántúl déli részén, elrejtve ugyan, de már megvoltak a reformáció kezdeténél. Azok 
fejlődtek tovább, s megszületett a hivatalos kerület 1576-ban. De volt olyan hosszú idő is az egyház
üldözések korában, amikor nem lehetett püspöke (1681 és 1742 között), s olyan is, amikor törölték a 
névjegyzékből a többi kerülettel együtt, s közel fél évszázadon át (1952 és 2000 között) külön egyház
kerületben éltek egyházmegyéi és gyülekezetei. A kerület 2000-ben született újjá Nyugati (Dunántúli) 
Evangélikus Egyházkerület néven, s azóta - Isten kegyelméből - él, bár területe nem a régi. 

Reménységgel indítjuk útjára az egyházkerületünk, egyházmegyéink és gyülekezeteink múltjáról, 
jelenéről szóló és talán jövőjébe is mutató könyvet. Ezzel igyekeztünk teljessé tenni a három ma
gyarországi evangélikus egyházkerület bemutatását. Igaz, nekünk van egy „Payr Sándorunk",' aki a 
dunántúli evangélikus egyháztörténet tudósa volt. Aki figyelmesen olvassa könyvünket, az lépten
nyomon találkozik az ő 1924-ben kiadott, A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története címet 
viselő könyvére való utalásokkal. Ez a hivatkozás kötelességünk, hiszen előtte és utána sem volt, aki 
ilyen összefoglalóan a Dunántúli Egyházkerület történetének ismertetésére vállalkozott volna. Ezt a 
„kincset" ki kellett és ki is akartuk aknázni. 

Payr Sándor az egész egyházkerületet bemutató könyvében azonban csak a 17. század végéig jutott 
el, a 18. századra vonatkozóan már inkább csak utalásai vannak. Miért, holott könyve a 20. század 
elején jelent meg? Erről ő maga így ír az Egyháztörténeti emlékek címet viselő forrásgyűjteményé
nek előszavában 1909 decemberében: „Dunántúli kerületünkben a jubileumi bizottságnak egyik szép 
javaslata éppen az volt, hogy 1917-re minden gyülekezet és minden esperesség, valamint az egyház
kerület is írassa meg a maga történetét." Ezután közli, hogy az egyházkerület ezzel a munkával őt 
bízta meg. „Az első kötetben egyházkerületünknek főként 16-18. századbeli területi viszonyokra és 
a kiválóbb egyházi és világi férfiak életrajzi adataira voltam tekintettel (...) Egy második kötetben a 
legrégibb dunántúli jegyzőkönyveket kellene közölni, s ezeken kívül az egyház belső életére, az egy
házalkotmányra, istentiszteletre vonatkozó kánonokat." Az előbbiek során számunkra kikerülhetetlen 
kézikönyvként már jelzett 

A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története című munkájában - I. kötet (a mű első fele) -
pedig így ír ezzel kapcsolatban, 1924 májusában: „Azért a hátralévő két korszak (az elnyomatás és 
feléledés kora) a tervbe vett II. kötetben jól elfér." De ez a második kötet - nem tudjuk, miért - már 
nem jelent meg. Vagyis: mondhatjuk azt is, hogy számunkra Payr Sándor könyve a kezdet, és ezt 
folytatni kellett napjainkig.^ Figyelemreméltó, hogy ő általában igyekszik a reformáció előzményeit is 
feltárni, a kezdetekről is szólni. 

„Mi mindnyájan elődeink vállán állunk, és ezért látunk tovább náluk" - írta Sartoris János, egykori 
nemescsói lelkész. Igen, mi, akik a Dunántúl egyháztörténetével foglalkozunk, Payr Sándor „vállán 
állunk", és műveire építünk, de tovább kell látnunk. Ezért igyekeztünk a gyülekezetek történetét úgy 
megírni, hogy elődeink munkáját folytatva a jelenig eljussunk, és irányt mutassunk a jövőre nézve 
is. Ebben a vonatkozásban szólhatnánk persze másokról is, akiknek kutatásai a kötetben elő fognak 
kerülni. 

Meg kell említenünk, hogy a Somogy-Zalai Egyházmegye 2004-ben, majd 2005-ben dr Jani János 
feldolgozásában már megjelentette az egyházmegyét a reformáció korától a kiadások időpontjáig ki
tűnően bemutató könyvét. Ez a munka számunkra példaadó volt, sőt rövidített változata - a szerző 
átdolgozásában - könyvünk egyik fejezetét képezi. De jelent meg egy-egy rövid könyv a hajdani 
zalai (1909), veszprémi (1926) és a somogyi (1932) egyházmegyékről is. A vasi egyházmegyéről is 
olvashatunk Nagy Endre: A kemenesaljai Evangélikus Egyházmegye története (Sopron, 1972. Kézirat) 

1 Payr Sándor hagyatéka az EOL-ban, Sopronban található és számos más értékes, megjelent könyvében. írt összefoglaló műve
ket és kisebb biográfiákat is. A legtöbbször idézett Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, amely 1924-ben jelent meg 
Sopronban, az OSZK elektronikus honlapján is hozzáférhető. Munkánk „alapműve". Az 1910-ben megjelent Egyháztörténeti 
emlékek cimű műve nemcsak beszél a múltról, hanem szóhoz juttatja azt. 

2 Könyvéhez már itt is hozzá vehetjük példaként a „Történeti adatok a dunántúli ev. püspökök és kerületi felügyelők sorrend
jéhez", in: Evangélikus Egyház és Iskola 1895. május 25-től folytatásokban közölve. És: A Dunántúli ág. hitv. evang. Egyház
kerület vázlatos rövid története, in: Evangélikus Népiskola 1903 május, 147-152. 
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A szerkesztők előszava 

című könyvében. Görög Ernőnek is megjelent kézirata a Veszprémi Egyházmegye történetéről. Ezek 
azonban csak példák, hiszen, amint az egyházmegyék történetéből kiderül, többről is jelent meg va
lamilyen összefoglaló írás. 

A most megjelenő könyv - bár mindenütt forrásokra hivatkozik és támaszkodik - nem tudományos 
munkának készült. A jegyzetek és forrásmunkák megjelölése azokat akarja segíteni, akik a kutatást 
tovább szeretnék folytatni; ők ezt a kiadványt forrásként is használhatják. Könyvünket elsősorban a 
gyülekezeteknek szántuk. Emlékezve a régiekre, mai gyülekezeteink tagjait akartuk erősíteni. Ügy is 
mondhatnánk: könyvünk elsősorban a gyülekezeteknek szól, de reméljük, alap lehet a további kuta
tómunkára is. 

Múltunk megírásában sokan vettek részt, ezért természetes, hogy az összkép az egységesítő szándé
kú iránymutatás ellenére is egyenetlen. Hiszen a sok szerző más-más szempontokat helyezett előtér
be munkája során. A szerkesztők csak a legszükségesebb esetben végeztek korrekciót az előkészített 
anyagban, amely az egyházkerület és 6 egyházmegye története mellett 113 egyházközség (ezen belül 
93 anyaegyház, 43 társegyház, 51 leányegyház, 8 fiókegyház, több jelentősebb szórványhely, számítá
sunk szerint 1131 település), valamint a kerület területén lévő 24 egyházi intézmény - gyakran több 
évszázadot is átfogó - képét tárja az olvasó elé. A kép mégsem teljes, hiszen a ma burgenlandi vagy 
vendvidéki gyülekezetekről nem szólunk. Az említett „színesség" azt is jelenti, hogy néhol részlete
sebb egy-egy történet, másutt összefogottabb. 

Köszönjük a közvetlen munkatársakon túl azoknak a lelkészeknek a munkáját, akik lelkészi teendő
ik mellett megírták gyülekezetük történetét. Köszönjük azoknak a nem lelkészeknek odaadó segítségét 
is, akik szeretik gyülekezetüket, és segítettek a történetek megírásában. 

Az egyházunkat szemlélő olvasó rádöbbenhet, hogy - a másik két kerülethez hasonlóan - szór
ványegyház vagyunk. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület egyházközségeihez tartozó egyházak 
(gyülekezetek) tagjainak nagyobb része 200 településen él kisebb-nagyobb közösségben. De híveink 
szinte minden dunántúli helységben megtalálhatók.' Számos településen lélekszámuk csupán néhány 
személyre korlátozódik. S aki figyelmesen tanulmányozza az adatokat, arra is rájön, hogy többen 
vallották a 2001. évi népszámlálásban magukat evangélikusnak, mint ahány a gyülekezetek által nyil
vántartottak száma. Ez a tény az egyház Urának megtartó kegyelméről tanúskodik, és felelősségre 
indít minket: missziói helyzetben élünk. 

A Nyugati ( Dunántúli) Egyházkerület számokban 

Egyházmegyék Anyagyülekezet Egyéb gyülekezet 
Fejér-Komáromi 18 69 
Győr-Mosoni 15 79 
Somogy-Zalai 18 468 
Soproni 11 77 
Vasi 23 185 
Veszprémi 25 138 

Összesen 110 1017 

A többször halálra ítélt és mégis megtartott kerületünk története erősítsen bennünket a hitben és 
missziói küldetésünkben! 

A szerkesztők 

lepülés 
87 
95 
486 
90 
208 
165 
1131 

Lélekszám 
10 123 
14 365 
9 338 
8 045 

18 530 
14 988 
75 408 

3 A településeket jellemző három szám a következő: 2001. évi népszámlálási adatok - gyülekezeti nyilvántartásban szereplők 
száma - választói névjegyzékben szereplök száma. 



A reformációtól - napjainkig 

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület története 

„Ennek kedig az vallásnak őrizésére és Isten után való oltalmazására s az egész anyaszentegyház
nak itt az ti Uraságtok tartományában való igazgatására választotta Superintendensül amaz tudós és 
istenfélő Zegedi Matthe praedicatort, ki megemlékezvén tisztiről, gondot is viselt, edgyességben és 
nagy békességben tartotta az ő tiszti alatt való anyaszentegyházakat. S minekutána ebbeli szorgalma-
tosságában tisztességes vénséget ért, sok vigyázási és. fáradozási után ebből az siralomnak völgyébűi 
(a margón: Anno 1585) az örök anyaszentegyháznak társaságára vitetött."" 

A választás időpontjáról és körülményeiről ezt olvassuk: „Itt az mi hazánkban is, hogy az Evangéliom 
hirdetésének és terjedésének az ördög eszközi által akadékja ne lenne, akkorbeli körösztyén tanítók 
gondolták, hogy egy bizonyos megíratott vallást követnének, mely szerént az ő tanétásukban fogla
latoskodhatnának. S mivelhogy az Augustana Confessio Istennek az Evangéliom hirdetésére bizonyos 
választatott szömélytől az Szentírásnak folyása szerént írattatott volt és sok főfő népektől s istenfélő 
Herczegektől jovallattatott: űk sem választottanak (a margón: Anno 1576) más Confessiot, hanem azt 
bevévén, az szerént tanétottanak egyebeket is és abban való állhatatos megmaradásukról mind Isten 
előtt s mind az ű anyaszentegyháza előtt tudományt töltenek."^ 

így történt, hogy 1576-ban „az ti Uraságtok tartományában" - „Augustana Confessio" alapján vá
lasztották meg a gyülekezetek Szegedi Máté prédikátort püspökké. Ezek a tények. 

A közvetlen körülményekről, előzményekről és háttérről pedig kissé bővebben is vannak adataink: 
„A dunántúli részen legkorábban Sopron vett tudomást a reformáczióról. Itt már 1522 óta nem csak a 
családokban, hanem nyilvános helyeken is olvasták Luther iratait. A mohácsi vész után pedig széle
sebb és állandó alapot az evangélikus egyháznak Nádasdy Tamás vetett, akinek Sopron, Vas, Zala, So
mogy, Veszprém és Győr megyében voltak nagyobb kiterjedésű birtokai. 1534-ben vette át a dunántúli 
uradalmakat mint neje hozományát. Ez évben jő hozzá Üjszigetre Erdősi Silvester, a következő évben 
pedig Dévai van az udvarában Sárvárott. 

Az 1534. évvel kezdődik tehát Dunántúl reformálásának rendszeresebb munkája. Sárvár és Csepreg 
voltak a központok, Nádasdyn kívül különösen az enyingi Török, Batthyány, Dersfy, Ostífy, Széchy, 
Bánfy és Zrínyi családok, továbbá a városok közül Sopron, Kőszeg, Pápa, Győr és Komárom védték 
és támogatták az első lelkészek és tanítók reformátori munkásságát. 

Gyülekezeteink mintegy az első pünkösdnek varázshatalma alatt szaporodtak napról-napra. Az 
egyházkerületi szervezkedés azonban hosszabb időt vett igénybe."'' 

Ez volt tehát röviden az a mintegy bő fél évszázad (1522-1576) amelyben a Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület megszületett. Ez a könyv ennek a ténynek akar emléket állítani, de nemcsak a kerület 
születésére, hanem további történetére is emlékezünk. Nem egyszerűen azért, mert a másik két kerület 
már összeállította történetét, bár ez is ösztönzőleg hatott, de saját kerületünk megbecsülése is indított, 
„mert a nyugati kerület - 112 gyülekezettel - a legnagyobb, történetére nézve a legősibb. 

Gyökereinkhez tartozik a Római Birodalom Pannóniájának keresztyénsége is. A 16. században itt 
indult a reformáció, hiszen a 16. században mintegy 40-50 dunántúli gyülekezetről tudunk, amikor 
másutt még nem, vagy alig voltak gyülekezetek. Története is minden bizonnyal a legizgalmasabb, 
hiszen ezt a kerületet halálra ítélték az ötvenes években, de feltámadt a legújabb időben."' 

Ha azonban a történetét szeretnénk megírni, akkor azt nem a születésétől kell kezdeni. Minden 
születésnek előtörténete is van. Erre utalt az előbbi mondat, amiben a kerületek közül a dunántúlit a 
„legősibb" jelzővel illettük. 

Ha tehát a dunántúli kerület születésére és történetére emlékezünk, akkor ezt lehetetlen megtenni 
az előzményekre, a gyökerekre való emlékezés nélkül. Tekintsük át röviden először mindazt, ami a 
dunántúli keresztyénség és reformáció ügyében a kerület születése előtt történt. Ez is hosszú és izgal
mas történet. 

4 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. Székely és Társa könyvnyomdája, Sopron, 1924. 614-615. 
Továbbiakban: Payr, 1924. 

5 Formula Concordiae és Dunántúli Kánonoskönyv előszava. Sopron, 1598. in: Payr, 1924. 614. 
6 A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház névtára az 1903. évben. Szerkesztette Poszvék Sándor egyetemes egyházi 

főjegyző. Sopron, 1903. 129, Továbbiakban: 1903-as névtár. 
7 Dunántúli Harangszó. X. évf. 11. sz. 2006. nov. 8. oldal, „Megkérdeztük" rovat, beszélgetés Keveházi Lászlóval a készülő Du

nántúli (Nyugati) Kerületről szóló könyvről. 
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A kerület megszületésének előzményei 

Pannónia keresztyénsége 

„Régészeti leletek bizonyítják, hogy Dunántúlon már a római korban jelentős számú keresztyén élt. 
Nemcsak egyénileg, hanem közösségi szinten is volt lehetőség a keresztyén hit megvallására."" 

Hogy ezt a mondatot kibontsuk, tisztáznunk kell röviden: mit is takar a Pannónia elnevezés. „Pan
nónia földrajztörténeti szempontból nem egész Magyarországot jelentette (mint később a humanis
táknál), nem is egyszerűen hazánk dunántúli részét, még csak az sem mondható, hogy minden időben 
ugyanegy területet jelezne."' 

Octavianus (a későbbi Augustus császár, Kr. e. 24-Kr. u. 18.) Kr. e. 35-ben szállta meg Sisciát (Szi
szek) és Sirmiumot (Mitrovica). Ez a Dunától és Szávától délre Makedóniáig és az Adriai-tengerig 
terjedő terület az Illyricum nevet kapta a megszállás után. A Dunántúl megszállása nyugat felől in
dult, de Sopron (Scarbantia) és Szombathely (Savaria) vidéke kezdetben nem az előbbihez, hanem 
Noricumhoz tartoztak Vindobonával (Bécs) és Carnuntummal (Petronell), amely provincia nagyjából 
a mai Ausztriának felel meg. Ezt a részt a 69-től uralkodó Vespasianus császár szakította el Noricumtól, 
és egyesítette a déli Pannóniával. 

Traianus (98-117) Felső-Pannóniára (P. Superior) és Alsó-Pannóniára osztja (P. Inferior). Diocletia-
nus (284-304) később négy kerületre tagolja: P. Prima - P. Savia - P. Valéria - P. Secunda. A Dunán
túl északnyugati része (Savaria központtal) tehát P. Prímához, a Duna-Dráva-Balaton szöge (tehát 
a Dunántúl déli része) pedig P. Valériához tartozott, de ennek katonai parancsnoka Aquincumban 
(Óbudán) lakott. Mondhatnánk, hogy a Balaton vonala választotta ketté a „két Pannóniát": egy dél
nyugatról északkelet felé haladó vonal. 

„Amilyen türelmes volt a római impérium a nyelv szempontjából, úgy hagyta szabadjára a vallás 
ügyeit is. A hivatalos római vallás: az istenített császár kultusza mellett megfértek a capítolíumok 
istenei, az egyiptomi és szíriai istenségek és a materialista hitetlenek bölcselkedései, a bennszülöttek 
ősi vallásos szokásai."'" 

Ezen a színes palettán hamarosan megjelenik a keresztyénség is. „Az egyházatyák tanúsága sze
rint Illyricum határain, tehát Pannóniában is a keresztyénség első magvait Szent Pál és az apostolok 
tanítványai hintették el"" ,Jeruzsálemtől egészen lUíriáig mindenfelé elvégeztem a Krisztus evangé
liumának hirdetését" (Róm 15,19) - írja Pál apostol. Nem valószínű, hogy ez a kijelentés Pannóniát is 
jelentette volna. Viszont a Római levélben olvasunk egy üdvözletet: „Köszöntsétek Andronikoszt és 
Juníászt, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében" (Róm 16,8). 
Andronikoszt egyes források Pannónia püspökének (episcopus Pannóniáé) is nevezik. „Föltehetjük 
tehát, hogy Pannónia első hithirdető püspöke Szent Andronicus volt."''' Palesztinából került Rómán 
keresztül Pannóniába. Ezen a területen már az 1. század a magvetés kora volt. 

A 2. századból nincsenek konkrét adataink arról, hogy itt éltek volna keresztyének. Hogy viszont 
jártak itt, arról dokumentumunk van. Marcus Aurelius (161-180) császár idejében a germán quádok és 
markomannok törtek be Pannónia területére. A császár serege verte vissza őket. Az ellenség a forrá
sokat megszállta, a rómaiak vízhiányban szenvedtek. Egyszerre azonban nagy eső támadt. A rómaiak 
ettől felüdültek, az ellenség viszont a vihartól megrémült és szétzilálódott. A keresztyén írók szerint ez 
az eső a római hadseregben lévő keresztyén katonák imádságára támadt. De nemcsak az írók szólnak 
erről. A császár tiszteletére Rómában emlékoszlop készült. Ezen „két katona olyan testtartással van 
ábrázolva, amit egyenesen imádkozásnak kell magyaráznunk, és az eseményre vonatkozó keresztény 
hagyomány bizonyítékául kell elfogadnunk."" 

A pannóniai keresztyénség történetének van egy „szomorúan fényes" szakasza. A pannóniai szentek 
sorában sok vértanúról tudunk. Túlnyomó részük a már említett Díocletíanus császár üldözése miatt 
halt meg. Az első Montanus presbiter volt 303-ban, majd Synerotas (Serenus) követte őt Sirmiumban 
306-ban. A mártírok aktája összesen mintegy 163 neves és név nélküli keresztyént tart számon, akik 
életüket áldozták hitükért.'" 

Van egy „szomorú, fényesség nélküli" szakasz is. Ez pedig a pannóniai arianizmus terjedése. Erre 
az időre esett a nagy Krisztus-kérdés, illetve vita, amit röviden így lehetne összefoglalni: Krisztus 

8 Magassy Sándor: Egyetemes Egyháztörténeti előadás az Evang. Hittudományi Egyetem győri Hitoktatóképző Főiskoláján. 25. 
§. A Dunántúli egyházkerület története. Kézirat. Továbbiakban: Magassy. 25. § 

9 Balogh Albin; Pannónia őskereszténysége. Szent István Társulat, Bp. 1932. 7. Továbbiakban: Balogh 
10 Balogh 10. 
11 Balogh 11. 
12 Balogh 13. 
13 Balogh 23. 
14 Adatok: Balogh 163-164. 
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Istennek örökkévaló Fia, vagy pedig a teremtmények sorába illeszthető. Istennel „egylényegű", vagy 
csak Istenhez „hasonló", lényegében ember Istentől kapott erővel, felruházással és küldetéssel. A ni-
ceai zsinat (325) Ariust elítélte, és lUyricumba száműzte. Híveinek száma szaporodott, és a pannóniai 
keresztyének közül sokan követték tanítását. Ennek dokumentuma a sirmiumi hitvita jegyzőköny
ve." Ettől a vitától és tévtanítástól függetlenül erre az időre Pannóniában már kialakult a keresztyén 
egyház ünnepi és mindennapi élete is, amiről sírfeliratok, szép tárgyak is sokat elárulnak. S hogy az 
egyház nem tűnt el, azt a következő idők is tanúsítják. 

A népvándorlás, a honfoglalás és a középkor 

Pannónia római hódoltsága az 5. század közepén ért véget. A légiókat fokozatosan kivonták a te
rületről. Az erős védelem megszűntének következtében az akkor már jórészt keresztyén Pannóniát is 
elérte a népvándorlások hulláma, barbár népek támadtak több irányból is. A 6. század végéig vandá
lok, gótok, hunok, gepidák, longobárdok, majd avarok érkeztek erre a vidékre. Az avarok birodalma a 
9. század elején bomlott fel. 

A keresztyénség azonban nem szűnt meg Pannóniában a népvándorlás idején sem, bár a lakosság 
nagy része elmenekült. Az itt maradók azonban igyekeztek hitüket megőrizni. A megszállók között 
is voltak keresztyének, és valamilyen módon folyt a térítés is. Ezt bizonyítja, hogy a 8. század végére 
az avarok közül is sokan keresztyénekké lettek. A 9. századtól szlávok telepedtek le, akik között szin
tén voltak keresztyének. Több keresztyénséggel kapcsolatos szavunk éppen szláv nyelvből származik, 
vagy szláv nyelv közvetítésével került hozzánk. (Maga a keresztyén szóalak is.) 

Ebben az időben ugyanis már a nyugati (salzburgi) és keleti (szláv) misszió munkájáról, sőt egy
mással szembekerüléséről is tudunk. A népvándorlás említett népei után 840-ben Pribina, majd Kocel 
szláv fejedelmek uralkodtak itt. Az ő uralmuk alatt épült ki Mosaburg (Mocsárvár), a mai Zalavár kör
nyéke. A 9. század második felében Rastislav morva fejedelem III. Mihály (842-867) bizánci császártól 
misszionáriusokat kért. A missziós munkát 863 és 866 között a thesszalonikai származású testvérpár. 
Cirill és Metód, „a szlávok apostolai" vállalták. Rómába vezető útjukon 866-ban a testvérpár megállt 
Zalaváron. Kocel, Pribina fia nagy tisztelettel vette körül őket. Több mint egy évet töltöttek itt. Aztán 
II. Adorján pápa fogadta őket Rómában. Cirill 866-ban meghalt. Testvérét, Metódot a pápa Sirmium 
(azaz Illyricum és Pannónia) érsekévé nevezte ki. Visszatért Zalavárra, s nem egészen két évtized múl
tán 885-ben halt meg. A két testvér nemcsak a „szláv" (pontosabban glagolita) írást vezette be, hanem 
misszióját, liturgiáját is ezen a nyelven folytatta és terjesztette. Ez is egyik oka lehetett a nyugati 
misszióval való konfrontációnak. 

Már a salzburgi érsekség is igényt tartott az általuk itt elkezdett missziói munkára, s így összeütkö
zésbe kerültek az említett testvérpár munkájával. Adalwinus érsek egy Conversio című könyv"" meg
írásával igazolni akarta Salzburg Pannónia Inferiorban folytatott munkáját. Cirill halála után Metódot 
870 őszén - a frank uralom itteni erősödésével - Regensburgba zsinati ítélőszék elé idézték, sőt két és 
fél évre fogságba is vetették. II. Adorján pápa közbenjárására szabadult végül is Metód, s visszatért 
Zalavárra, ahogy említettük. 

Ez a terület azért is jelentős volt, mert itt a szláv népnek és keresztyénségnek már mély gyökerei 
voltak. Ugyanakkor a német egyházhoz kapcsolódó jó viszony és misszió gyümölcseképpen ugyanitt 
három templom is épült Mária, Keresztelő János és Adorján tiszteletére. Mária templomát 850-ben 
német források szerint Liutpram (Liupram?) salzburgi érsek szentelte fel. A vár egyébként azért is 
fontos volt, mert védte a Keletről támadt veszedelmek elől a Nyugatot. 

A honfoglaló magyarok törték meg a szláv uralmat, amikor 897-900 között megszállták Pannóniát. 
Mosaburg neve ettől kezdve Zalavár. 

„A viharos 6-9. századból nem maradtak ránk hiteles adatok, így csak feltételesen lehet állítani, 
hogy a keresztyénség folyamatosan létezett a terület nagy részén. Bizonyos viszont az, hogy Géza fe
jedelemnek (955?-996) nem kellett erőszakot alkalmaznia Dunántúl krisztianizálása érdekében. Fon
tos országos mozzanat az, hogy a keresztyénség keleti és nyugati ágazata egyenlő mértékben kapott 
helyet Géza fejedelem politikájában.(...) Dunántúlon egyébként a keresztyénség nyugati (római) ága 
volt a meghatározó vallási tényező, bár tudunk görög kolostorról is (Veszprémvölgy). Mivel Dunántúl 
népessége az elmúlt 2000 esztendőben nem cserélődött ki radikális mértékben (bár voltak áttelepü-
lések és betelepülések, lásd: Dél-Dunántúlon németek és vendek - a szerkesztő megjegyzése), nem 
lehet tudománytalannak ítélni azt a feltételezést, hogy a mai dunántúliak is hordoznak valamit ebből 
a keresztyén örökségből. 

Szent István (996-1038) nagy műve nem abban áll, hogy »krisztianizálta« az itt élő népeket, ha
nem abban, hogy megszervezte és a nyugati (római) keresztyénség rendjébe ágyazta bele az ország és 

15 Balogh 126.kk. 
16 Nótári Tamás: Conversio Bagoariorum et Carantanorum. AetasTört. Tud. Folyóirat. Szeged, 2000/3.15. évf. 122-141. 
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abban Dunántúl népét. Az egyházi szervezet központjává tette Esztergom érsekségét, majd a Dunán
túlon három további püspökséget alakított ki Veszprém, Győr és Pécs székhellyel. A területi elosztás 
- mai fogalmaink szerint - nagyjából a következő volt: a pécsi püspökség joghatósága alá tartozott 
Tolna, Baranya és Fejér megye, a veszprémi püspökség Veszprém, Zala, Somogy és részben Komárom 
megyére terjedt ki, a győri püspökség a Győr, Sopron, Mosón és Vas megyéket, míg az esztergomi 
érsekség az ország nagyon sok helye és vidéke mellett a Dunántúlon Komárom és Esztergom megye 
keresztyén közösségeit foglalta magába. Az >egyházszervezés< ténye nemcsak egy szükséges rendszer 
kiépítésének jele, hanem a keresztyénség egyéni és közösségi életvitelének felelős kialakítására és 
megvalósítására mutató tényező is. 

Ebbe a keretbe illeszkedik a bencés és ciszterci rend működésének biztosítása is. Szent Márton he
gye, a mai Pannonhalma és Tihany a bencéseknek, Zirc pedig a cisztercieknek volt a lelki és kulturális 
központja."" 

A mintegy öt évszázadig tartó középkorról kereteink miatt nem beszélünk részletesen, bár meg
érdemelné, de ebben a dolgozatban bennünket elsősorban a dunántúli adatok érdekelnek. Meg kell 
azonban említeni a már említett szerzetesség újabb ágainak szerepét. „A 13. században a kolduló ren
dek közül először a tagjaikat komoly tudással felvértező prédikáló testvérek rendje tett szert nagyobb 
jelentőségre. A dominikánusok első konventje Székesfehérváron létesült 1221-ben (...) 1303-ra a fér
fiházak száma 37-re, a nőké háromra emelkedett."" A ferences rend első kolostorai ugyancsak Szántó 
Konrád szerint a Duna mentén, Esztergomban, Pozsonyban, Győrben létesültek. 

„Magyar szempontból a legfontosabb a Remete Szent Pálról elnevezett pálosok rendje."" Először a 
Mecsek hegyi remeték tömörültek szervezett rendbe 1225 körül. A rend alapjait Özséb esztergomi ka
nonok (1200 után született, 1270-ben halt meg) tette le, aki a Pilis hegységben élő remetéket szervezte 
közösségbe. Eddigre Szántó Konrád szerint hazánkban már 131 kolostoruk volt. Érdekes számunkra, 
hogy ez a kezdeményezés is Dunántúlon történt. A kolostori és plébániai iskolák nemcsak a hitet, 
hanem a műveltséget is terjesztették. 

Éppen ebből a szempontból érdemes felhívni a figyelmet dr Mályusz Elemér könyvére (Egyházi 
társadalom a középkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971.). Itt most csak a könyv 
címének fogalmazását szeretném hangsúlyozni: „egyházi társadalom". Más szóval, talán nem túlzás 
azt mondani, hogy a társadalmi élet meghatározója az egyház volt. Az említett könyvben erre sok 
példát találunk. 

Ennek a folyamatnak ugyanakkor árnyoldalai is voltak. „A reneszánsz korában általában a főpap
ság alig törődik az egyházzal. Ezért az egyház történetében a reneszánsznál nagyobb a jelentősége 
az erazmista humanizmus térhódításának. Elsősorban II. Lajos udvara és a városi polgárság került a 
hatása alá. Az egyházi élet és a kegyesség bírálatával hozzájárult a keresztyénség átalakulásához."™ 
Kiemelkedő alakja volt ennek a kornak Temesvári Pelbárt budai ferences. Irodalmi munkája részben 
folytatása a gótikus szellemnek, részben tiltakozás a reneszánsz ellen. Tanítványa, Laskó Ozsvát szin
tén jeles író volt. 

A magyar reneszánsz főpapok közül csak kettőt emelünk ki, mindkettőt azért, mert ők dunántúli 
működésűek is. 

Janus Pannonius (családi nevén Csezmicei János, 1434-1472), pécsi püspök, világhírű költő. De ver
seiben már nincs vallásos jelleg, sőt ellene fordul. „Nemo religiotus et poéta est" (senki sem vallá
sos és költő), vallja. Nagybátyjának, Vitéz Jánosnak köszönhette tanulmányai lehetőségét, aki váradi, 
szerémi, majd veszprémi püspök volt. Mátyás király is pártfogolta, de később Vitéz János és a költő is 
szembekerült a királlyal. 

Bakócz Tamás nevét érdemes megemlíteni (1442-1521), aki jobbágycsaládból származott, esztergo
mi érsek lett, sőt II. Gyula pápa halála után szóba került pápává választása is. Hazatérve az új pápa en
gedélyével meghirdette a keresztes hadjáratot, fővezérré Dózsa Györgyöt nevezte ki. Az „eredmény" 
a parasztlázadás lett, és sokakkal együtt Dózsa György kivégzése is. 

„A Jagellók idején az itáliai humanizmus, mely azelőtt hazánkban a legerősebb és legfontosabb 
volt, meggyengült, a Németországból érkező humanista áramlat ezzel pár- huzamosan mind nagyobb 
hatást gyakorolt. Elsősorban a németek legjelentősebb alakjának. Rotterdami Erasmusnak nézetei ter
jedtek."^' Ezekkel a „dunántúli kapcsolatokkal", de egész országunkat érintő folyamattal érzékeltetni 
akartuk: hogyan lett témává az egyház megújulásának, más szóval a reformációnak gondolata. 

17 Magassy 25. §. 
18 Dr.Szántó Konrád: A katoliku.s egyház története. I. Ecclesia, Bp. 1983. 405. kk. Továbbiakban: Szántó. 
19 Szántó I. « 1 . 
20Wiczián Dezső dr. és Sólyom Jenő dr.; Az egyház története. Győr, 1948. 55. Továbbiakban :Wiczián-Sólyom. 
21 Szántól 532. 
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A reformációtól - napjainkig 

Itt kell visszatérnünk Magassy Sándor már idézett jegyzetére: „A keresztyén tanítás kiüresedése 
és az egyének, valamint közösségek hitéletének megnövekedett problémái nálunk a török fenyegetés 
állandó erősödésével párosultak. A tragikus végű mohácsi csata (1526) nemcsak a középkori Magyar
ország végét hozza el, hanem a középkori egyház rendjének és életvitelének végleges összeroppanását 
is. Van valamilyen jelképes mondanivalója (mi hozzátehetjük: nemcsak jelképes, hanem gyakorlati 
oka is annak, hogy a püspökök halálával, az egyház vezetőinek elvesztésével ez az egyház már kép
telen volt megfelelni a reformáció kihívásának), hogy az esztergomi érsek, a pécsi és győri püspök 
elvérzett a mohácsi csatamezőn, a veszprémi püspök pedig - nem titkolt házassági kapcsolata miatt 
- alkalmatlanná vált a püspöki szolgálat teljesítésére. Valóban eljött az ideje, hogy az egyház fejében 
és tagjaiban megreformálódjék." 

A dunántúli reformáció 

„Nem felel meg a valóságnak az állítás, miszerint a lutheri reformáció a mohácsi csatavesztés kö
vetkeztében terjedt volna el hazánkban'7^ bár ehhez a történelmi igazság érdekében hozzátehetjük, 
hogy szerepe volt a reformáció terjedésében is. „A legkorábbi hiteles adat, mely itt a lutheri reformá
ció kezdetét mutatja, 1522-ből és Sopronból való. Ebben más városok alig előzték meg." '̂ Ez az első 
hiteles adat dátummal. A soproni plébános a vizsgálat során arról beszél, „hogy már laikusok is veszik 
a lutheri könyveket és azokat tulajdonukban tartják, s amikor összejönnek a vendéglőbe, ott az egyik, 
aki tud, olvassa, a többiek hallgatják, tízen, húszan, amennyien vannak, és annyi rosszat mondanak 
őszentségére, a bíborosokra meg a többiekre, hogy bűn hallgatni."^'' A nyugat- vagy észak-magyaror
szági német anyanyelvű, illetve németül tudó városi lakosok bizonyára előbb kezdték olvasni vagy 
terjeszteni Luther iratait, a nevezett városok kereskedelmi kapcsolatban is voltak Ausztriával vagy 
Németországgal. Nem túlzás azt hinni, hogy nem sokkal 1517 után Luther tanítása „átlépte a határt". 
Kezdetben a Magyarországról érkező wittenbergi egyetemi hallgatók Felvidékről és Erdélyből jelent
keztek már 1522-ben: Az első bizonyosan dunántúü név: Gregorius Faber, Soproniensis, 1533/34. 

„A 16. század magyar társadalmában és főleg a katolikus egyházon belül a már régóta létező prob
lémák, visszásságok és feszültség felszínre kerültek, és kedvező feltételeket teremtettek a protestantiz
mus elveinek és tanításának befogadására. A kereskedők és a külföldön tanuló diákok által közvetí
tett új tanok futótűzként terjedtek el, azonban kezdeti térhódításuk mértékéről csak közvetett adatok 
állnak rendelkezésünkre." A magyar rendek kezdeti bizalmatlansága a királyi udvarban is megjelenő 
ún. „német" vallás iránt a mohácsi vész után gyorsan eloszlott. Es már igen hamar felbukkantak a 
külföldön tanult, de magyar nyelven igét hirdető prédikátorok és biblia-, illetve zsoltárfordításaik. A 
reformáció tanainak gyors terjedését az is elősegítette, hogy a három részre szakadt ország addigi iro
dalmi és művészeti központjai megbénultak. A kolostorok nagy része elpusztult, a királyi udvar pedig 
Buda elestével tulajdonképpen megszűnt. A helyébe lépő két központ (Bécs és az erdélyi fejedelmi ud
var) vagy távolra, idegen földre került, vagy csak jóval később, a helyzet megszilárdulásával válhatott 
a kultúrát is többé-kevésbé befolyásolni tudó tényezővé. Az új kulturális központok a három részre 
szakadt országban, kezdetben javarészt a protestáns nagybirtokos főurak udvarai körül alakultak ki, 
akik maguk vették át és intézték úgy a honvédelem, mint a kultúra és a műveltségápolás feladatait."^' 
Ez a néhány mondat jól foglalja össze a reformáció hátterét, lefolyását. 

Payr Sándor ugyancsak e témában írt dolgozatában érdekesen és új szempontokat is adva csoporto
sítja a dunántúli reformáció hordozóit." 

Reformátoraink Dévai Bíró Mátyás, Sylvester János, Abádi Benedek, Pesti Makarius (Bódogh) Jó
zsef, Szegedi Gergely, Bálint pap, Gyzdavits Péter, Huszár Gál és Sztárai Mihály. Mellettük azonban 
sokan mások is, akik az evangélium hordozói voltak, és magukat „verbi divini minister" -ként (az Űr 
igéje szolgájaként) jelölték. 

Költőink is voltak ebben a szolgálatban. Szeremlyéni János, Tőke Ferenc, Kulcsár György, Beythe 
István, Melius Juhász Péter, Szegedi Kis István, s megint ide tehetjük Sztárai Mihályt is. 

A katonák is az evangélikus hit támogatói voltak kezdetben. „Egyes buzgó várparancsnokok veszik 
oltalmukba az igehirdetőket" - olvassuk Payr Sándornál. Rueber győri várparancsnok a trombitát 
fúvatta meg harang helyett. Huszár Gált a komáromiak védték. 

22 Magassy. 25.§ 
23 Payr Sándor: Dunántúl reformációja. Harangszó, 1922. okt. 29. 44. sz. Továbbiakban: Payr: Dunántúl reformációja 
24 Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. Budapest, 1933. 22. Továbbiakban: Sólyom: Luther és Mo. 
25 Egyike ezeknek az 1523-as budai országgyűlés határozata, melynek 54. törvénycikke Luther követőit eretnekeknek nyilvání

totta. A rákosi (1525) országgyűlés határozata még szigorúbb volt. 
26 Harmati Béla László: Késő barokk szószékoltárok, oltárképek és festett karzatok a dunántúli evangélikus templomokban. 

Doktori disszertáció. Kézirat. 2006. ELTE BTK 11-12. Továbbiakban: Harmati 
27 Payr: Dunántúl reformációja 
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A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület története 

A Németországból idekerült katonák többnyire lutheránus prédikátort hívtak a várakba. 
Orvosok is beálltak a térítő munkába: Szegedi Fraxinus Gáspár Nádasdy mellett, Pistalocius a Bat

thyány házban. Szigeti Frankovics Gergely írta az első magyar orvosi könyvet, de annak is fele teo
lógia!^' 

„A nők is versenyre keltek az evangélium terjesztésében" - olvassuk Payr Sándornál. Felsorolja a 
birtokosok feleségeit, akik támogatták a reformációt, vagy énekeskönyvet, bibliafordítást igényeltek. 

„Püspökök, prépostok, kanonokok" szerzetesek is áttértek, és beálltak a szolgálatba. Payr erre is több 
példát hoz fel Kecheti Mártontól Bebek Imréig. 

A főúri pártfogók és a nemesi családok névsora, legalábbis még ebben az időben, nagyon hosszú. 
Csak néhányat említsünk: a Perényi, Nádasdy, Batthyány, Thurzó családok. Érdemes volna egyszer 
velük külön is foglalkozni, hiszen később helytállásuk vagy visszatérésük egész vidékek felekezeti 
hovatartozását jelentette. 

Payr sorra veszi azokat az alkalmakat és eszközöket, amelyek a reformációt terjesztették: a gyüleke
zetek egyházmegyékbe és kerületekbe való összetömörülése, a zsinatok, a megszületett törvényköny
vek, az átalakult istentisztelet, az irodalom, a könyvnyomtatás, az iskolák itthon és külföldön mind 
eszközei voltak hazánkban az evangélium terjedésének. 

Mai kutatók a motívumokat keresve szólnak főúri, végvári (katonai), irodalmi és egyéb reformá
cióról. Mindezek mögött azonban a felfedezett és hirdetett evangélium állt. Ahogyan egy német 
történész írja: „a toronyélmény ismétlődése" mindennek az alapja és kezdete." Ennek köszönhető a 
dunántúli kerület későbbi születése is. „Ezért írtam meg 484 anyagyülekezet és 47 filia, összesen 531 
gyülekezet történetét tömören" - vallja Payr. 

A baranyai reformáció 

„A 17. század elején az ország legelső állását, a nádorit éveken át protestáns férfiakkal töltötték be, 
az országgyűlések többsége is az evangéliumi valláshoz ragaszkodott. Mégis ezen kedvező körülmé
nyek dacára azt látjuk, hogy ezt a kedvező időt a mi protestáns őseink nem használták fel arra, hogy 
egyházunknak jövőjét célszerű szervezkedés és jó közigazgatás megteremtése által biztosítsák" - írja 
egyik nagy egyháztörténészünk, Zsilinszky Mihály.'" A szervezkedés nyitó alkalmának a zsolnai zsi
natot (1610) jelöli meg. 1907-ben ezt még így lehetett látni, azóta azonban a kutatások már más képet 
mutatnak. Ezért írtam egy monográfiában, hogy hazai egyháztörténetünket ne csak „zsolnai", hanem 
„tolnai" szemmel is nézzük." Bár ehhez a teljes igazság kedvéért hozzá kell tenni, hogy ez a szembe
állítás vitásnak is tűnhet. Egyrészt a hazai közfelfogás értelmében az 1606-os bécsi béke és az 1608-as 
országgyűlési törvény idején vált el egyértelműen hazánkban a katolikus egyháztól a protestáns, mint 
egyházszervezet, jogilag. Ezután következett a zsolnai zsinat (1610), amely „megkoronázta" az előz
ményeket. Talán inkább úgy kellene fogalmazni, hogy Tolnától Zsolnáig hosszú, küzdelmes folyamat 
zajlott le. 

A Sztárai-kutatás voltaképpen 1829-ben indult el egy vitával. Akkor őt még valaki „sociniánusnak", 
antitrinitáriusnak (Szentháromság-tagadónak) állította. A kutatás nagy lendülete a 19. században in
dult el, amikor őt mint „költőt és írót" fedezték fel nagy irodalomtörténészek, és írtak is róla sokat.'^ 
Sztárai Mihály valóban beírta nevét a magyar irodalomtörténetbe is. Énekköltőink sorában is az elsők 
közé tartozik. Három karácsonyi, egy igehirdetésre előkészítő és egy bűnbánati éneke maradt ránk 
azon kívül, amelyik az énekeskönyvünkben a 47. ének. („Mely igen jó az Úristent dicsérni") Ennél is 
nagyobb jelentőségű 18 zsoltárfordítása. Históriás énekei is szépek. Joggal nevezték őt „énekes refor
mátornak". Bizonyára több éneke vagy fordítása is volt a felsoroltakon kívül. Egy emlékezés szerint: a 
laskói délutáni alkalmain „előbb Dávid zsoltárait énekelte, melyek közül a legkiválóbbakat igen szép 
átdolgozásban hazai nyelvre tette át. Énekeivel annyira felbuzdította a népet, hogy a nagy sokaság 
a közel eső helyekből mindenfelől hozzá tódult, s oly nagy számban, hogy alig lehetett hozzáférni. 
Minthogy pedig magas és egyszersmind csengő hanggal volt megáldva, szépen és kellemesen énekelt 
(...) látván a derék hírnök, Sztárai, hogy a tanulatlan nép oktatására a kedvező alkalom elérkezett, 
hogy az igaz vallást és az evangélium fényét nekik megmutassa, úgy alkalmazta beszédét, hogy azok
ban az igazságot minél világosabb bizonyítékokkal mutassa meg."'' Amiben azonban Sztárai legelső a 

28 Payr: Dt. Ref. Harangszó, 
29 Klaus Grünwaldt-Udo Hahn: Profil - Bekenntnis - Identitát. Hannover: Lutherisches Kirchenamt. 2003. 13. 
30 Zsilinszky Mihály: A magyarhoni protestáns egyház története. Bp. 1907. 221. 
31 Keveházi László: „A kereszt igéjét hirdetni kezdtem". Sztárai Mihály élete és szolgálata. Luther Kiadó, Bp. 2005. 299. Továb

biakban: Keveházi: Sztárai. 
32 Nagy Sándor; Sztárai Mihály. Egyetemes Philológiai Közlöny, 1883/7-8-9. 785-803. 969-997. 

Szilády Áron és Toldi Ferenc is: RMKT. Bp. 1877. RMNY, Bp. 1971-2000. 
33 Keveházi: Sztárai. 96-97. 
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A reformációtól - napjainkig 

magyar irodalomtörténetben, az a drámaírás. Egy egész és egy töredék drámája maradt ránk. Mind
kettő valójában az „igaz papságról" szól, s voltaképpen vita- vagy iskoladráma, s nagyon valószínű, 
hogy valóságos vitákat őriz. 

Ekkor a kutatók még úgy vélték, hogy nemes családból származó sárospataki szerzetes volt, sőt a 
megyei főispán udvari káplánja, és ő kezdte társával. Kopácsi Istvánnal a sárospataki reformációt. Ez 
a Sztárai-kép azonban a legújabb kutatások fényében megdőlt. Téglássy Imre talált a római vatikáni 
levéltárban egy iratot, Sztárai Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadulásáról.''* Ebben olvassuk: 
„nem akárkitől, hanem magától nagyságos Perényi Ferenctől vettem ezt, akinek kiszabadulása után 
nevelője lettem, kinek ily szerencsés visszatérte alkalmából ezt a verset költöttem Vas Mihálynak, a 
siklósi várnagynak, amikor én siklósi iskolamester voltam." Életútjából már kiderült, hogy a somogyi 
Tótsztárán született, de még mindig nem tudjuk pontosan, mikor. Tanulmányai után tanító, rektor lett, 
tehát ún. „deák értelmiségi" volt. A koronaőr Perényi fiának nevelőjeként járt a páduai egyetemen, s 
talán ekkor vagy még előbb kapta Istentől elhívását az evangélium hirdetésére. Innen: Laskó, Tolna, 
Laskó, Gyula, Sárospatak és Pápa volt életútja, 1575-ben Pápán halt meg. 

A tanítóból pappá lett Sztárai Baranyában hét év alatt 120 gyülekezetet alapított. 1553-ban merül fel 
aláírása így: „episcopus Michael Sztárai". S abban különbözött azoktól, akiket ugyan megválasztottak 
szuperintendensnek, de nem gyakorolhatták tisztüket a királyi Magyarországon, hogy ő valóságos 
kerületet alakított ki (a 120 gyülekezet nem kis kerület volt, mint még Fayr is véli) törvénykönyvvel, 
agendával, prédikációs gyűjteménnyel, zsinatokkal, sőt ordinációs (klkészszentelési) liturgiával is. 
Szolgálati köre még ennél is nagyobb volt, van olyan dokumentum, ami arról szól, hogy a királyi 
Magyarországról hozzá küldték felszentelni a lelkészjelölteket. 

Bottá István szerint a dunántúli püspökök kezdősora: 
Sztárai Mihály (először Dél-Dunántúlon 1553-tól), az érsekség vakanciája (az esztergomi érsekség 

megüresedése; Verancsics Antal érsek 1573-as halála után 1596-ig, 23 évig nem töltötték be az eszter
gomi érsekség címét.) idején Pápán haláláig. 

Huszár Gál Sztárai után 1575. október 23-ig. 
Szegedi Máté 1576-1585 között. 
Beythe István 1585-től a csepregi, illetve a meszleni kollokviumig.'^ 
A baranyai reformáció tehát bizonyíték arra, hogy evangélikus egyházunkban már a 16. század 

közepétől megindult a szervezés ott, ahol lehetett. A baranyai reformáció és Sztárai püspöksége erről 
tanúskodik. „Akkor talán azt is mondhatjuk, hogy nem egyszerűen sokoldalú ember volt, hanem 
püspöki szolgálatát akarta betölteni úgy, ahogy vette és értette. Ezért szervezte és építette létrejött 
egyházát. S talán nem túlzás, hogy irodalmi művei is ezt a célt szolgálják." Amikor a dunántúli kerület 
születésére emlékezünk, erről az „elődről" sem szabad megfeledkezni, Sztárai személye és szolgálata 
„összekötő" a gyökerek és a dunántúli történet között. Ezért került 2001-ben a győri püspöki hivatal
ban lévő, a dunántúli püspököket felsoroló tábla elejére az ő neve - méltán. 

A Dunántúli Egyházkerület megszületése 

A megszületés körülményeihez és hátteréhez érdekes Fayr Sándor néhány mondata: A 16. század 
közepén a katolikus püspökök „lanyhábban vették az ellenőrzés dolgát. Ilyen viszonyok között gon
doltak a Vas, Sopron és Zala megyei, a Fertő és a Balaton között lakó evangélikusok is a szorosabb 
szervezkedésre. Felbátorította őket a protestáns rendeknek 1576-ban a pozsonyi országgyűlésen való 
erélyes fellépése. Ez év elején ugyanis a főrendek és nemesek, a királyi és bányavárosok panaszos 
kérvényt nyújtottak be Miksa királyhoz, melyben arra kérik őfelségét, hogy méltóztassék őket az 
ágostai hitvallásban, amelyben nagyobb részük született, és amelyhez mindnyájan régtől fogva állha
tatosan ragaszkodnak s éltük fogytáig ragaszkodni akarnak, megtartani és megengedni, hogy ahhoz a 
hitvalláshoz tartozó plébánosokat és prédikátorokat tarthassanak. S mivel a király kérelmükre kitérő 
választ adott, január 30-án a nádori helytartó előtt ünnepélyes óvást tettek, és kijelentették, hogy az 
egyházmegyei ügyész által netán megindítandó perekben az ellenük hozott ítéleteknek nem fognak 
engedelmeskedni. S ezzel az országgyűlést el is hagyták, mielőtt a válasz, melynek tartalmáról már 
előre értesültek, beérkezett volna."* Ezt nevezhetjük „történelmi háttérnek". 

így született meg a dolgozat első soraiban olvasható mondat: „Ennek kedig az vallásnak őrizésére és 
Isten után való oltalmazására s az egész anyaszentegyháznak igazgatására választotta Superintendensül 
amaz tudós és istenfélő Zegedi Matthe praedicatort..." egy zsinat, amelynek helye nincs említve, Payr 

34 Sztárai Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadulásáról. Válogatta, a szöveget gondozta, bevezető tanulmánnyal és jegyze
tekkel ellátta Téglássy Imre. Magyar Ritkaságok, Bp. 1985. 

35 Bottá István: Huszár Gál élete, művei és kora. Bp. 1991. 
36 Payr: Dt. 614. 
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szerint azonban minden bizonnyal a Nádasdy- birtokon, a Vas megyében lévő Hegyfalu volt ez, ahol 
Reczés (Réczés) János 1560-ban tanító, 1570-től pedig lelkész volt. A legelső időszakban itt gyűléseztek 
legtöbbször, s még Szegedi utódját is itt választották meg. 

Ezen az alapon tehát a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület születési adatai; Hegyfalu, 1576. Ezen 
a zsinaton nemcsak a Batthyányiak és Nádasdyak uradalmaiból, hanem Sopron, Vas és Zala megyéből 
is megjelentek lelkészek, tanítók és patrónusok, vendégek is. A szervezkedő kerület hitvallási alapja az 
Ágostai hitvallás lett. A lefektetett alap mellett bizonyára meghatározták a püspök jogait, kötelessé
geit is, az esperesekhez való jogviszonyát. Szegedi egyébként, aki Somogyból került Sárvárra, minden 
bizonnyal a Baranyából származó és Sztáraihoz köthető törvénykönyvet hozta magával, ezt használta. 

Már itt megjegyezzük, hogy kezdetben egyházunkban a „püspök", a „szuperintendens" és a „fő-
szenior" cím keveredni látszott. Erről szólnak korai kánonjaink is. Igaz, hogy a református egyházról 
olvasunk a Katolikus lexikonban, de a cím használata és a gyakorlat nálunk sem volt tisztázva." 

Szegedi Máté (tl585) születési idejét nem ismerjük. Payr a „Szegedi" név után ítélve szegedi szár
mazásúnak mondja. A wittenbergi egyetem anyakönyvébe 1545. június 13-án jegyezték be. Hazaté
rése után Somogyba, Kálmáncsára (Kálmáncsehi) került. Szakály Ferenc Endericus Máté kálmáncsehi 
tanítóval azonosítja, s szerinte Páduában (is?) tanult.^' Payrnál is ezt olvassuk: Kálmáncsa „első ismert 
reformátora Zigerius Imre volt, aki Tolnáról jött Kálmáncsehibe s másfél hónapot töltött itt. E rövid 
idő alatt is oly nagy eredménnyel hirdette az igét, hogy több papot és a Páduában tanult kálmáncsai 
jeles tanítót, Endericus Mátét is áttérítette. Kiváló utódja volt Zigeriusnak Kálmáncsán az 1545-ben 
Wittenbergben tanult Szegedi Máté, aki később Sárvárott első püspöke lett a dunántúliaknak."" Sza
kály Endericust és Szegedit egyetlen, Payr két külön személynek véli. Ezt a kérdést nem tudjuk eldön
teni. De kétségtelen, hogy Szegedit itt választották meg a gyülekezet lelkészéül is. Ö pedig 1550-ben 
Térjék Tamás prefektust kérte levélben, hogy ajánlja őt Nádasdy Tamásnak. Payr szerint ő lehetett az 
a „Máté nevű csepregi prédikátor, aki 1570-ben eladta ottani szőlejét". Innen került ezután Sárvárra. 
Nádasdy halála után (1562) özvegyének és fiának idejében még ő volt az udvari pap. Püspökké válasz
tása után még kilenc évig szolgált, 1585. július 12-én halt meg. Családi élete nem lehetett zavartalan, 
ezt püspök utódja, Beythe leveléből és őt támadó verséből lehet következtetni. Valószínűleg leánya 
volt Szegedi Klára, Tétényi Imre cenki lelkész felesége. 

Nem kitérő, ha itt szót ejtünk Nádasdy Tamás felekezeti hovatartozásáról is. Az a tény, hogy 
Melanchthonnal levelezett, valamint a „magyar Luthernek" tartott Dévai Bíró Mátyás a sárvári isko
lában tanított, de megfordult ott többször a század nagyra becsült hitújítója, Bornemisza Péter is, arra 
enged következtetni, hogy a későbbi nádor már a harmincas évektől kezdve támogatta a reformációt. 
Ezt a gyanút erősítheti az iskola több tanítójának és rektorának feljegyzése is, melyekben elítélik a 
böjtöt, támogatják a mindennapi misézést és az evangéliumi tanokat, ráadásul a kimutatások szerint 
az itt lakó jobbágyság nagy része is az új tanokban hitt, igaz, feltehetőleg ez már akkor is így volt, 
amikor Nádasdy megszerezte a birtokokat. 

Ugyanakkor legalább ennyi érv szól amellett, hogy a főúr megmaradt a katolikus hiten, hiszen kö
zeli, kifejezetten baráti viszonyt ápolt a korszak két esztergomi érsekével, Oláh Miklóssal és Verancsics 
Antallal is. 1560-as betegségekor felkereste otthonában Nádasdyt a pápai követ is, de még inkább való
színűtlenné teszi a hitváltást Tamás nádorsága, hiszen a reformációt elítélő Ferdinánd kizárt, hogy egy 
protestáns személyt javasolt volna az ország első számú tisztsége betöltésére. Ebben a korban viszont 
még egyáltalán nem különült el kibékíthetetlenül egymástól a két vallás, az ellenreformáció még nem 
indult meg. Birtokán egyaránt helyet biztosított katolikus és protestáns papoknak is, de semmi sem tá
masztja alá, hogy maga Nádasdy áttért volna a reformáció bármelyik ágazatára.*" Csak megjegyzem, 
hogy ebben a kérdésben Payr Sándor sem foglalt állást. 

Igaznak fogadhatjuk el Söptei István megállapítását: „Nádasdyt a reformáció hívei igyekeztek meg
nyerni a maguk számára, míg a katolikusok igyekeztek megtartani a maguk oldalán."*' Egyébként a 
kérdés a kor más főemberére is vonatkozik. Igaza van a szaklektor Czenthe Miklósnak, aki ezt írja: a 
kor alapvető dilemmája, hol végződik a katolikus, hol kezdődik a protestáns?*^ 

Később Zvonarics Mihály sárvári senior írja Szegedi Máté szolgálati idejéről: „Adta volna bár az 
Ür Isten, hogy Szegedi Máthé uram idejében való egyenesség maradhatott volna meg a tudományban 
mind eddig. Mert annak idejében az Aug. Confessiotul idegen atyafiak, ha voltak is valakik, meg sem 

37 http://lexikon.katolikus.hu 
38 Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció. Bp. 1995. (Humanizmus és reformáció sorozat) 99. 
39 Payr: Dt. 471. 
40 http ;//hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A 
41 http://www.ms.sik.si/Soptei_ 
42 Czenthe Miklós az EOL igazgatója: A dunántúli kerület történetének kéziratához (benyomások, megjegyzések). Kézirat. 
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mertek moccanni. De hogy annak halála után más bíró járása lön, nagyobb szabadsággal kezdek az 
emberek egynéhányan az Aug. Confessiotul különböző tudományt behozni."" „Ebből értheti az ér
demes olvasó, mely karba tegye Szegedit, mint tudományára, mint pedig vallásához való szeretetére 
nézve" - olvassuk egy másik emlékezésben." Summázva: a külső nehézségek ellenére megszületett, és 
az Ágostai hitvallás egységében erősödött az új dunántúli kerület. 

Külső támadás katolikus részről, és belső szakadás a dunántúli protestánsok között 
„Mindjárt az elején a még meg sem szilárdult új egyházkerületet Róma részéről nagy támadás érte" 

- írja Payr Sándor Draskovich György (1515-1587) győri püspök, kancellár, majd bíboros (1578-1587) 
már 1551-ben könyvet írt Kálvin úrvacsorai tanítása ellen. Most - szinte első bíborosi feladataként -
1579-re zsinatot hívott össze Szombathelyre. Erre a zsinatra minden evangélikus lelkészt is megidézett, 
sőt a földesurakat is figyelmeztette, hogy lelkészeiket vissza ne tartsák. Az idézés zavart támasztott. A 
gyülekezetek lelkészei földesuraiktól kértek tanácsot. Sopron is Batthyány Boldizsárhoz és Nádasdy 
Ferenchez folyamodott tanácsért.''^ 

A „törökverő" Nádasdy Ferenc udvarias levélben válaszolt Draskovichnak, megírta, hogy uradal
mából ketten is megkérdezték, el kell-e menniük a zsinatra. És a lelkészeknek az is kérdésük, bizton
ságos-e ez az útjuk. Egyébként - mint írja - a lelkészek többsége ezt nem tartja szükségesnek, mert ha 
tanításuk kinyomozása végett hívják őket, akkor a püspök jól tudhatja, hogy ők az Ágostai hitvallástól 
nem térnek el. Ha vitatkozásra hívják őket, akkor készek elmenni megbízható bírák választása esetén. 
Nádasdy megírja, hogy véleménye szerint nem sokan fognak elmenni, s ha erőszakos úton viszik őket, 
akkor ö panaszt fog tenni a legközelebbi országgyűlésen. Végső ajánlata: el kellene halasztani a zsina
tot, ez a püspök tekintélyének sem ártana. 

A zsinatot azonban 1579. augusztus 2-4. között megtartották. Draskovich a tridenti (trentói, trienti) 
zsinatra és korábbi zágrábi püspöksége alatti eretnekség elleni küzdelmének áldásos hatására hivat
kozott az összehívó levélben. A lelkészeket kiátkozás terhe mellett idézte meg. A zsinaton azonban 
összesen mintegy nyolcvan ember jött össze. Sok földesúr és város nem eresztette el papjait. A zsinat 
ünnepi szónoka, egy jezsuita atya és mások is kijelentették, hogy a lutheránus és kálvinista igehirde
tők nem is papok. A zsinat egészében véve hatástalan maradt, akik elmentek, azok sem hajoltak meg 
a főpap előtt. Egyetlen kézzelfogható „eredménye" volt a zsinatnak: Sopronnak mint szabad királyi 
városnak 1584-ben el kellett küldenie az evangélikus lelkészeket. De a szomszédos falvakban megma
radtak, és hivatásukat folytatták. Ezt a támadást a kerület megállta. 

Elgondolkoztató, hogy a jelzett évig (1579) - úgy tűnik - egymás mellett éltek katolikusok, pro
testánsok, sőt egymás után egy templomban miséztek, illetve tartottak istentiszteletet több helyen. 
Régebben református oldalról ez vád is volt Sztárai ellen Tolnán. De Payr Sándor is jelzi, hogy Sopron
ban Gerengel idejéig ugyanez történt. Budán a Magdolna-tornyot is együtt használták ilyenformán. 
A szimbiózisnak azonban vége szakadt, és ebben a tridenti zsinatnak is szerepe volt. l_.ehet, hogy 
Dunántúlon a „béke" megszűnését éppen a Draskovich püspök által összehívott 1579-es szombathelyi 
zsinat jelezte. 

Régi tapasztalata az egyháznak, hogy ha a külső támadásnak ellen tud állni, akkor az „ellenség" 
(és itt korántsem a katolikus egyházra gondolunk, hanem a Szentírás által megjelölt és a Luther által 
megénekelt „ősellenségre", a „Gonoszra") belső viszályt támaszt. Ez történt ekkor is. Szegedi halála 
után a kerület újra püspökválasztás előtt állt. 

Beythe István (1532-1612) lett Szegedi utódja. A Baranya megyei Kő községben született. Használta 
is nemesi előnévként a Kői nevet. Iskoláit Tolnán végezte (lehet, hogy Sztárai is tanította), majd 1555-
ben Wittenbergbe ment az egyetemre. Maga is feljegyezte: „1555. Hazámat elhagytam Márton ünnepe 
körül." Hamar hazajött, mert 1556-ban hédervári tanító lett. 1559-ben már házasemberként folytatta 
Szakolcán a tanítást. Innen Alsólendvára, majd Sárvárra került. Első felesége halála után másodszor 
is megházasodott. Ebből a házasságából született András fia, aki szintén lelkész lett. Visszakerült Al
sólendvára, majd 1574-től soproni magyar lelkész lett. De itt sem maradt sokáig, két év múltán (1576) 
már Németújváron volt a Batthyányiak udvari lelkésze. Kilenc év múlva, az 1585. július 25-én tartott 
hegyfalusi zsinaton választották püspökké. Haláláig Németújváron szolgált. 

Teológiai irodalmi működése is kiemelkedő volt. Több kátét írt, főleg az úrvacsora kérdésével fog-

43 Payr Sándor; Történeti adatok a dunántúli ev. püspökök és felügyelők sorrendjéhez. Evangélikus Egyház és Iskola. 1895. V. 
25. Továbbiakban: Payr: Tört. adatok. 

44 Az Ügynevezett Dunán Túl Való Kerületben Levő Aug. Conf Tartó Ekklésiáknak Múlt Két Században Élt Fő Igazgatóinak 
avagy Superintendenseinek rendjét világosabban kinyomozta és maga költségén közrebocsátotta Vilfinger Ernest János a 
sopronyi ev. gyülekezet prédikátora. Sopronyban, Szisz Klárának Ts. Kir. Privilegizált Nyomtató Műhelyében. 1796. 11. To
vábbiakban : Vilfinger. 

45 Payr Sándor: A soproni evang. egyházközség története. Sopron, 1917. 
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lalkozott. De posztillás könyve (minden vasárnapra szóló evangéliumi és levélbeli igék feldolgozása) 
is megjelent. A természettudomány is foglalkoztatta. Jó barátságba került a híres németalföldi botani
kussal, Carolus Clusiussal. Könyve is megjelent ebben a témában: Nomenclator stirpium Pannonicus 
(A pannóniai növények felsorolása). 

Mint erős lutheránust választotta meg az evangélikus kerület. Pázmány Péter írja róla: ,Juventutem 
apud nos, virilem aetatem apud lutheranos, decrepitam in Calvini castris egisti" (Ifjúságát nálunk, 
férfikorát a lutheránusoknál, aggkorát Kálvin táborában töltötte)."' S ezzel az „értékeléssel" már érin
tettük is a problémát. 

Beythe első feladatának egy lij kánongyűjtemény (törvények gyűjteménye) összeállítását tar
totta. Ezt 1587-ben ki is adta." Minden valószínűség szerint a régi baranyai és az 1576-ban kiadott 
hercegszőUősi kánonok alapján készült, de mindkettőnél már jóval rövidebb és tömörebb. Azonban 
- Payr szerint - már itt feltűnő, hogy milyen keveset szól a hitvallási hűségről. Az Ágostai hitvallást 
nem is említi. Nádasdy Ferenc és több lelkész ezt észrevette. 

1591. június 2-ára Csepregre, hitvitára hívta össze az egyházkerület lelkészeit Nádasdy Ferenc, ahol 
maga is megjelent. Éppen vendége volt Stansith Horváth Gergely szepesi alispán és kísérője, Sculteti 
Severin bártfai lelkész, aki a lutheri álláspontot képviselte. A főúr azért hívta össze a lelkészeket, 
ahogyan familiárisa fogalmazott, mert „arra törekszik, hogy ezek az Ágostai Hitvallással, mely Isten 
igéjével eléggé meg van erősítve, egyet értsenek és róla vallás tegyenek. Akik pedig nem akarnának 
így cselekedni, azokat őnagysága a maga birtokán nem tűri" - írja a már idézett Söptei István. A ta
lálkozóról Beythe fiával együtt távozott. 

1595. szeptember 12-én Meszlenben volt a következő találkozó. Itt készült a Meszleni Concordia 
(megegyezés). Pontosabban készült volna, mely szerint a keresztyének nem nevezik magukat luthe
ránusoknak, kálvinistáknak stb. De ezt a Concordiát már nem írták alá. Beythe István ismét távozott 
a gyűlésről, nem lehetett marasztalni. Dunántúlon tehát a szakadás a reformáció két ága között 1595-
ben véglegesült, ezt a meszleni összejövetel pecsételte meg. A kálvini irányt egy volt evangélikus 
püspök vezette és terjesztette innen kezdve németújvári központtal. 

A főszeniorok kora 

1595-től 1612-ig, tizenhét éven át a dunántúli evangélikus kerületnek nem volt püspöke. „Beythe 
1595-ben lemondott, de személye és hivatalos állása iránt a szenvedélyes viták ellenére is oly nagy volt 
a tisztelet, hogy 1612-ben bekövetkezett haláláig helyette más püspököt nem választottak."'" Ebben az 
időszakban esperesek kormányozták a kerületet, látogatták a gyülekezeteket, végezték a lelkészszen-
telést is. Azért mindig volt egy személy, aki mintegy „főszeniorként" kiemelkedett közülük. Sőt lehet, 
hogy ez nem véletlen folyamat, hanem átgondolt és szabályszerű volt. 

Érdemes ezt a kérdést is átgondolni. Bencze Imre egyháztörténész, talán az előbbi Payr mondatra 
támaszkodva, ezt írja: „Új superintendens választására nem került sor, részben bizonyára azért sem, 
mert erős volt az a hagyomány, hogy a superintendenst haláláig választják." Ehhez azonban azt is látni 
kell, hogy Magyarország más részein is megmaradt az esperesí kormányzat. Az espereseket szuper
intendenseknek nevezték, volt olyan hely, ahol archidiakónusnak. A már említett és idézett Vilfinger 
szerint is a szeniorok megnevezése szuperintendens volt. Ilyen volt a dunántúli evangélikusok kerülete 
is 1612-ig. Egy 1598-as törvénykönyv a seniorokat megkülönbözteti a szuperintendenstől. Az egyik 
cikk pedig „főseniort" említ.'" Dunántúlon még az is megfigyelhető, hogy a „főszenior", vagy „senior 
supremus", leginkább a Nádasdy birtokon élő esperes volt. Ilyen módon az így megnevezett személy 
betöltötte a püspöki funkciót. 

Időben az első ilyen: Reczés (Réczés) János (7-1599) volt. Hegyfalusi rektorként, majd lelkészként 
szolgált. Innen Csepregre került mint lelkész. 1587-től már esperesként végezte szolgálatát. Ö volt a 
„lutheri" irány legkiemelkedőbb, legkonzekvensebb, talán legszigorúbb képviselője. Nagy része volt a 
püspök nélküli kerület agendájának és új kánonos könyvének (törvénykönyvének) megjelenésében. 0 
írta a Formula Concordiae magyar fordítása elé (Sopronkeresztúr, 1598) a már többször említett, sőt 
idézett előszót a dunántúli kerület születéséről. Ezért van, hogy a legrégebbi dunántúli lelkészavató 
formula felavató szeniorról, vagy még általánosabban felavató személyről szól. 

Ebben az időszakban több esperesről kell szólnunk Reczés mellett: Thokoich Györgyről, Vidos Lé
nárdról és Klaszekovich Istvánról. 1599-ben közülük már csak Klaszekovich élt. Ékkor az elhunytak 
helyére Muraközi György, Kőszegi Balázs és Magyari István espereseket választották. 

46 Payr Sándor: Egyháztörténeti Emlékek. Forrásgyűjtemény Sopron, 1910. 157-158. Továbbiakban: Payr: Eht. Emi. 
47 Kiss Áron: A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései. Bp. 1882. A gyűjtemény nevét is hordozza: 

Canones ecclesiastici per vener. D. Stephanum Beythe promulgati. 
48 Payr: Dt. 612. 
49 Bencze: Magyari 35-36. 
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A reformációtól - napjainkig 

Magyari István 1565-1570 között született, és valószínűleg az 1605/1606-os év fordulóján halt meg.̂ ° 
Kiemelkedő vezetője lett megyéjén túl a kerületnek. „Senior supremus", főszenior volt a címe. A vî ít-
tenbergí egyetem után Nádasdy Ferenc udvari papja lett 1599-ben. Egy év múlva már esperes volt, így 
lett aztán vezető esperes a kerületben. Irodalmi munkái közül kiemelkedik a Pázmány Péterrel való vi
tában „Az országokban való romlásoknak sok okairól és azokból való megszabadulásnak jó módjairól" 
című könyve.^' Ez nemcsak okokat és utakat feltáró, teológiai mű, hanem az első magyar hadászati 
könyv is. Szakszerűen ír a magyar katonaság sok kérdéséről, fejlesztéséről is. Urának tábori papjaként 
sokat forgolódott katonák közt. Nádasdy Ferenc (1555-1604) „bár életének nagy részét a harcmezőkön 
töltötte, sárvári házában szívesen látott vendégek voltak az írástudó deákok, tudós mesterek, prédiká
torok. Apja példáját követve nyomdát létesített Sárváron. Itt jelentek meg udvari és tábori lelkészének, 
Magyari Istvánnak hitvitázó munkái is."̂ ^ 

Ebben az időben olvasunk a kerület és az egyházi törvényszék első jegyzőjéről: Cziczak Jánosról. 
1603-ban a Nemeskértől nem messze fekvő Sopron megyei Ivánban tartottak zsinatot, ez volt az első 
zsinat, amely elrendelte az általános egyházlátogatást. A vizitációkat kiterjesztették az esperesekre: 
Zvonarics Mihály, Keresztúri Crucius Mihály és Tömpör Balázs lelkészeket küldték a már említett 
jegyzővel. 

Zvonarics Mihály (1570-1625) lett a sárvári esperes Magyari halála után (1605/1606 fordulóján), 
társai a kőszegi Klaszekovich a régiek közül, az újabban választottak pedig Pythiraeus Gergely és Té
tényi Kevi Dániel voltak. Zvonarics vezető szerepe erősödött, többen superintjndensnek is nevezték. 
Ez erősíti azt, amit az előbbiekben a főszenior-püspök kérdésről írtunk. 

Beythe István 1612-ben megfáradtán, szinte szeme világát vesztve halt meg. S ami Meszlenben tör
tént, most pecsételődött meg igazán. A reformátusok ez évben Pathay István rohonci lelkészt válasz
tották püspöküknek. Az evangélikusok ekkor szintén felszabadultak a püspökválasztásra. A csepregi, 
majd meszleni viták és tárgyalások után (1591 és 1595) most (1612) kezdődött igazán a református és 
evangélikus egyházkerületek élete Dunántúlon szervezetileg egymástól függetlenül. 

Vihar előtt 
Klaszekovich István (1545-1620) mint legidősebb esperes („senior primarius") lett a kerület új püs

pöke 1612-ben. Ifjúkoráról sajnos nem tudunk. A Fertő vidékén végezte szolgálatát. 1597-ben itt már 
esperes volt. 1575-től Fertőszentmiklóson, 1605 és 1607 között Fertőendréden, 1607 és 1620 között újra 
Fertőszentmiklóson szolgált. 1605-től 1612-ig „senior primarius" címmel emlegetik. Tehát már ekkor a 
kerület vezetője volt. 1612 és 1620 között viselte a püspöki tisztet.^' Püspökségét igen nagy tisztelettel 
emlegették.''' Zvonarics is „atyám helyett tisztelendő superintendens uram"-nak szólítja. Pázmány 
Péter „tiszta és jámbor életű főprédikátornak" mondja. Püspökségének ideje az utolsó békésebb idő
szak volt a 17. század elején. A különböző megtisztelő elnevezések mutatják, hogy ebben a korban ez 
mennyire „keveredett". De már gyülekeztek a viharfelhők. 

„Az 1621. évben alig hangzottak el az újévi igehirdetések. Vízkereszt ünnepére ébredt Csepreg vá
rosa. (Ujabb levéltári kutatások szerint lehet, hogy január 8-án történt mindez.). De valóban csak egy 
új napra? Inkább nagy hadi lárma, sűrű lövöldözés és trombitaharsogás verte fel álmukból a békés 
polgárokat" - olvassuk Payr Sándor emlékezésében. Megadásra, békés tárgyalásra sem szólították fel 
őket, hanem kezdődött a nép irtása. 

„...Nem vala őnáluk személyválogatás, 
Elfogyatkozik itt minden szánakodás, 
Hanem egyaránt lön ott az nagy mészárlás. 
Minden ember között lön ott vagdalkozás" -

olvassuk, egy éppen ott tanuló, névtelen diák emlékezésében."" A véres eseménynek két színhelye 
a két evangélikus templom volt. Az alsó templom is tele volt menekülőkkel. A katonák betörtek, és 
elkezdték a mészárlást. Keresztúri Mihály pap is megsebesült. A felső templomban talán még nagyobb 
volt a vérengzés. A kóruson tartózkodó Zvonarics Imre lelkészt is megölték. Három napig gyilkolták 
a népet a katonák. 1223 embert végeztek ki, illetve ennyien haltak meg a tűzben. Csepreg evangélikus 
gyülekezetének jelentős és kultúrközponti szerepe ezzel megszűnt. 

A szörnyű eseményt a 30 éves háború kereteibe kell beilleszteni. Bethlen Gábor azzal a szándékkal 

50 Bencze : Magyari 
51 Magyar Helikon. 1979. szerk. Katona Tamás, az utószót Makkai László írta. A munka 1602-ben jelent meg a szerző költségén, 

Manlius János nyomdájában. 
52 http://hu.wikipedia.org/wiki 
53 Magassy Sándor; Onomastikon. Történeti Névtár. Kézirat a Hittudományi Egyetemen. 
54 Vilfinger 19. 
55 Csepreg. 1621 - Kávéházi L: Mi történt 375 éve Csepregen ? 1996. Evangélikus Sajtóosztály, Bp. 1996. 
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A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület története 

lépett be a háborúba, hogy országának és a protestáns vallásnak is szabadságot vívjon ki. Nádasdy az ő 
oldalán állt. Esterházy Miklós az ellenkező oldalon és a Habsburgok pártján állt, s a háboriiban ők let
tek a győztesek. A legyőzött „büntetéséhez" tartozott a Nádasdy-birtokon fekvő Csepreg elpusztítása 
is. A „megbüntetett" egy ártatlan, evangélikus város volt. A kerület új püspöke ekkor már a csepregi 
vértanú, Zvonarics Imre bátyja. 

Zvonarics Mihály (1570-1625) 1620 és 1625 között állt a kerület élén. Édesapja Zvonarics Bálint, 
mesterségére nézve varga volt. „Apja mestersége nyomán Mihályt is sokszor Varga névvel említet-
ték"'"" Mihály Sárvárott született, tanulmányait Csepregben, Komáromban, majd a nagyőri (Ma Szlo
vákia: Strazski, Szepesbéla - Skiska bela mellett. 1570-ben kastély épült itt, majd 1588-tól neves huma
nitárius iskola, amelyet sokan látogattak) középiskolában folytatta. 1590-ben német- (vagy seprőn-) 
keresztúri rektor, innen a szakonyi gyülekezet hívta meg lelkészéül. 1601-ben Cenkre került, 1610-től 
pedig már sárvári lelkészként szolgált, és Nádasdy Pál udvari papja is volt, akinek halála után özve
gyével (Báthory Erzsébet) is szembekerült, amikor annak ítélete megszületett. 

Báthory Erzsébetet 1610-ben letartóztatták, szörnyű váddal illették (lányok vérében való fürdés...), 
saját várában, Csejtén tartották fogva. Ma már nem tartják bizonyítottnak a vádakat. Bencze Imre 
említett Magyariról írt könyvében is koncepciós perről ír Sőt, megjelent egy írás, amelynek címe: 
„Igazságot Báthory Erzsébetnek"." A kérdésben nehéz az állásfoglalás, csak a tényeket kell rögzíteni. 
Zvonarics Mihálynak kellett a szerencsétlen családi viszonyok között felserdülő fiatal Nádasdy Pál
nak nevelését is irányítani. 1605-ben esperes, majd 1620-ban a dunántúli kerület püspöke lett, éppen 
Bethlen Gábor dunántúli hadjáratai idején. „Heves hitvitázó és az Aug. Confessio rendíthetetlen híve" 
- írja róla Payr.^' Két fia: István cenki pap és György, Batthyány Ádám udvarmestere adták ki igehir
detéseit tartalmazó könyvét halála után 1627-28-ban Csepregen (amely mégsem pusztult el teljesen) 
Nádasdy Pálnak ajánlva, emlékezve a családi vonatkozásra is: „vagyon annak közel kilencven eszten
deje, miólta az mi eleink az Nagyságtok patriciniuma alatt nagy csendességben élnek itt Sárvárott." 

„Az úrvacsorája üdvösséges tudományának útába való rövid bemutatás" című kátéját még - szinte 
két évtized múltán - 1643-ban is kiadták rá való emlékezésül. Ez volt az utolsó evangélikus mű, amit 
Nádasdy Ferencnek ajánlottak, mert a főúr két hónap múlva elhagyta evangélikus hitét. Zvonarics 
veje, Lethenyei István is neves lelkész volt, aki apósa életét latin versben írta meg. A püspökről még 
annyit, hogy az Egyesség Könyve aláírásaiból kitűnik: 45 kandidátust avatott lelkésszé, ami ebben az 
időben nem kis szám volt. A már kitörni készülő vihar előtt - és valójában már az idős Klaszekovich 
püspök szolgálata idején is - Zvonarics volt a kerület mozgatója és „lelke." 1625-ben, 55 éves korában 
halt meg. A kerületnek új vezetőre volt szüksége. 

Kis Bertalan születési évét 1590 tájára tehetjük Payr szerint. „Az öreg Klaszekovics és a megtört, 
beteges Zvonarics után a kerület - úgy látszik, egyenesen Nádasdy Pál gróf kívánságára - az eddigi 
szokástól eltérőleg fiatal püspököt választott, aki ifjúkora miatt még esperesi hivatalt sem viselt, ha
nem csak jegyzője volt a kerületnek"™ Kis Bertalan egyébként Klaszekovics veje volt, annak Jusztina 
nevű leánya volt a felesége. Somogy megyéből került Sárvárra és Csepregbe iskolákba, itt és később 
a wittenbergi egyetemen is „Somodinus" előnévvel íratta be nevét. 1609-ben indultak a német egye
temre Lethenyei Istvánnal együtt. Hazatérése után csepregi rektor volt, majd Klaszekovich avatta 
lelkésszé. 1612-ben Szakonyban szolgált. Innen Cenkre került, és itt nősült meg. Nádasdy Pál udvari 
papja is volt, aki szerette és becsülte őt. Ezután lett a kerület jegyzője, majd 1625-től annak püspöke. 
Ha tehát igaz a terminus, amit Payr jelöl születési évének, akkor 35 esztendősen lett püspök. Választása 
1625. június 2-án történt, ezt azért érdemes megjegyezni, mert ez volt az első olyan püspökválasztás 
és -iktatás, amelynek jegyzökönyve megvan. 95 lelkész, sok vendég volt jelen. Iktatását Brunswik 
Tóbiás, semptei és szeredi lelkész, Thúrzó Szaniszló udvari papja, felső-dunamelléki szuperintendens 
(Pozsony-Sempte-Bars-Hont megyék területei) végezte. Schubert Pál soproni lelkész mondott latin 
beszédet a mondás alapján: „Et tua res agitur, paries cum proximus ardet" (Téged is ér veszély, ha a 
szomszéd háza kigyullad)... Ne feledjük: négy évvel vagyunk Csepreg pusztulása után, és tart a 30 
éves háború. Az igehirdető az Európát és hazánkat pusztító politikai és egyházi tűzvészről beszélt 
megrázóan. Áttekintette szinte egész Európa helyzetét ilyen szemmel. De szólt az egyházi támadások
ról is, különösen Pázmány Péterre utalva: „Lelki őrállók legyetek, élesszemű Árgusok (mitológiai óri
ás, akinek száz szeme volt, innen: árgus szemekkel) miként a hangos szavú kürtösök, trombita módjá
ra, naponkénti intelmekkel töltsétek be juhocskáitok füleit. Forrón könyörögjünk, hogy az aratás Ura 
olyan férfiút állítson kerületünk élére, aki jó tanáccsal, példával járhasson, világolhasson előttünk." Ez 
az első püspököt iktató beszéd kerületünkben, amelyet olvashatunk."* 

56 Bencze: Magyari 54. 
57 Dr. Hetyési István a szerző, Bp. 1969. OSZK Kézirattár, Fol. Hung. 3 303. 
58 Payr: Tört. adatok. 
59 Payr, 1924. 654-655. 
60 Payr, 1924. 657-659. 
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A reformációtól - napjainkig 

Kis Bertalan cenki lelkész volt, amikor püspökké választották, de Nádasdy hamar Sárvárra hívta, 
ahol udvari pap is lett. A fiatal és agilis püspök már a beiktató gyűlésen 12 cikket terjesztett elő a lel
készek magatartására nézve. Ezek inkább a lelkészi hivatal gyakorlásával és az istentisztelettel voltak 
kapcsolatosak. De a püspök külön cikket fogalmazott és fogadtatott el: De communi pecunia (A közös 
pénzről) cimmel, pontosabban a kerületi pénztár felállításáról. Ebben a tekintetben ez volt az első lé
pés, érdemes erre is felfigyelni. A kerületi pénztárba kezdetben a lelkészek, majd a gyülekezetek küld
ték (1630 óta) a pénzt. Ez volt a „census cathedraticus", később katedratikum, vagyis minden prédikáló 
szék (szószék) utáni fizetés, amely a püspök és a kerület eltartását célozta. Kezdetben a püspöknek nem 
is volt fizetése, hanem a vizitáció (egyházi látogatás) alkalmával kapott bizonyos összeget. A rendsze
res (évi, majd sokkal később havi) fizetés 1647-től kezdődött. 

Kis Bertalan püspöknek erélye, talán fiatalos hevessége miatt összeütközése támadt lelkészeivel, 
ezért lemondott, de visszahívták, és 1628-ban megerősítették tisztében feltételekkel." 1632-ben Csep-
regen elhatározták, hogy az esperesek mellé a lelkészek közül presbitereket választanak. Ez volt az 
első megyei presbitérium. Ugyancsak 1632-ben a püspök mellé is választottak presbitereket. Ez volt a 
kerületi presbitérium őse (bár a reformáció idején is volt ún. „senatus ecclesiasticus", lelkészekből álló 
egyháztanács a püspökök mellett, csak később megszűnt). 1633-tól megindult a rendszeres egyházi 
látogatás. 1633-ban Kis Bertalan 26 látogatást végzett." Sok belső problémát is meg kellett oldania a 
püspöknek (1630-ban pl. 12 lelkész ellen indult fegyelmi eljárás). 

Ezeknél azonban sokkal súlyosabb volt az egyház helyzete a külső támadások tekintetében. Esterhá
zy Miklós birtokairól már kiűzette a protestáns lelkészeket. A nádor a püspököt is megintette: „papjai 
tartóztassák meg nyelvüket a gyalázkodástól s azt a vallást, melynek őfelsége a császár az ápolója és 
védelmezője, ne rágalmazzák." Batthyány Ádámot Pázmány térítette át 1630-ban. A Nádasdy család 
volt egyházunk fő támasza eddig (Tamás tl652, I. Ferenc fl604). 1637-ban Nádasdy Pál 35 éves ko
rában meghalt. Fiának, Ferencnek neveltetéséről püspökünknek gondoskodnia kellett. A fiatalember 
kezdetben nagy ígéret volt, magyarra fordított egy német evangélikus könyvet, s ezt mint Kis Berta
lan püspöknek „engedelmes fia" bírálatra neki el is küldte. Az elhunyt Nádasdy Pál özvegye, Révay 
Judit kezdetben szintén hűségesen patronálta egyházunkat. Amikor azonban Forgách Ádám megkérte 
a kezét, „nemcsak a kérőt fogadta el, hanem evangélikus hitét is áldozatul hozta. Aki 300 magyar 
prédikátornak volt táplálója, második férje kedvéért katolikussá lett."" 1643-ban Nádasdy Ferenc is 
kijelentette egy csepregi zsinaton, hogy egyházát elhagyja, és hitet cserél. 

Később Nádasdy Ferencet (1625-1671) mint országbírót a Wesselényi-összeesküvés leleplezése után 
lefejezték. 1655-től 1670-ig volt országbíró, 1667-től királyi helytartó is. Az ország többi vezetőjével 
támogatta Zrínyi Miklósnak a török kiűzésével kapcsolatos tervét. Vagyona miatt „magyar Krőzus-
nak" is nevezték. Körmendnél részt vett a török elleni csatában, s a török és osztrák közölt megkötött 
1664-es vasvári béke miatti elkeseredés sodorta őt is az összeesküvésbe. 

Nádasdy Ferenc hitehagyása fordulópont az egyház, főként kerületünk életében. Kis Bertalan püs
pöknek 1643 karácsony táján el kellett hagynia Sárvárt, helyére plébános került. A száműzött püs
pököt Répceszentgyörgyön fogadták be. 1646-ban az elűzött püspök csendben elhunyt. A Nádasdy-
birtokról általában menekülni kellett a lelkészeknek A személyes sorsokon túl egyházunk életében 
is fordulópontot jelentett ez a lépés. Eddig a főurak többsége támogatta a reformációt, mostantól 
ellenünk fordult a „cuius regio, eius religio" elve. 

A püspök halála után éppen ezért 1646-ban Lethenyei és Musay esperesek gyűlést hívtak össze 
Meszlenbe. Számba vették azokat, akik még evangélikus patrónusok voltak. Kitűnt, hogy nem sokan 
maradtak. A mágnások eltűnésével néhány más család mellett különösen az Ostffy, Telekesi Török és 
Vittnyédi család maradt támaszként. 

„Feldúlt és összeroskadt egyházkerület" 

Az említett 1646-os gyűlésre meghívó levélben többek között ezt olvassuk: „Tisztelendőségtek jól 
tudják legtöbbünknek a paróchiából való kiutasítását és siralmas száműzetését. Ezek miatt a mi fel
dúlt és összeroskadt egyházkerületünknek (kiemelés tőlem) megújulására, újjáavatására van szük
ség" (A helyzetre jellemző, hogy 1630-ban Brunswik Tóbiás, a felső-dunamelléki szuperintendens is 
rekatolizált.) 

A kitűzött napon 95 lelkész voh jelen, és 27-en mentették ki magukat (ez még mindig összesen 122 
gyülekezetet jelentett). 

Musay Gergely születésének időpontja ismeretlen. A Sopron megyei Muzsajból származott. Isko
láit minden bizonnyal Sopronban végezte, és külföldön is tanult. 1631 óta lövői lelkész volt, 1633-

61 Payr, 1924. 669-672. 
62 A látogatások jegyzőkönyveinek szövegmásolatai az EOL-ban találhatók. 
63 Payr: Dt. 680. 
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ban már kerületi aljegyző, 1634 óta alesperes, 1637-től esperes, sőt egy év múlva mint a „Felső vi
dék főesperese" említtetik. Nádasdy hitehagyása után Musayt is elűzte Lövőről, Nemeskérre került 
„exiliumba"(száműzetésbe), ahogyan maga írta. 1646. augusztus 13-án a büki zsinat választotta püs
pökké. 1650-ben társaival kiadta újra az agendát és a törvénykönyvet. 

A legtöbb gondot és feladatot a linzi békekötés végrehajtása okozta szolgálatában. „A linzi béke - az 
1606-os bécsi béke és az 1608-as törvények alapján - biztosította a protestánsok vallásszabadságát, s 
ennek érvényét kiterjesztette a mezővárosokra és falvakra is."" Már az előző korszakra vonatkozóan 
beszélhetünk a templomok elvételéről, ám ez főként az elnyomatásnak erre az idejére esett. Ezért: 
„a zavargások idején 1644. február 3-tól 1645. november 30-ig elfoglalt templomoknak visszaadásá
ra a dunántúli kerületben r. kat. részről Cziráky Ádám Sopron megyei alispán és Bessenyei István 
kiskomáromi kapitány, protestáns részről pedig a pápai Botka Ferenc Veszprém megyei és Hamvai 
Péter abaúji követ küldettek ki mint királyi biztosok."'^ 

Musay püspök Fábri István jegyzővel Sopronban 1646. november elsejétől 5 napon át várakozott 
erre a bizottságra. Azok nem szívesen fogadták. Musay viszont jegyzéket készített az elfoglalt temp
lomokról, paplakokról és iskolákról a Sárvár, Léka, Kapuvár környéki, a Héderváry-, Cziráky-, Csáky-
és Zrínyi-uradalomhoz tartozó anya- és leánygyülekezetektől elvett és most visszakért javakról. Hol 
sikerrel járt, hol nem. Végül a bizottság azt mondta a püspöknek, nincs felhatalmazása arra, hogy 
velük járjon. S ezután a királyi bizottságot csak „követték", együtt nem járhattak. Musay ezt az útját 
Itinerarium (útinapló, úti feljegyzések) című írásában rögzíti. Volt hely, ahol visszakapták a temp
lomot, de azokat később újra elfoglalták néhány napon belül. Ekkor Musay jegyzéket írt a biztosok 
távozása után a sérelmekről, amik egyházunkat érték. Sőt több megyegyűlésre is elment, és élőszóval 
is elmondta a sérelmeket és kéréseit. Miért volt mindez? „Megvolt a törvény, amely a jobbágyoknak 
is szabad vallásgyakorlatot biztosított. De nem volt, aki végrehajtsa. A földesurak ellenszegültek a 
törvénynek" - írja Payr. Egyébként már a törvény elfogadásakor is világos volt a végrehajthatatlan
ság. A 17. században elképzelhetetlen volt, hogy a jobbágy szembeforduljon a földesúrral. A törvény 
értelmében 90 templom járt volna nekünk, ezekből három megyében 24-et kaptunk vissza. 

Musay 1661-ben összeírta a gyülekezeteket, amelyek akkor még megvoltak, és azokat is, amelyek el
vétettek, és nem kaptuk vissza (Syllabus vei Regestum - Jegyzék vagy lista). De még ekkor is az addigi 
300-ból 220 gyülekezet tartozott a kerületben hét espereshez és egy alespereshez beosztva. A kerület 
szűk harmada morzsolódott le. Hálátlanság lenne Musay püspök segítőtársáról elfeledkezni. A nehéz 
időkben Isten mindig kirendel valakit." 

Vittnyédi István (1612-1670) szintén Muzsajon született, mint Musay, aki egy helyen „sógorának" 
is nevezi. Sárváron, Csepregen és Sopronban tanult. 26 éves, amikor a soproniak jegyzőnek választ
ják, majd az 1638-as országgyűlésre soproni követként küldik el. Ezen az országgyűlésen tagja már a 
protestánsok sérelmeit összeíró bizottságnak is. 1649-től több országgyűlésen pedig megyei követként 
vett részt. Bőkezűen segélyezte az iskolákat és a tanulókat, a külföldre induló egyetemi hallgatókat is. 
Pozsonyban megismerkedett a fiatal Zrínyi Miklóssal, kettőjüket szoros barátság fűzte össze. Vittnyédi 
„halála hirtelen, váratlan következett be. Már 1663-ban sokszor volt ágyban fekvő beteg, lába megda
gadt, láz gyötörte. 1670. február hó 13-án Pozsonyból visszajövet Nezsiderben, abban a kis városká
ban, amelynek evangélikus egyházáért oly sokat fáradt, érte utol váratlanul a halál 58 éves korában."'' 

„így az isteni gondviselés a főurak, a grófok és bárók hitehagyása után a középnemesség soraiból 
támasztott dunántúli kerületünknek ismét bátor lelkű, áldozatkész oszlopembereket. A Vittnyédiek, 
Ostflfyak, Telekesi Törökök voltak ebben az első sorban. Ök tették magukévá a kerület dolgát, midőn 
még a kerületi felügyelő díszes állása szervezve sem volt egyházunkban."'* 

Az elnyomás erre az időre egyre inkább erőszakká lett. Ehhez kissé ki kell tekintenünk kerületünk, 
sőt egyházunk életéből is. „Az Üj-Zrínyi-vár eleste után a Habsburg és a török hadsereg észak felé 
vonult, s 1664. augusztus l-jén a szentgotthárdi csatában mérte össze erejét. A harcban a törökök 
vereséget szenvedtek. A bécsi udvar Renninger követ útján már 1664. augusztus 10-én békét kötött 
a törökkel Vasváron. A vasvári béke a fennálló birtokállomány alapján jött létre, ami azt jelentet
te, hogy a török - katonai vereségei ellenére - megtarthatta összes újabb hódításait: Nagyváradot, 
Lúgost, Karánsebest, Jenőt, Érsekújvárt, a felvidéki várakat és a Muraközét. A szerződés biztosította 
Erdélyben a szultán főhatalmát. A szégyenletes vasvári béke, melyet I. Lipót 1664. szeptember 27-én 

64 Magyar történelmi kronológia. Az őstörténettől 1966-ig. Tankönyvkiadó, Bp. 1970. 117 Továbbiakban: Kronológia. Ehhez 
még: Zsilinszky Mihály: A linczi békekötés és az 1647-iki vallásügyi tórvényczikkek története. Szarvas, 1890. És: Zsilinszky 
Mihály: A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformatiotól kezdve. I. k. Szarvas. 1881. Il.k. 1891. III.k.l893. IV.k. 
1897. 

65 Payr, 1924. 687. 
66 Jegyzéke az EOL AGE anyagában megtalálható, értéke miatt érdemes lenne kiadásán is gondolkodni. 
67 Payr Sándor: Muzsaji Wittnyédi István soproni prókátor és evangélikus főember. Hornyánszky nyomdája, Bp. 1906. 
68 Payr, 1924. 691. 
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erősített meg, politikai nyugtalanságot, elégedetlenséget váltott ki a magyar rendek között Olyanok 
is szembefordultak a Habsburg politikával, akik eddig legszilárdabb támaszai voltak."'"' Egyszerííen 
szólva: a Habsburg és a török a magyarok feje fölött összefogott, békét kötöttek, véglegesíteni akarták 
eddig elért pozícióikat. 

Ez robbantotta ki az ún. Wesselényi-összeesküvést 1666-ban. Wesselényi murányi várában többen 
összejöttek „sub rosa" (titokban, tkp. a rózsa alatt. Ennek eredete, hogy a régi várakban a helyiség 
boltíveit középen kőrózsa zárta le.) Köztük volt Vittnyédi István is. Az összeesküvést leleplezték, a ve
zetőket kivégezték. Vittnyédi is a vádlottak közt volt, a vád alapjául állítólag két általa írt levél szolgált. 
Ebben azt írta volna, hogy a protestáns lelkészek is támogatják a mozgalmat. 1670-ben bekövetkezett 
halála mentette meg a súlyos következményektől. 

Fisztrovits György ebben a nehéz időszakban volt a kerület püspöke. Élete kezdetének és végének 
időpontját nem tudjuk. Szolgálati állomásai: 1642-től Németgencs, 1651-től Egyházasfalva, 1655-től 
Fertőszentmiklós, 1660-1661 Bük, 1664 Nemeskér, 1664-1669 Kőszeg (1665 és 1669 között püspök), 
utolsó állomása pedig 1669-től Őrisziget volt. 1662-ben a nagygeresdi gyűlésen esperessé választották. 
Musay püspököt már ilyen minőségben segítette és támogatta nehéz küzdelmében. 1664-ben került 
püspöki tisztébe (Magassy Sándor szerint 1665-től™). 5 éves püspöki szolgálata után „az 1669. május 
21-én Bükön tartott zsinatra levélben küldte el lemondását régi bajaira hivatkozva. Szigeth (Örisziget) 
nevű faluba akart visszavonulni, hol a savanyúvíz (fürdő) használatától várt üdülést. Lemondását 
kénytelen volt elfogadni a kerület."" A vasvári béke évében megválasztott püspök túl sokat nem tudott 
tenni kerülete fejlesztése ügyében, egyébként is betegeskedett. A legszomorúbb időszakban pedig már 
nem volt az élők sorában. 

Gyászévtizednek szoktuk nevezni az 1671-1681 közötti éveket. „A Habsburg udvar a protestantiz
must egyszerűen a rendiség ideológiai önkifejezésének, a rebellió szellemének tekintette."" Katolikus 
oldalról ezt erősítették is: a protestáns religio = rebellió (a protestáns vallás = lázadás). Ennek a vádnak 
egyik „dokumentuma" volt Vittnyédi említett két levele. De tudnunk kell: „A Wesselényi nádor által 
szervezett összeesküvésbe a katolikus magyar arisztokrácia, sőt a katolikus magas klérus csaknem 
minden tekintélyes tagja belekapcsolódott, még Lippai prímás és utódja, Szelepcsényi György is. A 
szervezkedésbe belevonták a református és evangélikus köznemesség vezető embereit."" Ennek ellené
re az összeesküvés leleplezése után a katolikus oldal hamar visszafordult, sőt Bársony György püspök 
egy könyvében megadta a protestánsok elleni támadás ideológiai alapját is: a protestánsoknak tett 
ígéretek (vagyis a bécsi és linzi béke tételei) nem kötelezők, hiszen ők lázadók." 

1670 nyarán, Lőcsén és Pozsonyban kiküldött bíróságokat (iudicium delegatum) állítottak fel, és 
szintén ilyen bíróság ítélkezett a három főúr (a Wesselényi-féle mozgalom három vezetője: Zrínyi 
Péter, Frangepán Ferenc és Nádasdy Ferenc, Wesselényi 1667-ben meghalt) felett. 1671 folyamán 154 
ügyet tárgyaltak már." Ennél is tovább mentek: az előző megfogalmazott vád alapján, 1673. szept
ember 25-ére Szelepcsényi György érsek 33 protestáns lelkészt idézett meg pozsonyi törvényszéke 
(iudicium delegatum extraordinarium: rendkívüli kiküldött bíróság) elé. 1674. március 5-ére újabb 730 
protestáns lelkészt és tanítót idéztek bíróság elé."" Summázva: az 1670 nyarán a bíróság felállítása egy 
folyamat kezdete. Lőcsén indul, Bécsben folytatódik, Pozsonyban végződik. 

így akarták - Széchényi György katolikus püspök szavaival - „lefejezni" a gyülekezeteket, vagy 
„hurkot készíteni" a protestáns egyházaknak. A büntetéstől úgy vagy akkor menekülhetnek meg, ha 
vagy katolizálnak, vagy lemondanak hivatásukról, vagy külföldre települnek. Akik ezt nem írták alá, 
azokat 1674. április 4-én halálra ítélték, majd büntetésüket várfogságra változtatták. Végül pedig 1675-
ben gályarabságra hurcolták azokat, akik kitartottak. Ez ellen szinte egész Európa felzúdult. 1676-ban 
szabadította meg őket de Ruyter holland ellentengernagy. 

Méltó, hogy röviden megemlékezzünk a dunántúli gályarab lelkészekről. 
Szentmiklósi János kajári esperes a lipótvári börtönből szabadult meg 1675-ben. Életéről nem so

kat tudunk. 1637-ig csepregi rektor, majd kövesdi lelkész volt. 1646-tól Mihályiban szolgált, 1648-tól 
már kajári lelkész és esperes. Innen idézték meg 1674-ben, s egy esztendei börtön szenvedései után 
szabadult. Kajárpéci emléktábláján ez olvasható: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít 

69 Kronológia. 123-124. 
70 Magassy Sándor: Onomastikon. 
71 Payr: Tört. adatok. 
72 Galéria omnium sanctorum. A magyarországi gályarab prédikátorok emlékezete. Magyar Helikon, 1976. Fabiny Tibor és 

Ladányi Sándor közremtlködésével szerkesztette Makkai László. 9. Továbbiakban: Galéria. 
73 Galéria. 11. 
74 Bársony György: Veritas tóti mundi declarata.(Az egész világnak kijelentett igazság). Kassa, 1671. 
75 Szvák Gyula szerkesztésében: A magyar újkor története. Pannonica, 2007. 130. 
76 Kronológia. 127. 
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engem." - „Gyülekezetünk hitvalló prédikátora Szentmiklósi János hitéért 1674-76 között várfogságot 
szenvedett. Szabadulásának 325. évfordulóján állította a hálás utókor. 2001. szeptember 2." 

Zsédenyi István 1630 körül született Zsédenyben, családja is innen származik. 1656-ban avatták lel
késszé Varsányban. Mint dörgicsei lelkész Mencshelyt is gondozta. 1674-ben innen idézték a pozsonyi 
iudicium delegatum (törvényszéki küldöttség) elé. Mivel nem volt hajlandó semmit aláírni, 10 hóna
pig török rabokkal együtt a komáromi várban, majd Lipótvárban raboskodott. 1675-ben Szicília ha
dikikötőiben gályákon dolgoztatták. Agyhártyagyulladás támadta meg, s már-már a tengerbe dobták 
mint holtat. De megérte a szabadulás óráját, Velencén, Zürichen, Wittenbergen és Szilézián keresztül 
tért haza. Közben szép verset írt Mazári Dániel gályarabtársa halálhírére. Hazatérése után egy darabig 
titokban, 1681 után pedig már nyíltan végezte lelkészi szolgálatát Dörgicsén, ahol örömmel fogadták 
vissza. 1690-ben Kővágóörsre költözött. Itt fejezte be pályafutását 1700 körül. Kővágóörsi emléktáb
láján olvasható: „Zsédenyi István Mencshely és a Balaton-felvidék több gyülekezetének evangélikus 
lelkipásztora, e helyen fejezte be dicsőséges szép életét. 1674-76 között gályarabságot szenvedett hit
valló társaival. A szabadság boldog partjaira segítették Nikolaus Zaíf és Johann Heinrich Heidegger 
tudós és lánglelkű svájci lelkészek, hitvédő Svájc polgárainak, valamint Európa Protestáns Rendjeinek 
és Michael De Ruyter holland admirálisnak együttműködésével. Isten az én kősziklám, erős váram. 
Nála van oltalom és szabadítás. Bízzatok benne mindenkor ti népek! Zsolt. 62,7." 

Borhidai Miklósról (1630 k.-1675) annyit tudunk, hogy 1659-től szentkirályi, 1673-tól szentandrási 
(rábaszentandrási) lelkész volt. „A sok elviselhetetlen munka miatt meghaltak a gályákon Paulovitz 
Mihály, Szilvási István, Füleki István, Borhidai Miklós. Valamiképpen az evezők mellett fél mezítele
nül valának, úgyszintén az ácsok mellett éppen csak lábra valójukat hagyták rajtuk, hogy mezítelen 
testeket inkább verhetnék, és úgy dolgoztatták. Öregbítette nyomorúságukat az ott velük együtt való 
embereknek Isten ellen való sok káromlásuk, csúfolódásuk is, kik miatt isteni szolgálatukat sem vihe
tik vala véghez. De sok volna azt előszámlálni, mit szenvedtek ott ez ártatlan emberek."" Rábaszent
andrási emléktábláján ez olvasható: „Borhidai Miklós szentandrási ev. lelkész meghalt nápolyi gálya
rabságban 1675 augusztusában Kinek nevét kemény kőbe véstük itten: Isten szolgája volt, nagy, erős 
a hitben. Szenvedett hitéért gyötrelmes rabságot. De halálig híven, rendületlen állott. Földi porsátora 
roskadott csak össze, de Lelke - példát adva - él köztünk örökre! Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik 
meg, a lelket pedig meg nem ölhetik. Mt 10,28" 

Edvi Illés Gergely (1602 vagy 1604-1675) Az edvei származású fiatal 1649-ben mérgesi, majd 1651-
től malomsoki lelkész volt. „Mikor Pesculopenatarium nevű helyből kimenénk, a betegek szamarakon 
vitetnek vala, Illyés Gergely, akit már megemésztett vala a sok vereség, két felől fogva támasztatik 
vala kettőtől a szamáron, de minthogy félkezekkel a vasat kell vala tartani, egy szoros meredek helyen 
egyik sem segíthetvén, le esek a szamárról és mindjárt meghala, levonák a katonák, ami kevés rongyos 
ruha vagy köntös vala rajta, és elvetek ott temetetlen."" Edvei emléktábláján ez olvasható: „Edvy 
Illés Gergely /tl675/ gályarab-lelkész emlékére hálából készíttette az Edvei Evangélikus Gyüleke
zet /1994/." Malomsoki emléktáblájának felirata: „Megemlékezzetek a ti előttetek járókról, kik nektek 
szólták az Isten beszédét, kiknek kövessétek hiteket. Meggondolván minemű vége volt ez ő életeknek. 
Zsid. Lev. 13,7. Az újmalomsoki evangélikus egyházközség, 1928." 

Voltak, néhányan, akik itthon maradtak, nem jelentkeztek a pozsonyi törvényszék előtt (pl. id. Ács 
Mihály), mert nem tartották magukat vétkesnek. Sőt olyan lelkészről is tudunk, aki a 10 évet pincében 
élte át, és titokban ott végezte szolgálatát. De általában gyülekezeteink lelkész és tanító nélkül éltek. 
Isten csodája, hogy megmaradtak. A teljes igazsághoz azonban másféle út is hozzátartozik. 

Szenczi Fekete István 1636-ban született Szencen. Itt kezdett tanulni, majd Kassára került, innen 
pedig Wittenbergbe mehetett tanulni többek segítségével. Hazajövet 1666-tól kőszegi tanító, majd lel
kész lett. 1669-ben a kőszegiek ellenkezése ellenére a büki zsinat püspökké választotta. Érdekes, hogy 
Fekete István sem akarta vállalni a tisztet: „bennem igazán nincsenek meg azok az adományok, ame
lyeket sokan feltételeznek bennem" - mondta." Fenyegetett helyzete miatt kétszer menekült Német
országba. Másodszori hazatérése után Kemenesalján az Ostffyak adtak neki menedéket. Nemsokára 
újra menteni kellett életét, elhagyta a hazát, de elfogták, és a börtönben nyilván szenvedései között és 
nyomásra áttért, katolizált. A hatóság ezután visszaküldte Kőszegre, és itt bíró lett. El lehet képzelni a 
kőszegiek érzelmeit, a volt püspökből hitehagyott és őket elnyomó bíró lett. 1692-ben halt meg. Van, 
aki azt mondja, hogy halálos ágyán visszatért evangélikus hitére, „Ács Mihály simonyi papnak jutott 
a nehéz szerep, egykori felavató püspökének nagy bűne bocsánatát hirdetni.""" 

77 Kocsi Csergő Bálint: Kősziklán épült ház ostroma. 1676. in: Galéria. 98. 
78 Galéria. 95. 
79 Payr Sándor: Szenczi Fekete István a hitehagyott püspök. Piri és Székely Könyvnyomdája, Sopron, 1918. 31. 
80 Payr Sándor: Szenczi Fekete István. 
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Hetven év püspök nélkül 
„Hetven évig tartott a Hajnóczytól megénekelt captivitas Babylonica (babiloni fogság, 1673-1742), 

melyben nem volt a kerületnek püspöke.""' Az eddig tárgyalt szakaszban nyolc püspök szolgált. A 
gyászévtized „minden egyházi életet letarolt" - írja Payr. De az 1681-es országgyűlés után újraéledtek 
gyülekezeteink. A Rákóczi-szabadságharc ideje alatt a fejedelem türelmes egyházpolitikája mérsékelte 
a protestánsok üldözését. Azonban a püspökválasztás szóba sem kerülhetett. A régebbi kilenc egy
házmegye helyett most csak kettő élt igazán: a győri és a kemenesaljai. Igaz, ezek „nagyobbak" lettek, 
hiszen kiterjedtek több vármegyére is. 1720 körül csatlakozik ezekhez a tolna-baranyai egyházmegye. 
1742-ig tehát három főesperes vezette a kerületet. A győri egyházmegyében három egymást követő, a 
kemenesaljaiban hét, a tolna-baranyaiban 1720-tól egy esperesről tudunk. Nevük bizonyára előkerül 
az egyházmegyék történetében.*'' 

Jellemző adat a kerület „gyászévtizedének" (1671-1681) és az utána következő nehéz éveknek idejé
ből. 1695. május 11-én Zabler Jakab bártfai, felvidéki lelkész ordinálta a dunántúli lelkészeket, mert itt 
nem volt püspök. Ezek: Tatay István Kispécre, Király Máté Komáromba, Galambos István Lovászpato-
nára, Dómján István Szákra, Misley István Mindszentre, Szendrei Márton Mórichidára, Solnay Sámuel 
Szabarra (Soborra?), Rossiar (Rózsási) Dániel Kissomlyóra, Borgátára. Még 1706-ban is Selmecbányán 
ordinált Pilárik István püspök 20 dunántúli lelkészt a következő gyülekezetekbe: Bakonyszentlász-
ló, Csót, Beled, Szákszend, Kethely, Vanyola,Varsány, Vásárosfalu, Sitke, Jánosháza, Terestyénfalva, 
Nádasd, Kerta, Nemesdömölk, Gérce, Mesteri, Tokorcs, Szarvaskend, Kissomlyó."' Ezek az adatok is 
jelzések arra, hogy a kerület „lefejezve" élt. 

1681. április 28-ára I. Lipót országgyűlést hívott össze Sopronba. Az egyházi kérdésekben az 1681:25. 
és 26. törvénycikk intézkedett. A 25. törvénycikk a földesúri jog megtartásával kimondta a vallás
szabadságot. Ez alig jelentett valamit, hiszen eddigre szinte minden földesúr katolikus volt. A 26. 
törvénycikk az ország nyugati és északi területén vármegyénként két-két helységet jelölt ki, ahol 
protestánsok templommal rendelkezhetnek (ezek az artikuláris, vagyis „articulusba", törvénycikkbe 
foglalt helyek). „Az 1681-ben tartott országgyűlés artikuláris törvénye látszólag (a gyászévtizedhez 
képest valóban) kedvezett az üldözött protestantizmusnak, mivel kijelölt egyes helyeket, ahol a pro
testánsok szabadon és nyilvánosan gyakorolhatták vallásukat. Valójában azonban törvényes lehető
séget biztosított az intézményes üldöztetésre és a protestáns gyülekezetek megsemmisítésére. A tör
vénynek két dunántúli vonatkozása, rendelkezése volt: (a) a Dunántúlon Vas megyében Nemescsó és 
Nemesdömölk, Sopron megyében pedig Nemeskér és Vadosfa lettek artikuláris gyülekezetek. Csak itt 
működhetett pap és tanító, s csak ezeken a helyeken lehetett kereszteléseket, esketéseket, temetéseket 
elvégezni, (b) A törvény kimondta azt is, hogy Győr és Veszprém megyében megmaradhatnak azok a 
gyülekezetek, amelyek igazolni tudják, hogy 1681-ben (illetve előtte is) evangélikus vallásgyakorlatot 
folytattak. Kivételezettségét élveztek a véghelyek (pl. Győr és Nagyvázsony) a török jelenlétére és 
fenyegetésére tekintettel.""* 

Az objektivitás megköveteli, hogy az artikuláris helyek szócikket a Katolikus lexikonból is idézzük: 
„Artikuláris helyek az 1681:26. törvénycikkben meghatározott helységek, melyekben az evangéliku
sok és reformátusok hivatalosan is gyakorolhatták vallásukat. Az országgyűlés a 25. tc-ben törvénybe 
iktatta I. Lipót határozatát, mellyel visszaállította az 1608:1.te. állapotát. Eszerint a száműzött, vagy 
kötelezettségei miatt elmenekült prédikátorok és tanítók visszatérhettek és mentesültek a plébánosnak 
nyújtandó szolgáltatásoktól (stóla). Mindenki vallásszabadságot nyert, s a te. kimondta, hogy az evan
gélikusok és reformátusok más szertartásra nem kényszeríthetők. A 26. te. elrendelte, hogy az evangé
likus és református hívők által épített és a római katolikus szertartás szerint még vissza nem vett temp
lomokat biztosok átadják nekik, másutt pedig megfelelő helyeken e biztosok telket adnak templom, 
iskola és parókia építése céljából.""^ A következő helyeket jelölték ki: Árva vm: Felsőkubiny, Sztebnye, 
Bars vm: Simonyi, Szelecsény, Liptó vm: Hibbe, Nagypalugya, Nyitra vm: Nyitraszerdahely, Strázsa, 
Pozsony vm: Pusztafödémes, Rété, Sopron vm: Nemeskér, Vadosfa, Szepes vm: Görgő, Toporc, Tren-
csén vm: Szuló, Zayugróc, Túróc vm: Necpál,. Ivánkafalva, Vas vm: Dömölk (ev.), Nemescsó (ref.). 
Felsőőr, Zólyom vm: Garamszeg, Osztroluka, A többi vm-ében eddig használt templomaik a protes
tánsoké maradnak. A kanizsai főkapitányságban: Szentgrót, a győriben: Tihany, Vázsony, Pápa, Vesz
prém, Komárom, a bányavidékiben: Léva, Korpona, Fülek, a felsőmagyarországiban: Putnok,Onod, 

81 Payr Sándor: A dunántúli ág. hitv. Evang. Egyházkerület vázlatos rövid története. Evang. Népiskola, 1903. V. Továbbiak
ban: Payr: Dtúl vázlata. Ez a mondat utalás Hajnóczy József névtelenül kiadott munkájára: Extractus de statu ecclesiastico 
catholico in regno Hungáriáé latarum. Ikva. 1792. Ebben eltörölni javasolja pl. a katolikus egyházi bíráskodást házassági 
ügyekben, és teljes vallásszabadságot követel. 

82 Payr: Tört. adatok és: Dtúl vázlata. 
83 Dr. Fabiny Tibor: Töredékek a Dunántúli Egyházkerület történetéből. Kézirat. EHE. 
84 Magassy 25. §. 
85 http :/lexikon.katolikus.hu 
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A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület története 

Szendrő, Tokaj, Kalló, Szatmár. A szabad királyi városok közül: Pozsonyban, a külvárosban az evan
gélikusok építhettek. Sopron háborítatlanul az övék maradt. A bányavárosok közül: Trencsénben, Mo
dorban, Körmöcbányán, Besztercebányán és Felső Magyarország minden városában építhettek. 

A protestáns rendek tiltakoztak, de 1687: az országgyűlés megerősítette, az 1691: kiadott Explanatio 
Leopoldina tovább szigorította a tc-ét. 1731: a Carolina resolutio majd Mária Terézia ismét megerősí
tette, s csak az 1790/1. XXVI. Art. törölte el.""' 

Ehhez csak apró megjegyzések: a dunántúli helyeket kiemeltük. Nem tudjuk, hogy Nemescsó miért 
ref., Felsőőr pedig ev., holott a dolog fordítva volt. Sopron „háborítatlansága" is kérdéses, hiszen nem 
volt templomuk, és az Eggenberg házban tartották istentiszteleteiket. 

A magunk értékelése helyett fűzzük ide azt, amit a nemeskéri honlapon olvastunk: „Artikuláris 
névvel jelöli történelmünk azokat az evangélikus egyházközségeket, amelyek a vallásüldözés gyászos 
évtizede (1671-1681) után a soproni országgyűlésen 1681-ben kivételesen némi korlátolt vallássza
badságot nyertek, s mint ilyenek név szerint is bele vannak iktatva az itt hozott törvények 26-ik 
artikulusába. Artikuláris tehát annyi, mint törvénycikkbe iktatott egyházközség, melynek az ország
gyűlés 1681-ben megnevezetten (articulariter) adott nyilvános, de később nagyon is szűkre szabott 
vallásgyakorlatot. Sopron és Vas megyében Nemeskér, Vadosfa, Nemescsó és Nemesdömölk voltak 
ezek az artikuláris helyek. A reformátusok számára pedig Felsőőrt jelölték ki ilyenül. A két nagy 
vármegyében csakis ilyen kicsiny faluhelyeken s itt is, amint a vármegye rendelte, nem a r. katolikus 
templomokhoz hasonló, hanem granárium-formára épített imaházakban hangozhatott fel a 18. szá
zadban az evangélikus imádság, ének- és orgonaszó s az evangélikus lelkész által végzett igehirdetés."" 

Az artikuláris helyekről szóló törvényeket azonban nem lehetett teljesen végrehajtani. Egyrészt a 
török kiűzése (1699), másrészt a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) leverése utáni „békésebb" légkör 
kellett ehhez. Mégis ekkor sikerült a Rábaköz, majd a Kemenesalja és a Hegyhát gyülekezeteinek 
szinte teljes felszámolása. 

„A végveszélybe jutást igazolja két adat. 1726-ban 61, 1750-ben pedig mindössze 49 gyülekezet tar
tozott a kerülethez. Fontos történelmi tény, hogy a vakbuzgó I. Lipót (1657-1705) országlása alatt 
kevesebb veszteséget szenvedett a hazai protestantizmus, mint a vértelen ellenreformáció két repre
zentánsa: III. Károly (1711-1740) és Mária Terézia (1740-1780) uralkodása idején."™ 

Ma, visszatekintve, elmondhatjuk, hogy - emberi tervek szerint - az elnyomatás és a „babiloni fog
ság" ideje, tehát a véres és vértelen ellenreformáció volt egyházunk és benne kerületünk „első halálos 
ítélete". 

Ugyanez az időszak - ekkor kezdődve, de időben tovább is tartva - azonban belső megújulás jeleit is 
mutatja. Erre a nehéz időre esik a „magyar pietizmus" mozgalma."' Csepregi Zoltán erről szóló köny
vének egyik fejezetcíme: Győr és hatóköre. A lelkészek ebben az időben és ebben a szellemben: Lövey 
Balázs, Torkos András, Német Sámuel voltak. Érdemes a tanítókat is feljegyezni: Hegyfalusi György, 
Csereti Mihály, Torkos András, Tóth Sipkovits József, Kis Péter, Vázsonyi Márton, Tomka Szászky Já
nos, Fábri Gergely, Torkos József A konrektorok (segédtanítók): Petrőczy István, Ács Mihály, Károlyi 
István, Johann Schmiedel, Bárány György, Wagner István, Tatay István, Sartoris János, Perlaki János, 
Fábri Gergely, Torkos József, Magdó András, Balog Ádám, Haynóczi Sámuel. A diakónusok (kisegítő 
prédikátorok) között is ugyanezek a nevek fordulnak elő. Ez a névsor éppen a dunántúli vagy magyar 
pietisták szinte teljes névsora is. Ezek a nevek azért is fontosak, mert innen Győrből kerültek tovább 
más helyekre is e személyek. Dunántúlon ebből a győri körből újabb régióközpontok, kisugárzási 
helyek is születtek. Az egyik ilyen Sárszentlőrinc volt a Bárány család lelkészeivel. Egy másik ilyen 
központ Nemescsó lett. E települések voltak a legfontosabb „pietista centrumok" ebben az időben. 

A megjelölt helyek egy-egy könyvkiadói kör középpontjaivá is lettek'" Ezekben a központokban 
születtek egy-egy munkacsoport összefogásával az énekes-, imádságos- könyvek, a káték, a külön
böző témájú hiterősítő és életet formáló kiadványok, az Ágostai hitvallás fordításai és az új fordítású 
Újszövetség, illetve teljes Biblia is. Ne feledjük, hogy ebben a korban, amikor a nyilvános istentisz
teletek tartása igen korlátozott volt, nagy jelentősége volt a könyveknek, amelyeket családi és baráti 
alkalmakon is forgatni lehetett. S a könyvekben, főként Johann Arndt Igaz keresztyénség című könyve 
fordításának előszavában Sartoris János tollából született meg a hitvallás, amit szolgáltak: „az igaz 
keresztyénség a Szent Lélektől megvilágosíttatott, meg téríttetett és meg szenteltetett ember szívének 
olyan tulajdonsága, mely szerént az igaz élő hitből és annak erejéből készen és örömöst igyekeznek az 

86 http ://lexikon.katolikus.hu/A/artikul%C3%A 

87 http ;//nemesker.lutheran.hu/egyhkg_tortenete 
88 Magassy 25. §. 
89 Payr Sándor: Magyar pietisták a XVIII. században. Bp. 1898. — Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus 1700-1756. Teológiai 

Irodalmi Egyesület, Bp. 2000. Továbbiakban; Csepregi 
90 Csepregi. 40. 
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Isten akaratját tselekedni és annak mindenekben, a mit ő Szent Igéjében parantsolt, engedni."" - Nem 
véletlen, hogy ebben a nehéz korszakban ilyen igehirdetőink és tanítóink támadtak. Isten a dunántúli 
kerületet a „hetvenéves babiloni fogság" idején ezen a mozgalmon, a pietizmuson, szabad ezzel a 
szóval is illetni: „egy csendes ébredésen" keresztül mentette át. Egy külföldi teológus ezt írta a moz
galomról és a könyvek megjelenéséről: „hiszem, ezek a magyar könyvek a pincékben és kamrákban 
jobban fognak prédikálni, mint most a lelkészek."'^ 

A kerület újjászervezése 
III. Károly (1711-1740) 1731-ben bocsátotta ki az első Carolina Resolutiót (királyi rendelet, esetleg 

a rendelet magyarázata), amelyben a pesti commissio (az 1712-15-ös országgyűlés alapján 1721-ben 
összeült, katolikusokból és protestánsokból álló bizottság, amely a viták során létrejött anyagát Bécsbe 
küldte) javaslatai alapján rendezte a magyar protestáns egyházak viszonyait. Alapjában még most is a 
protestánsok visszaszorítása volt a lényeg, de már nem erőszakos eszközökkel, mint I. Lipót uralkodá
sa alatt, amikor a protestánsok csak artikuláris helyeken tarthattak istentiszteletet. Más helyeken csak 
magán- vagy családi áhítatokat tarthattak. A Carolina Resolutio alapjában nem szüntette meg ezeket 
a viszonyokat, hiszen kimondta, hogy vegyes házasságot csak katolikus pap szolgálatával lehet kötni, 
minden vegyes házasságból születeiít gyermeknek a katolikus vallásban kell nevelkednie, a közhivatalt 
viselőknek ún. decretális (a rendeleten alapuló) esküt kellett tenniük Máriára és a szentekre, ezzel de 
facto kizárta a protestánsokat a közhivatalokból. „Minthogy a rendelet megengedte superintendensek 
választását, de számuk megállapítását későbbi királyi intézkedés részére tartotta fenn, a protestáns 
rendek megújított kérelmére 1734-ben megjelent a második Carolina Resolutio, mely úgy az ágostai, 
mint a helvét hitvallású protestánsokat négy-négy superintendens választására hatalmazta fel."'' Alá 
kell húznom ezeket a szavakat az előző mondatból; „a protestáns rendek megújított kérelmére". Vagy
is : elkeserítő helyzet alakult ki, s már nemcsak az egyszerű nép körében, hanem a nemesség is el volt 
keseredve. Az országgyűlések visszatérő témája volt a „sérelmek" felsorolása. Ezért történt a második 
lépés a rendeletek sorában. 

Ezzel a háttérrel és ebben a légkörben kezdtek megalakulni az egyházkerületek. A Dunántúli Egy
házkerület: „hatásköre ekkor még csak a kemenesaljai, győri, tolnai és Sopron vidéki egyházmegyékre 
terjedt ki, de ez utóbbi egy ideig csak lazán függött tőle. Megindult aztán lassan az önállóságra való 
törekvés folytán mindenfelé a többi vármegyékben megmaradt egyházak szervezkedése is."'"* Ez volt 
tehát a kerület újjászervezésének ideje. Ez azonban nem ment könnyen. A valós képhez hozzá kell 
tenni, hogy az anyagyülekezetek száma erre az időre 41-re olvadt. Akkor látjuk ezt igazán, ha a kez
deti - tehát az ellenreformáció és vallásüldözés előtti korban élő - közel 300 gyülekezetes kerülettel 
hasonlítjuk össze az ekkori helyzetet. 

„Egyházunk legkiválóbb tagjai 1735-ben Pesten összegyülekeztek, s itt a dunántúli kerület részére is 
világi felügyelőt jelöltek ki. Ez idő óta rendszeresítették egyházunkban a kerületi felügyelői hivatalt, s 
az esperességeknek és gyülekezeteknek is meghagyták, hogy szintén válasszanak felügyelőket."'^ Ettől 
kezdve van tehát „kettős elnökség" minden szinten egyházunkban. Payr előbb említett írása szerint a 
városi gyülekezeteknek már korábban is voltak gondnokai és felügyelői. Pl. Sopronnak Szowits Ábra
hám 1674-től, Győrnek Sorok János 1714-től és Nagyvázsonynak IDomokos Sámuel ugyancsak 1714-
től. Ez a lépés fontos volt, hogy a kerület világi vezetői ne csak képviselői, hanem „védőügyvédjei" 
legyenek a rájuk bízott kerületeknek. 

A püspökválasztás azonban nem sikerült. „Az esperesek kormányzását annyira megszokta kerüle
tünk, és a Károly-féle kegyelem morzsáit oly kevésre becsülte, hogy nem is akart püspököt választani. 
Csak a király haragjával való ijesztgetésre gyülekeztek össze atyáink 1737-ben Felpécen, és Serpilius 
Sámuel soproni lelkészt 29 szavazattal püspökké választották."" „0 azonban a soproniak ellenállása 
és apósa, Pilgram János Zsigmond soproni első lelkész tiltakozása következtében nem foglalta el állá
sát."" Talán az sem túlzás, hogy apósa és a soproniak ellenállása mellett nemigen akart püspök lenni. 

OstfFy Mihály (1688-1753) lett első kerületi felügyelőnk az előbb említett pesti gyűlés alkalmával, 
1735-ben. Öt nemcsak a pesti gyűlés választotta meg, hanem az egyházkerület is szívesen fogadta, 
hiszen a család élete és küzdelme összefonódott régtől a kerület életével és küzdelmével. 1742-ig, hét 
évig püspöki elnöktárs nélkül vezette a kerületet, képviselte ügyünket. Küzdött azért, hogy kerüle
tünk püspököt is válasszon. Különös szeretettel támogatta iskoláinkat, ezek közül is a sopronit és a 

91 Sartoris János Johann Arndt: Igaz keresztyénség című könyve fordításának előszavában. In: Csepregi. 
92 Csepregi. 72. 
93 Zoványi 109-110. 
94 Zoványi 16l. 
95 Payr: Dtúl vázlata. 150. 
96 Payr: Dtúl vázlata. 150. 
97 Magassy: 25. §. 
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nemesdömölkit leginkább. Váratlanul halt meg 1753-ban. Utódja Vittnyédi János lett, egyházunk tör
ténelmében a sokat emlegetett Vittnyédi István dédunokája. 

Vittnyédi Jánost, a kemény-egerszegi birtokos nemest, akinek születési évét nem tudjuk, 1753-ban 
választotta meg kerületünk a felügyelői tisztre. Felügyelői hivatalát 28 évig viselte. Vannak, akik ebből 
az időből több kerületi felügyelőről is írnak. Felügyelői tisztét - Payr szerint - nagy eréllyel töltötte be, 
amire bizonyára abban az időben külső és belső tekintetben is szükség lehetett. 

Szögezzük le: a Károly-féle rendeletek nyomán valósult meg minden egyházkormányzati szinten 
a kettős elnökség, és ez volt a presbitériumi rendszer felé vezető út kezdete. De a kialakulás útja még 
hosszú volt. 

Tóth-Sipkovits János (1673-1746) volt 1742-től - nyolc évvel a második Carolina Resolutio után 
- az újjászervezett dunántúli kerület első. Szegedi Máté után pedig a kerület kilencedik püspöke. 
Felsőszakonyban született, itthoni iskoláit Sopronban és Besztercebányán végezte. 1702-ben Halié
ba ment az ottani egyetemre. Hazatérve öt évig nevelő volt. 1707-ben tanító, majd másodpap lett 
Győrben, miután Lipcsében kérte felszentelését. 1709-től Pápán volt lelkész, de onnan elíízték. Tétre 
menekült, ahol befogadták. 1737-ben a győri egyházmegye esperese lett, 1742-ben pedig a dunántúli 
kerület püspökének választották. Ekkor már 69 éves volt, és mindössze négy évig tudta püspöki tisztét 
ellátni. Szolgálatának vége 1746. január 22-e volt, amikor a beteges és fáradt püspök befejezte életét. 
„A rendezetlen viszonyok között nehéz szervező munkát végzett. Tudományával és nemes jellemével 
egyaránt kitűnt. Úgy nála, mint utódainál tekintettel volt a kerület arra is, hogy az egyházi elnöke, 
ezen nehéz időkben a nemesi osztályból való legyen, s ezáltal védve legyen némileg a folytonos zak
latásoktól. Összes egyházait meglátogatta, s az erről szóló jegyzőkönyvek fennmaradtak. 1742 óta a 
kerületi gyűlések jegyzőkönyvei is rendesen vannak vezetve."'* Gyászbeszédei maradtak fenn, például 
a Telekesi Török házaspár temetése alkalmából írt. Új agendát is tervezett. Felhívta lelkészeit, hogy 
ilyen irányú dolgozataikat küldjék be neki. 

Perlaky József (1701-1749) vette át elődjétől a püspöki tisztet. Sajógömörön született, itthon is több 
iskolában tanult, többek között Győrben és Sopronban. Nevelői munkája után a wittenbergi egye
temre iratkozott be 1725 októberében. 1729-től már győri konrektor, majd 1731-től nemeskéri lelkész 
volt. 1746. április 23-án választották a kerület püspökévé. Neki is gyászbeszédei maradtak fenn. „Nagy 
tudományát szintén dicsérik, de betegsége miatt nem fejthetett ki kellő tevékenységet" - írja róla Payr, 
aki a Perlaki családról külön tanulmányt írt." Mindössze három évig állt a kerület élén. 

Fábri Gergely (1707-1766) a gömöri Osgyánban született (édesapja is Fábri Gergely, osgyáni lelkész 
volt), itt kezdett iskolába járni. Aztán Győrben és Késmárkon folytatta tanulmányait. 1726-tól nevelő 
lett, majd Sopron után a wittenbergi egyetemre iratkozott be 1728-ban. 1731-ben már győri konrektori 
és diakónusi, majd rektori szolgálatba került. Vagyis tanítói szolgálata mellett prédikált is. 1737-ben 
a vadosfai gyülekezet hívta meg lelkészéül. 1742-ben a kerület jegyzője lett, majd 1750 áprilisában 
püspökké választották. 1745-ben egy temetési igehirdetése miatt perbe fogták, de felmentették. „Ám 
nem ilyen szerencsésen végződött egy másik ügye. A vadosfai római katolikus kápolna felszentelése 
alkalmával 1751. augusztus 20-án a községben zavargás támadt, miért őt is felelősségre vonták, s 1752. 
október 25-től Németkeresztúron várfogságban tartották egészen 1753. április 13-ig, virágvasárna-
pig, midőn a Helytartótanács ítélete elmozdította mind püspöki, mind vadosfai lelkészi hivatalától."'™ 
Másutt szolgálhatott, Kertára fogadták be, majd 1759-től nemescsói lelkész volt. Itt fejezte be életét 
1766-ban. Mivel utolsó saját kezű anyakönyvi bejegyzése 1766. február l-jén történt, és 13-án már 
új lelkész volt itt, tehát valamikor február első napjaiban hunyt el. Püspöki szolgálata tehát 1750-től 
1753-ig tartott.'"' 

Több könyv társszerzője volt. 1750-ben egy felpéci gyűlésen az Ószövetség újrafordítását és egy 
magyar teológiai kézikönyv megírását vette tervbe. Ebben a katechetika, dogmatika és etika rész meg
írását el is kezdte. Zaklatott élete igen tartalmas volt. Fennmaradt naplója, amit Payr Sándor közölt.'"^ 
„A fennmaradt iratokból arra következtethetünk, hogy a 18. század egyik kiemelkedő teológiai felké
szültségű, nagy szorgalmú, szerény, hűséges és jól prédikáló lelkésze volt... Megválasztásának hírét 
ezzel az igével fogadta: Nem leszek sebkötöző, házamban is nincsen kenyér, és nincs ruha, ne tegyetek 
engem népem fejedelmévé." (Ézs 3,7 Károli-fordítás)"" 

Németh Sámuel lett Fábri püspök utódja. „Az 1749-ben Győrből kitiltott, s később Tétre hívott lel
kész cscik 1754. május 15-én választatott Fábri utódjául. Mindeddig (nem egészen két évig) remény-

98 Payr; Tört. adatok. 176. 
99 Payr Sándor: A Perlakiak négyszázados ároni háza. Sopron, 1905. 
100 Zoványi. 187. - Payr Sándor: Fábri Gergely és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. 1894. 
101 Magassy Sándor: Onomastikon. EHE. A kartonok még számozatlanok, a gépbetétel folyamatban van. 
102 Payr Sándor: Fábri Gergely naplója. Theol. Szaklap, 1903. 
103 Tóth Károly: Háromszáz éve született Fábri Gergely. Evangélikus naptár, Luther Kiadó, 2007. 105. 
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kedtek, hogy a királynő vissza fogja adni Fábri elvett tisztségét. Németh Sámuelnek két évig sem 
tartó püspöksége alatt 1755-ben Téten agenda és posztilla kiadásáról tanácskoztak, a három seniorra 
bízatván ez ügy. Az ő idejében is több egyházat veszítettünk. Németh is megyegyűlés elé volt idézve, 
de mielőtt megjelenhetett volna, meghalt 1756. január IS-án."'" 

1756. április 7-én a celldömölki gyűlésen a szavazatok többsége Sartoris (Szabó) János nemescsói 
lelkészre esett. (Sartoris még ebben az évben meghalt.) Ekkor Vittnyédi János kerületi felügyelő felszó
lalt, hogy ne válasszanak mindig idős, beteges lelkészt, hanem fiatalabbat. Ekkor a gyűlés két jelöltet 
állított: Szeniczei Bárány Jánost és Balogh Ádámot, akik közül Bárány János kapott több szavazatot, 
s őt megválasztva, be is iktatták. 

Szeniczei Bárány János (1716-1758) Bárány György (1682-1757) esperes fia volt. A Nagyvázsony-
ban született fiatal Modorban, Pozsonyban és Sopronban tanult. 1737 őszén a jénai egyetemre iratko
zott be. Két év múltán tért haza, majd 1740-ben felpéci lelkész lett. 1754-ben esperessé, majd 1756-ban 
püspökké választották. A fiatal püspök is sokat betegeskedett. Payr írása szerint utóbb már a lelkész
jelölteket is szobájában ágyán ülve szentelte fel. Kétéves püspöki szolgálat után fiatalon - 42 éves 
korában - halt meg. Ez a rövid élet is gazdag és tartalmas volt. Atyjával és Sartorissal együtt adták ki 
„A mi Urunk Jézus Krisztus Üjtestámentuma" címmel az Újszövetség új fordítását. Nemcsak fordítás 
volt, hanem magyarázatokat is adtak a szöveghez. (Lauban, 1754) 1756. szeptember 8-i körlevelében ő 
rendelte el kerületében a konfirmáció gyakorlatát a gyülekezetekben. Részt vett atyja kátéjának össze
állításában és védelmezésében. Temetési igehirdetései is fennmaradtak. 

Balogh Ádám (1717-1771) követte Bárány jánost a püspökségben. 1758. május 24-én a nemesdömölki 
zsinaton választották meg. Ezen a gyűlésen megint Vittnyédi János akarata győzött. Két idősebb lel
készt jelöltek, de az ő javaslatára a két idős jelölésétől elálltak. Kiss Zsigmond és Balog Ádám lett az új 
jelölt. Balog Ádám ellen többen protestáltak, de végül ő lett a püspök. „Nehéz volt a kormányzás oly 
időben, midőn vizitációkat éppen nem, gyűléseket is csak félve lehetett tartani" - olvassuk Payrnál.'"^ 
Ebben a helyzetben az új püspök belső megújulásra törekedhetett: 1759. június 27-én a kerületi gyűlé
sen új agendát és egy különféle alkalmakon használható imádságoskönyvet mutattak be. Balog Ádám 
nemeskéri lelkészként fejezte be életét 1771-ben. Érdekes adat püspöksége előtti idejéből, amikor Per
laki püspök őt Várpalotáról Tétre akarja küldeni, megtagadja az engedelmességet, s ezt írja: „könnyű 
a köpönyeg alól füttyöt hányni és az artikuláris helységben dúskáskodni." „Payr elítéli ezt a levelet és 
magatartást, pedig bizony néhányan így látták az artikuláris helyek védelmét, s akik nem voltak ilyen 
helyen, azok a katolikus atrocitásoknak bizonyára jobban ki voltak téve" - írja Magassy Sándor.""' 

„Az egyházi élet azonban igazán még az artikuláris helyeken sem volt biztonságban. Dömölkön 
csak hosszú és keserves utánjárás eredményeként kapott templomépítési engedélyt az artikuláris gyü
lekezet egy mocsaras területen. Nemeskér ősi templomát elvették az evangélikusoktól, s csak egy 
új templom (pontosabban oratórium, imaház) építésére adtak engedélyt. Vadosfáról egy provokáció 
következtében elüldözték, börtönbe záratták az eseményekben vétlen püspököt. Bizonytalan volt a 
külföldről idetelepült gyülekezetek sorsa is. Öskün, Csernyén és Oroszlányban a szlovákok (akik nem 
külföldről települtek ide). Gyünkön és Györkönyben a németek, Zombán pedig a magyarok tapasztal
ták meg), hogy a hatalmasokkal kialkudott privilégiumaik milyen bizonytalan alapokon nyugszanak. 
Győr 1749-ben azért veszítette el nyilvános vallásgyakorlási jogát, mivel megszüntették a város vég
hely jellegét. Az üldöző hatalomnak gyakran indokra sem volt szüksége. A Veszprém megyei Vanyola, 
Lázi, Bakonybánk és Devecser (stb.) ennek a sorsnak szomorú példája."'"' 

Ez a mintegy fél évszázad a szétszóratás utáni újjáéledés nagyon nehéz időszaka volt. A gyüle
kezetek száma tekintetében mélypontnak nevezhető ez az idő. Gyülekezeteink a külső nyomás alatt 
szenvedtek. Másrészt a szellemi vagy lelki élet terén a megújulás jelei is mutatkoztak. Áz agendák, 
posztillák, káték és különböző könyvek hatással voltak a családi áhítatok résztvevőire. „A 18. század 
volt kerületünkben a pietizmus kora, amelynek hatása minden téren (egyházalkotmány, irodalom és 
valláserkölcsi élet) meglátszott.""* 

A kerület újjászervezésének kérdéséhez az új telepítések aspektusa és története is hozzátartozik. „A 
török kiűzése után a Dunántúl felszabadított része szinte lakatlan volt. A bevándorlás az elnéptele
nedett vidékekre az országon belül és külföldről csak lassan indult meg. Kollonich Lipót (1631-1707) 
érsek „Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn" (A magyar királyság berendezése - újjászervezése, 
1689) című művében adta meg a betelepítések ideológiai hátterét. (A forrongó magyar vér idegen, fő
leg német vérrel való lecsendesítését tűzte ki célul.) Az adókedvezményekkel és a vallási toleranciával 
(lásd: következő fejezet!) könnyű volt Magyarországra csábítani a harmincéves háborúban kisem-

104 Payr: Tört. adatok. 176. 
105 Payr; Tört. adatok. 176. 
106 Magassy Sándor: Onomastikon. 
107 Magassy 25. §. 
108 Payr: Dtúl vázlata. 151. 
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mizett, éhező, de többnyire jó szaktudással rendelkező német parasztságot. A gazdaság fellendítését 
és a termelés beindítását azonban veszélyeztették a vallási és nemzetiségi ellentétek. A feszültségek 
elkerülése végett, ahol lehetett, a földesurak katolikus telepeseket igyekeztek letelepíteni. Ezen kívül 
gyakorlat volt még az egy helyről érkezőket egy adott faluba elhelyezni. A Dunántúlra érkező evan
gélikus telepesek elhelyezésüket leginkább gróf Claudius Florímundus Mercy császári tábornoknak, a 
bánsági állami telepítések irányítójának köszönhették (az 1720 és 1760 közötti időszakban), akinek itt 
voltak birtokai. A haladó felfogású gróf csökkentette a jobbágyterheket, és igen kedvező feltételekkel 
(szabad vallásgyakorlat, robot helyett pénzmegváltás) kötött szerződést a magyar és német telepesek
kel, így alakulhatott meg Tolna megyében a javarészt Hessen tartományból (de máshonnan is) érkező 
német telepesek által alapított evangélikus falvak egész sora (Keszőhidegkút, Pálfa, Sárszentlőrinc, 
Kölesd, Kistormás, Varsád, Kalaznó, Felsőnána, Izmény, Mucsfa, Kísmányok, Bátaapáti). A vallási 
tolerancia azonban más földesurakra is jellemző volt. A betelepítések a 18. század 20-as, 30-as éveiben 
érték el csúcspontjukat, amelynek során több hullámban és számos német tartományból érkeztek 
evangélikus német telepesek a Dunántúlra. A német területekről érkezők mellett jelentős mértékű 
volt még a Nyitra megyéből nagyobb számban érkező szlovák evangélikusok bevándorlása is, főleg a 
Bakony vidékére (Szák, Szend, Pusztavám, Bakonycsernye stb.), de pl. még a Somogy megyei Tabra is. 

Az országon belüli elvándorlás is jelentős mértékű volt. Tolna megye első német anyanyelvű te
lepesei (pl. Györköny, Bikács) Mosón vármegyéből érkeztek. (A Fertő-tó környékéről érkező német 
evangélikusokat hapaurereknek (Heidebauereknek, pusztai parasztoknak) nevezték. Ök eredetileg a 
Boden-tó környékéről származtak, és vallási hovatartozásuk miatt kellett elhagyniuk szülőföldjüket. 
Letelepedésüket Mária királyné hagyta jóvá. De Győr, Sopron és Veszprém megyéből is jelentős számú 
magyar és német telepes vándorolt el a Dunántúl lakatlan területeire. Ezt az időszakot követően, a 
század közepére alábbhagyott a külföldről érkező bevándorlási hullám, és tömegesebb belső elván
dorlásokra csak akkor került sor, amikor az adott település más földesúr birtokába került, és megnőtt 
a vallási türelmetlenség, vagy ha az adott településen élő, de különböző helyről érkező evangélikusok 
nem fértek meg egymással. (A Tolna megyei Györköny községben a magyar és német evangélikusok 
konfliktusai miatt a magyarok a szomszédos, pusztán álló Sárszentlőrincre költöztek. Hidason pedig 
a 19. század derekáig három, egymástól elkülönült evangélikus gyülekezet működött. Rác-Hidason 
hesseni és württembergi németek, Magyar-Hidason magyarok, Német-Hidason egyéb helyekről érke
ző német telepesek alkottak sokáig jól elkülönülő közösségeket.)""" 

„A Dráva mentén a mai Somogy, Zala és Vas megyékben pedig az otthonról elüldözött vend (szlo
vén) evangélikusok találtak menedékre a németek és magyarok mellett.""" 

Új életre támadt kerület 

A Habsburg-uralkodóház vallási szempontból a protestantizmus elnyomása érdekében tett eddig 
mindent. Ezzel a fajta elnyomással akart II. József szakítani a felvilágosodás szellemében, de az abszo
lutizmust megtartva. Ebből a szempontból „felemás" lett lépése. A protestáns egyházak mégis óriási 
tettnek tartották akkor, és az is volt: ajándék, új lehetőség, még ha csak a „megtűrtség" állapotában is. 

„A Türelmességi Rendelet (edictum toleranciáé, szó szerint a türelem rendelete, sok helyen türelmi 
rendelet) II. József által 1781. október 13-án aláírt, a helytartótanács által október 29-én kibocsátott 
nyílt parancs, mely a protestáns és görögkeleti vallásúaknak több addig elvont jogukat megadta ke
gyelemből és igen sok visszaélést megszüntetett az addig velük szemben gyakoroltak közül, de még 
mindig távol állott a jogegyenlőség és viszonosság kimondásától és életbeléptetésétől."'" 

„Minthogy 0 Felsége meg van győződve arról, hogy minden kényszerítés, mely erőszakot követ el 
az emberek lelkiismeretén nagyon ártalmas, viszont pedig a keresztyén kegyesség által jóváhagyott 
igazi türelmességből a legnagyobb haszon áramlik a vallásra és az államra, elhatározta, hogy ezt a 
türelmességet összes örökös tartományaiban megszilárdítja" - olvassuk a praeambulumban (elöljáró 
beszéd), ami árulkodik a rendeletet kiadó uralkodó gondolkozásáról. Azzal kevesebbet szoktunk fog
lalkozni, milyen ellenállást szült a rendelet katolikus körökben. Maga a pápa is járt Bécsben („fordított 
Canossa-járás"), de sikertelenül. A rendelet a liturgiát, a papok beszédét és képzését is szabályoz
ta, ezért katolikus körökben az uralkodót „sekrestyésnek" is nevezték gúnyosan. A szerzetesrendeket 
megszüntette. A „jozefinista" egyházpolitikának csak egyik oldala a türelmi rendelet. A pápa és a 
katolikusok nem örültek ennek sem. De még inkább sérelmezték a katolikus egyházat érintő rendel
kezéseket. Ezek lényege az volt, hogy a püspök kinevezésénél az uralkodó szava volt a döntő. Ezért 
történt a „fordított Canossa-járás" is, eredménytelenül. A császár valóban a hasznosságot, sőt egyedül 
az állam hasznát tartotta szem előtt. 

109 Harmati 15-16. 
110 Harmati 15-16. 
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Az ismert rendelet azt mondta ki, hogy ahol 100 „akatolikus" (nem katolikus) család az elszegénye
dés veszélye nélkül vállalja az építést és fenntartást, ott oratóriumot (imaházat) építhet torony, harang 
nélkül, és nem nyílt utcán. Nem szüntette meg ez a rendelet a különbséget a nyilvános és magán
vallásgyakorlat között, hanem a magán-vallásgyakorlatot kiterjesztette. Kiterjedt ez a magán-, illetve 
családi életre is olyan vonatkozásban, hogy ha az apa katolikus, minden gyermek legyen katolikus, ha 
az anya katolikus, a leánygyermekek követik őt a hitben. Érvényes volt bizonyos szempontból a köz
életre is: a nem katolikusok is eljuthattak közhivatalokra úgy, hogy az ágostai és helvét hitvallásúak 
vallásuk elveivel egyezően is tehettek esküt. 

„1783-84-ben az evangélikus egyházban 165 anya- és 586 leánygyülekezet éledt fel.""^ „A római 
katolikus egyháztól kifejtett ellenállás dacára a magyar protestánsoknak 267 anya-, 748 leánygyüle
kezete nyert szabad vallásgyakorlatot."'" A türelmi rendelet a „dunántúli evangélikusságot is leve
gőhöz juttatta. A 18. század végén csaknem 80 gyülekezet éledt újjá és vált önállóvá""" Ezek a szá
mok önmagukért beszélnek. Az eddig mintegy 40-50 gyülekezetből álló kerület 120-130 gyülekezetre 
szaporodott. S ha egész egyházunkban 165 anyagyülekezet született, akkor ennek fele Dunántúlon 
történt „annyira, hogy 1786-ban szükségesnek mutatkozott a kerületnek egy egészen új berendezése, 
a már 129-re szaporodott anyaegyházakból a következő egyházmegyék szerveztettek: a felső-soproni, 
felső-, közép- és alsóvasi (a kemenesaljaival), győri, fejér-komáromi, felsőveszprémi, zalai, felsőtolna
somogyi, alsótolna-baranyai esperessel, továbbá az alsósoproni, alsóvasi, alsóveszprémi, somogyi 
conseniorral, vagyis alesperessel.""^ Tehát az egyházmegyék is szaporodtak. 

Perlaki Gábor (1732-1786) volt a türelmi rendelet idején kerületünk lelkészi vezetője, püspöke. 
(Marcal)Gergelyiben született. Itthon Sopronban és Pozsonyban, külföldön Helmstedtben, Göttingen-
ben és Tübingenben tanult. 1757-től Sárszentlőrincen, Várpalotán és Nemesdömölkön volt lelkész. Itt 
lett a kemenesaljai egyházmegye alesperese, majd 1771. május 9-én a dunántúli kerület püspökévé 
választotta. Több temetési igehirdetése maradt fenn. Ennél is lényegesebb, amit Payrnál olvasunk: „Az 
ő korába esik egyházainknak feléledése a türelmi rendelet után. 76 templomot avatott fel személye
sen vagy megbízottai által, s alatta a kerület egyházai 50-ről 126-ra szaporodtak"'" (kiemelés tőlem) 
Mindezt szolgálatának utolsó éveiben, többnyire 1783 után, hiszen templomaink akkorra épültek fel 
a rendelet szerint, még sok itthoni ellenállást találva és leküzdve, de sok helyen ekkor már toronnyal. 
Egyházi énekügyünknek is támogatója volt, a graduált (énekeskönyvet) püspöksége alatt adták ki újra 
1784-ben. A lelkészi utánpótlást is szívén viselte: „Elfogytak tanuló ifjaink, kik vcinnak, rezes vagy 
ezüstös kardot viselni szándékoznak" (vagyis inkább mentek katonának, mint lelkésznek, tanítónak) -
írta szomorúan. Hivatalát 1786-ban bekövetkezett haláláig viselte. 

Hrabovszky Sámuel (1732-1796)'" téti, majd nemesdömölki lelkész következett a püspöki szolgálat
ban. 1786. április 25-én választotta meg őt a kerületi gyűlés. Ö is - mint elődje - a bővülés és erősö
dés idejét élte meg. Az 1786-os kerületi gyűlésen az eddigi három egyházmegye helyett tizenhármat 
határoztak meg: A felső-sopronit, alsó-sopronit, mosonyit, felső-, közép- és alsó-vasit, győrit, fehér
komáromit, felső-veszprémit, alsó-veszprémit, zalait, felső-tolna-somogyit, alsó-tolnait. Tehát ekkor a 
kerület 13 egyházmegyéből és abban 126 gyülekezetből állott. A püspök a későbbi, nevezetes 1791-es 
pesti zsinatnak is egyik vezetője volt. 1796-ban halt meg. Fia, Hrabovszky György állította össze a 
dunántúli lelkészek és tanítók első névtárát.'" 

Nagy István (1728-1812) volt Hrabovszky püspök utódja. Beziben született, Győrben, majd Sopron
ban tanult. 1750-ben iratkozott be a wittenbergi egyetem hallgatói közé. 1753-ban már újra itthon volt, 
és Nagyalásonyban, Várpalotán és Sárszentlőrincen volt lelkész. A tolnai egyházmegye alesperese 
(1768), majd esperese (1775) lett, 1786-ban választotta püspökévé a Dunántúü Egyházkerület először. 
Ezt a tisztet nem fogadta el, mert a felső-tolna-somogyi egyházmegyét akarta inkább vezetni. 1796-
ban újra őrá esett a választás, most már elfogadta, be is töltötte azt 1812-ig. Irodalmi munkássága 
is kiemelkedő. Johann Jakab Rambach Az Űr Jézus Krisztusnak kínszenvedéséről való elmélkedései 
(Pozsony, 1790) című könyvét fordította magyarra, két hatalmas kötetben. Másik nagy műve: Az 
úrvacsorához először készülőknek való tanítás. Ez olyan konfirmációi káté, amelyet mintegy 100 évig 
használtak, és többször kiadtak 1800-1839 között. Viszont: „a központtól távol eső székhelye (Sár-
szentlőrinc) miatt, ahol még akkor postaállomás sem volt, tett- és becsvágyó elnöktársának, Matkovich 
Pálnak kellett nagyobb tért engednie a kormányzásban."'" Postaállomás valóban nem volt, de éppen 
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Nagy István idejében, 1806-ban a tolnai esperesség gimnáziumát itt hozták létre. 1812-ben fejezte be 
életét. „A papi hivatás méltóságát" bizonyította élete.'™ 

Közben változások történtek a kerület, illetve az egyházmegyék beosztása tekintetében. „A keme-
nesaljai (egyházmegye) a közép-vasitól 1800-ban különvált, a felső-veszprémi az alsó- veszprémivel 
előbb 1792-ben egy időre, majd 1812-ben véglegesen veszprémivé lett, az alsó- tolna-baranyai a felső
tolna-somogyival 1796-ban tolna-baranya-somogyivá egyesült, az alsó- vasi a felső-vasiba hamarosan 
beolvadt, az alsó-soproni és a somogyi pedig esperességgé fejlődött. A mosoni egyházakat is szerették 
volna még 1786-ban átvenni fekvésüknek megfelelően, de óhajtásukat nem bírták valóra váltani."'" 

Kis János (1770-1846) püspök személye és munkája mind egyházi, mind irodalmi és társadalmi 
szempontból is kiemelkedő. Rábaszentandráson született egyszerű jobbágy- családból. Tehetsége 
azonban hamar kitűnt. Téten, Vadosfán és Sopronban végezte iskoláit. Sopronban ő alakított először 
magyar önképzőkört, ahol ki-ki felolvashatta írását. 1791-ben külföldre ment, Göttingenben és Jéná
ban tanult az egyetemeken. Hazatérve győri rektor lett, majd lelkészi szolgálatát Nagybarátfaluban 
(Győrújbarát), Kővágóörsön, 1802-től pedig Nemesdömölkön végezte. 1808-ban hívta meg őt a sopro
ni gyülekezet lelkészéül. Két évvel később már a dunántiili kerület jegyzője, majd 1812 decemberétől 
a kerület püspöke soproni székhellyel. „A jénai egyetem 1817-ben teológiai díszdoktorrá avatta, de 
bölcsészdoktori címe is volt. A Magyar Tudományos Akadémia 1830-ban rendes tagjává választotta, 
s 1842-ben tagja lett a Kisfaludy Társaságnak is."'̂ ^ Berzsenyi Dániellel került baráti kapcsolatba, s ő 
volt, aki irodalmi értékeit is felfedezte. Mind a szép-, mind pedig a tudományos, ismeretterjesztő iro
dalom terén sokat alkotott. írásait felsorolja az idézett Zoványi-lexikon. Énekeskönyvünkben 14 éneke 
van. „Kis az első evangélikus püspök, kit a királyi kegy nemességgel és királyi tanácsosi címmel tün
tetett ki."'^' (Apját Festetich Ignác gróf minden jobbágyi teher alól felmentette.) Szolgálatának alapos 
összefoglalását az 1996-os Lelkipásztorban is olvashatjuk.'" 

Nevéhez fűződik a két protestáns, az evangélikus és a református felekezet között megkötött 
nagygeresdi egyezmény. Ennek előzménye volt a közös történelmi sorson kívül a kéri egyezmény 
1830-ban „a Tiszai két testvér superintendentia" között. „Gyorsan kiderült, hogy a reformáció száza
dának meghatározóan erős protestáns tömbjei jelentős területeken csak mint kisebb szigetek maradtak 
fenn, részben vegyes evangélikus-református szórványvidékeken, részben római katolikus többségbe 
ágyazottan. Az akkori közlekedési viszonyok aligha tették lehetővé fél vármegyényi területeken a 
felekezeti szórványgondozást. Biztos, hogy részben a történelmi, földrajzi adottságok, részben a sajá
tos dunántúli emlékek, részben az 1817. évi porosz unió legfontosabb tanulságai együttesen járultak 
hozzá, hogy az észak-magyarországi Abaiijkéren megkötött egyezséget (1830) követően a Dunántúlon 
is megállapodásra jutottak protestáns elődeink (1833)."'̂ ^ Az egyezményben olvasható ez a mondat: 
„Mindennemű kölcsönös összeköttetéseket nézve, és a támadó nehézségek eltávoztatását, leginkább 
pedig a jó békességnek a megállapítását méltó figyelembe vévén ...állapodtunk meg." A más felekezet 
területén élő szórványgondozás nehéz kérdéseiben ad eligazítást, és a kölcsönös szolgálat kisegítő, 
testvéri útját szabályozza az egyezmény. Kis János evangélikus és Tóth Ferenc református püspök írta 
alá másokkal együtt. A dunántúli kerület a testvéri együttműködésre jó példát mutatott. „A módosí
tott egyezmény (ezt a nevet már a 20. század elején kapta) felmondásától függetlenül tulajdonképpen 
a mai napig érvényben és gyakorlatban maradtak"'^' a nagygeresdi egyezmény alapelvei. 

Matkovich Pál (1743-1823) következett Vittnyédi János után a kerületi felügyelői tisztben. Győri 
ügyvéd volt 1778-tól, majd a kerületi tábla elnöke lett. 1781-ben, a türelmi rendelet megjelenése után, 
november l-jén lett kerületi felügyelő. Választása körül zavar is támadt, voltak, akik tiltakoztak meg
választása ellen. Az egyetemes felügyelő azonban jóváhagyta a választást, így aztán 42 évig, 1823-ban 
bekövetkezett haláláig viselte a tisztét. Payr szerint: „buzgalommal és egyházszeretettel, de az egyhá
zaknak s ezek tisztviselőinek sokszor apró, kicsinyes ügyeibe is beavatkozó önkényeskedéssel vezette 
egyházkerületünket. Szerette magát dilettáns teológusnál többre tartani. Az ortodoxiának volt híve, és 
a neológus hírében álló hazatérő papjelölteket szerette faggatni."'" Teológiai írásai is megjelentek. Az 
1805-ben megjelent énekeskönyvben 12 éneke volt. Énekeskönyvünkben a 67. ének tőle van. 

Káldy János 1824-től két évig követte elődjét a kerületi felügyelői tisztben. Sopron megyei alispán 

120 Kiss János: A papi hivatal méltósága, melyet, midőn főtiszt. Nagy István dunán túl lévő ev. ekklésiák superintendense 
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volt, és a nagygeresdi gyülekezet felügyelője. Ebben a minőségében lett kerületi felügyelő. „Kis János, 
kit bizalmas, baráti viszony fűzött hozzá, kiválóan dicséri jóságát, érett, józan elméjét, igazságszerete
tét és vallási okos buzgóságát."'™ 1825-ben halt meg. 

Podmaniczky Károly báró (1772-1833) lett utódja, sorrendben az ötödik kerületi felügyelő. Viszont ő 
az első, akit más kerületből (a bányaiból) választottak erre a tisztre. Az 1825. június 8-án Pápán tartott 
kerületi közgyűlés hívta meg, s ő vállalta a tisztet. Ő is Kis János elnöktársa volt, s a püspök őt „kiváló 
műveltségű, tudományszerető, közügyekben jártas, vallását értelmesen és buzgón szerető s példás 
humanitása" embernek írja le.'^' Hivatalát 1833-ban bekövetkezett haláláig viselte. Ezután majdnem 
két év telt el úgy, hogy nem volt kerületi felügyelőnk. Az 1834-es közgyűlésen gróf Zay Károlyt vá
lasztották meg, de ő nem fogadta el a tisztséget."" 

Matkovich Istvánt 1835-ben választották meg és iktatták be Sopronban. Ö a negyedik felügyelő, aki 
Kis János püspök elnöktársa volt. Hivatalát 1847-ben benyújtott lemondásáig viselte."' 

A racionalizmus és felvilágosodás korszaka köszöntött egyházunkra. Ez a folyamat a 18. század 
elején kezdődött, majd a század folyamán erősödött. A 19. század közepétől a racionalista teológia 
helyére a szabadelvű (liberális) teológia lépett. Ezzel a vonulattal állt szemben a lutheri ortodoxia. 
Persze ezek az irányok nemcsak szemben álltak egymással, hanem keveredtek is, mint korábban a pi-
etizmus és az ortodoxia sokáig egymással szemben álló vonulatai és irányai is. Erről is írt Payr Sándor 
részletesen példákat is hozva."^ 

Ebből az időből való viszont az „elerőtlenedett lelkészek segélyezésére 1820-ban létesült segélyalap, 
melyből 1840-ben a Nyugintézet, 1846-ban pedig a kerületi Gyámolda fejlődött ki." A kerületi gyámin
tézet 1860-ban alakult meg.'" A 20. század elején kapcsolódtunk a német Gusztáv Adolf Gyámintézet
hez, majd az 1970-es években Gyülekezeti Segély néven működött ez az intézmény. Ma újra Gusztáv 
Adolf Segélyszolgálat a neve. Ennek hosszabb és számunkra is érdekes története van: 

Egyházunkban a gyámintézeti munka gyökere és mintája a német Gustav Adolf Werk (Gusztáv 
Adolf Munka), eredeti nevén Gusztáv Adolf Alapítvány volt, alapítási éve: 1832. Célja: „az egyháza
kat a világméretű diaszpórában szólásképessé (tárgyalásképessé, „gespráchsfáhig") tenni a társadalmi 
környezettel és a többségben élő egyházakkal." Ezzel a céllal támogatták a leányegyházakat és szór
ványokat, hangsúlyosan a tanintézeteket, segítették az egyházi épületek renoválását, építését, hogy a 
gyülekezetek missziói és szociális feladataikat betölthessék. 

Itthon ennek első visszhangja Székács József írása volt 1842-ben: „Neveztessék ki egy állandó vá
lasztmány, magyarhoni Gusztáv Adolf alapítványi fiókválasztmány címe alatt. Ehhez küldessenek be 
mind a 8 superintendentiából a krajczáros vagy garasos segedelmezések."'" 

Az első konkrét gondolat közös protestáns G. A. fiókegylet alakítása volt: „vagy gyülekezeti, egy
házmegyei, kerületi és egyetemes gyűlések útján, úgy, hogy a két protestáns egyház egyesületei te
gyék közös ügyükké e vállalatot, vagy pedig úgy, mint Némethonban, egypár lelkes és tekintélyes 
férfi (egy ev. és egy ref.) felhívnák a két protestáns felekezet jobbjait az e tárgyban tartandó gyűlés
re, mely G. A. egylet alapszabályait tevén tanácskozása alapjául, körülményeinkkel összehangzó, a 
superintendenczíák felügyelete alá rendelendő állandó egyesületté alakulna.""^ 

Az egyetemes gyűlés (1843. szept. 3.) is meghozta határozatát: Szeberényi János bányakerületi püs
pök, August Wimmer, Székács József, Szirmay Ádám septemvir (hétszemélyes táblabíróság tagja) és 
Schedius Lajos kir. tanácsos urak kiküldetnek, hogy ezen egyesület statútumait megtekintvén, a mi 
körülményeinkhez alkalmazva dolgozzanak ki egy tervet, miként lehetne nálunk is egy hasonló egye
sületet alakítani s a külföldivel célirányos összeköttetésbe hozni, „hogy az segítve szegénységünkön, 
fejlessze a közszellemet". A két szó kiemelésének oka: e kettőben látták a bajok okát. Hozzátehetjük, 
hogy a szegénység nemcsak anyagi nincstelenséget jelentett, hanem a szolgálat „szegénységét" is 
egyházunkban. A hazatérő bizottság jelentése: „Hazánk határain belől, saját egyházunk által és sa
ját egyházunk gyámolításán óhajtanánk létesíteni ily gyámintézetet, melynek célja az apostol ezen 
szavaiból índulólag (Gal. VI. 10.): Tegyünk jót mindenekkel, leginkább pedig hitünk sorsosaival, tehát 
mind ev., mind ref. testvéreinkkel, az egyházi élet eszközeiben szűkölködő magyarhoni protestáns 
gyülekezetek felsegélése volna." 
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nepélyesen beiktattaték. Szombathely, 1835. 
132 Payr Sándor: Az Ágostai Hitvallás története Magyarországon. Sopron, 1930. 
133 Poszvék Sándor: A kerületi gyámintézet története. Sopron, 1897. 
134 Székács József: Protestáns Egyházi L ^ , 1842. 25. sz. 297-298. 
135 Székács: Prot. E.L. 1843. 8. sz. 91. ' 
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Az 1844. szept. 2-i egyetemes gyűlés határozata: A gyámintézet „...életbe léptetése magán vállalko
zásra bízatik, s tettleges buzgó pártfogása a kerületeknek hathatósan ajánltatik." 

1844. szept. 4-én megalakult a „Pesti előleges gyámintézet" 20 alapító taggal, majd ez a tagság az 
adakozással együtt gyorsan bővült. 1844 októberében és 1845 januárjában gyűléseket tartottak. Ezek 
megerősítették a „protestáns gyámintézet alapszabályait." - „A gyámintézet egyedüli célja az apostol 
ezen szavaiból indulólag (Gal.6,10.) - tegyünk jót mindenekkel, leginkább pedig hitünk sorsosaival -
az egyházi és iskolai élet eszközeiben szűkölködő magyarhoni protestáns gyülekezetek biztosabb és 
célirányosabb fölsegélése. Ebből a célból alakuljanak községi, esperességi, és központi gyámintézetek. 
Ezért „a legszűkölködőbb gyülekezeteket össze kell írni." 

Az ügy azonban lendületét vesztette, s ennek nem belső, hanem főként külső okai voltak: ebben 
az időben hazánkban minden megmozdulást szigorúan figyeltek és cenzúráztak. Különösen olyan 
megmozdulások gyanúsak, amelyek gyökerei külföldön voltak. A „mély hallgatás és merengés" ideje 
volt ez a gyámintézet történetírója, Zelenka Pál szerint. Erről maga Székács József panaszkodott egy 
magánlevélben. A levélben (1845.okt. 24.) ezt írja: „Nagyon lassan megy a mi dolgunk. Szégyen borul 
lelkemre... szigorítvák a jogszabályok, még azon rövid felhívásomat, mely szerint az esperesek vegyék 
át tőlem az alapszabályokat alkalmilag, törölte a Censura... a nyilvánosság el van zárva előlünk..." 
Ezért is húzódott a gyámintézet ügye. Pesten megmaradt az „előleges gyámintézet", de terjedni nem 
tudott.A későbbi lendület megindításában a Dunántúli Egyházkerület kapott szerepet. Első határozat 
kerületünkben: „A prot. gyámintézet minden felebaráti szeretetből eredt, társadalmi téren keletkezett 
és tavalyi egyetemes gyűlés határozata által magán vállalkozásra bízatott, és így a gyűlés intézkedé
sein kívül álló ügy az egyházgyülekezetek buzgóságába ajánltatott.""' 

A soproni felső esperességben „a papi conferencia (Csáva, 1845. júl. 2.) szíves örömest veszi az egye
temes közhasznú és régen kívánt ebbeli intézetnek létrehozását, s nemcsak helyben hagyja a közlött 
elrendelést és alapszabályokat, hanem azok értelmében, elősegítvén a kebelbéli gyülekezeteknél a 
lehetőségig ezen szent cél elérését, a szedendő pénzeknek fele részét rendesen be is küldi..."'" 

A soproni esperességi közgyűlések jegyzőkönyei: (Sopron, 1845. nov. 17. jk. 1.5.) „miként kellene 
és lehetne a mi, nemcsak a honi egyházban, hanem annak tudományos mezején is oly tündöklő ér
demekkel koszorúzott, szeretve tisztelt főpapunk, Kis János kir. tanácsos Superintendens pappá lett 
felavatása 50-ik évfordulóját díszesíteni és örökíteni, kihallgattatván a jelenlévő prédikátorok, abban 
egyeztek... a nevezett alkalommal (1846. márc.lO. Sopron) tartandó közgyűlésen keletkező új gyám
intézetbe superintendens Kis János alapítvány neve alatt letétetve a jubiláns emlékezetét örök időkre 
fenntartaná..."'™ Aztán ezt olvassuk Zelenka Pál idézett könyvében: „A régi tűz, régi gyámintézet 
képében már csak két helyen égett: Felső Lövőn és Pesten." 

Felső Lövőn 1845-ben húsvét másodünnepén alakult a gyámintézet oly módon, hogy annak műkö
dése az anyaegyház minden leánygyülekezetére kiterjesztetett.'™ OíFertóriumokat tartottak, és segélyt 
küldtek hazai és külföldi egyházaknak. 

Kőszegen Hrabowszky János (1857-1863) lelkes felügyelő indítványára 1857. jún. 29-én alakult a 
gyámintézet oly módon, hogy évente egyszer gyűjtenek házról házra, ládácskát alkalmaznak a temp
lomajtókon, s jövedelmét négyfelé osztják: G. A. egylet, soproni képezde, szegény egyházak és isko
lák, tőkésítés. 

Sopronban 1857. advent 1. vasárnapján a főtanoda i^úsága, elhatározta, hogy a G. A. egylet alapít
ványhoz adakozásával hozzájárul. „Evang. Gyámolda" neve alatt fiókegyletet alapítottak. Évente két 
ünnepen az oífertórium 5 részre megy. Veszprém. 1858. jún. 9-11. A soproni tanári kar indítványát 
elfogadják, kivitellel az itteni tanári kart bízzák meg.'*° 

A következő években az elnyomás és a „pátensharc" akadályozták meg a gyámintézeti ügy kibomlá-
sát, amelynek komoly lendülete az 1860-as években indult. Nekünk talán érdemes ebben a küzdelem
ben a Dunántúli Egyházkerület szerepére felfigyelni: ez a kerület „kovásza" lett a segélyezés ügyének 
és később más szép ügyeknek is. Talán még azt is megkockáztathatjuk: kerületünk nemcsak első volt 
a szervezésben, hanem több kezdeményezés elindítója is egyházunk életében. 

Szabadság és egyenlőség 

Ezzel elérkeztünk hazánk és egyházunk, kerületünk egyik legkiemelkedőbb korszakához, az 1848/49-

136 Prot. E. L. 1845. 46.SZ. 1090. 
137 Zelenka Pál: A Magyarhoni Egyet. Ev. Egyházi Gyámintézet múltja és jelene. Miskolc, 1885. I. k. 20. kk. Továbbiakban: 

Zelenka 
138 Zelenka, 21. 
139 Hornyanszky Wochenblatt 1859. 1. sz. 
140 Az adatok: Zelenka 48. kk. 
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es forradalomhoz és szabadságharchoz. Ezt a szakaszt azért is hangsúlyozni kell, mert sajnos keveset 
szoktunk vele foglalkozni, átengedve a politikának és a hazai történelemnek. Pedig részei és részesei 
voltunk a küzdelemnek. 1848/49 számunkra a szabadság és a vallási jogegyenlőség megvalósulásának 
rövid szakasza volt. 

Alapjában a protestáns egyházak nem új és több jogot kaptak, hanem visszakapták jogaikat, a régi, 
jó törvények és országgyűlési végzések által már egyszer kapott szabadságot. A tiltottból lassan „tűr
tek", most szabadok lettek. „Ez akkor a levegőben volt, elintézetlen szükség lett 1848-ra. Másrészt 
viszont nagyon nehéz kérdés volt, hiszen az eddigi törvények - tisztelet a kivételnek - uralkodó 
vallásról beszéltek, olyan vallásról, amelynek sérelme nélkül semmit nem lehet tenni. Ez még akkor 
is igaz, ha a türelmi rendeleten is túl vagyunk mostanra.""' Sólyom Jenő professzor írja, hogy a 48-as 
törvényeknek is „előtörténetük" van. Tükröződik bennük az 1608-as szabad vallásgyakorlatról szóló 
törvény és az 1647-es linzi béke, amely a templomok visszaadásáról szól. Ugyancsak az „előtörténet
hez" tartozik az 1843/44. Ill.tc: „akik 18 éves korukig az evangelica vallásban neveltettek, sem maguk, 
sem maradékaik vallási kérdés alá többé nem vétethetnek". Rendelkezik ez a törvény az áttérésről és a 
protestáns lelkész előtt kötött házasság (kiemelés tőlem) érvényesítéséről is.'" Fontos ebben a vonat
kozásban egy újabb kutatásról is említést tenni, amely világosan eligazít, újabb tényeket is feltár.'" S 
ezek után érdemes az 1848/XX. törvénycikkbe beleolvasni: 

„1. Az unitaria vallás törvényesen bevett vallásnak nyilváníttatik. 
2. A hazába törvényesen bevett minden vallásfelekezetre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlő

ség és viszonosság állapíttatik meg. 
3. Minden bevett vallásfelekezet egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedeztes

senek. 
4. A bevett vallásfelekezetek iskoláiba járhatni valláskülönbség nélkül mindenkinek kölcsönösen 

megengedett. 
5. A bevett vallásokat követő katonák saját vallású tábori lelkészekkel láttassanak el." 
„Amikor tehát a magyar nemzet hozzáfogott élete újjárendezéséhez, teljes értékű helyet biztosított 

abban az evangélikus és református keresztyénségnek is" - írja Sólyom Jenő előbb említett írásában. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a harcban nem valósulhatott meg, a megvalósulás a kiegyezés 
után kezdődött el. Az anyagi egyenlőség pedig csak egy évszázad múltán (1948), ez viszont függőséget 
is jelentett. 

Egyházunk népe is kivette részét a szabadságért való küzdelemben. Ennek példája a püspök élete és 
szolgálata ebből az időből. 

Haubner Máté (1794-1880) volt a tárgyalt időben a dunántúli kerület püspöke.'" A veszprémi szüle
tésű fiú szülővárosában kezdte iskoláit, tanult Győrben és Sopronban is. Egy évig nevelő volt (ez álta
lános szokás volt, és a gyűjtés ideje a külföldi út anyagi fedezetéhez), majd 1816-ban a jénai egyetem 
hallgatói közé iratkozott be. Hazatérve ismét nevelő, majd 1820-ban pozsonyi tanár lett. Még ebben az 
évben Szalónakra került lelkészként, 1829-ben pedig a győri gyülekezet hívta meg lelkészi szolgálatra. 
Az egyre ismertebb lelkész a dunántúli kerület jegyzője, majd 1846-ban püspöke lett győri székhellyel. 
Később idézendő körlevele miatt 6 évi várfogságra ítélték, ebből 2 hónapot a pozsonyi laktanyában, 
másfél évet kufsteini várbörtönben töltött, de Bauhofer György budavári lelkész és Mária Dorottya, 
József nádor felesége közbenjárására szabadon engedték. Szabadulva Sopronban élt családja körében, 
majd a nagygeresdi gyülekezetben már szolgálhatott. Győrbe csak 1860 után térhetett vissza. 1865-ben 
azonban lemondott, mert „a kor és ínséges sorsa által megviselve" érezte magát. Csendben élt, előbb 
két leányát, majd feleségét gyászolva fiánál, aki soproni orvos volt. Síremléke a soproni temetőben 
áll.'''^ Több írása is fennmaradt, nekünk azonban most körlevele a legfontosabb. 

„Üdvözítő Urunk monda: az igazi ügynek ellensége a jó vetés közé akkor hinti konkolyát, amikor 
az emberek alusznak. Ezen szavaival kötelezettségünkké tette, hogy akár hitfeleink között mint anya
szentegyházunk hív lelkészei, akár honfitársaink közt mint honunk jó polgárai, az igazság szent ügyét 
az incselkedő ellenség maszlagja ellen éber őrködésünk által oltalmazni segítsük." - Ezután az ügy 
komoly átgondolására hív fel. Mert meggyőződése szerint a kormány „nemes törekvéseivel magyar 
hazánknak és evangélmi anyaszentegyházunknak érdekei egybe vannak olvadva". 

141 Keveházi László: A vallási jogegyenlőség és az egyházi szükségek teljesítésének ügye az 1848-as törvények tükrében. 
Theologiai Szemle, 1999. 1. 43. 

142 Kronológia 202. Wiczián Dezső-Sólyom Jenő: Az egyház története. II. Győr, 1948. 29-30. 
143 Dr. Kertész Botond: Evangéhum és szabadság. Az evangélikus egyház Magyarországon 1848-49-ben. Budapest, 2002. 
144 Dombi Éva: Haubner Máté evangélikus szuperintendens egyházi és politikai tevékenysége. Disszertáció. Berzsenyi Dániel 

Főiskola Történelem Tanszék. Kézirat. Szombathely, 2003. Kézirat az EOL-ban. 
145 Kebelei Ferenc: Evangélikus temetők Sopronban. 2004. 
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Megoldódni látszik a rendeletekkel a nemzetiségi kérdés, 12 millió jobbágy ezután nem robotol. 
Az anyagiaknál becsesebbek a szellemi kincsek, amiket népünk és egyházunk kapott. Ezért: „Isten és 
Haza! E kettő legyen imánk, beszédünk és eltökélésünk legkedvesebb tartalma!" Ezt a levelet 1848. 
advent első vasárnapján, december 3-án írta. Előzőleg részt vett egyházunk részéről az 1848/XX. tör
vénycikkről való tárgyalásokon, körlevelét a kormány kérésére írta. A körlevél nem „fegyverbe" szólít, 
hanem átgondolásra, szeretetre és összefogásra. 

Kolbenheyer Mórnak, aki soproni lelkész, Petőfi barátja is volt, rejtőznie kellett. Payr Sándor nagy
apja (Fayer Sámuel, eredetileg ez volt a család neve) rejtegette a balfi parókián. Turcsányi Gyula 
síiri lelkész szabadcsapatot szervezett. August Gottlieb Wimmer felsőőri lelkész Kossuth kiáltványát 
németre fordította, maga is nemzetőrséget szervezett, ezért menekülnie kellett. Csak néhány példa a 
bizonyára sok névtelen és neves résztvevő közül. 

Rázga Pál (1798-1849) pozsonyi lelkészként élte meg a szabadságharcot.''"' Beszédet mondott a Zöld
fa vendéglő erkélyéről az ügy érdekében. „Erőm, tehetségem a tied, szeretett gyülekezetem. Eletem a 
hazámé" - vallotta. így biicsúzott kivégzése percében: „Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem a szenve
dés poharát, de ne az én, hanem a te akaratod szerint legyen. Áldom Pozsony lakóit, áldom ártatlan, 
szegény gyermekeimet. Áldom kedves feleségemet. Áldom azokat is, akik engem elitéltek, áldom drá
ga hazámat és kívánom, hogy szabaddá és boldoggá legyen." 

Már csak Széchenyi 1859-ben Döblingből írt értékelő sorait idézzük (igaz, itt már a későbbi pátens
harcról, az egyház autonómiáját támadó rendeletről volt szó): „Protestáns hazánkfiai férfiasan adták 
jelét, hogy még megvannak. Áz ifjúság nem számol a veszélyekkel, szólni akar. Kérdem, a nagymél
tóságú klérusnak. Istentől nyert s rendelt lelkipásztorainknak még csak annyi bátorsága sem leend, 
miképp üldözött nyájuk mellett lelkesen felszólaljanak?" 

Vidos József 1848-ban lett kerületi felügyelő. 1849. augusztus 29-én meghalt. így történhetett: „a 
püspök fogságban ül, a kerületi felügyelő halott. 1849-ben nem volt kerületi gyűlés."'" De nemcsak 
ezért, hanem a gyülekezés rendeletileg is tilos volt. 

Wohlmut Lipót rohonci (rechnitzi) lelkész volt a Haynau által kinevezett szuperintendenciális admi
nisztrátor. „A Kis János halála után tartott püspökválasztáson Wohlmut csak kis különbséggel szorult 
Haubner mögé, így a kinevezés a hatalom bizonyos fokú bölcsességére utalt."'** 1850. április 7-én írta 
első pásztorlevelét, amelyben tanácskozásra hívta meg a kerület lelkészeit, vezetőit. Ez a gyűlés királyi 
biztos jelenlétében folyt. 1859. szeptember l-jén látott napvilágot a „protestáns pátens", az a császári 
rendelet, amely a protestáns egyházakat államilag újra akarta szabályozni. Mind az evangélikus, mind 
a református egyház többsége visszautasította ezt. Az evangélikus egyházból 226 gyülekezet, inkább 
a nemzetiségiek fogadták el, 333 gyülekezet ellenben megtagadta végrehajtását. A magyarok aránya 
egyházunkban ekkor mintegy 25% volt. Izgalmas lenne kikutatni, hogy a dunántúli kerület hogyan 
oszlott meg ebből a szempontból. A történelmi igazsághoz tartozik, hogy minél nyugatabbra voltak 
a gyülekezetek, annál inkább hajlottak vagy kényszerültek hajlani a pátens elfogadására. Az őrségi 
evangélikus gyülekezetekről tudjuk például, hogy ők elfogadták ezt a rendeletet. Ez az újabb elnyomás 
vagy megosztási kísérlet majdnem egy évtizedig, a pátens visszavonásáig tartott. Haubner Máté 1860-
ben léphetett újra püspöki szolgálatba, felügyelőnk pedig Vidos halála után 11 évig nem volt. 

A szabadság vérrel kiküzdött és nagy pillanata elmúlt. A vereség ellenére, hazánkban és egyházunk
ban, kerületünkben mégis új időszak kezdődött. 

A szuperintendenstől a püspökig: Karsay és Gyurátz püspökök kora 
A kiegyezés utáni dualizmus korának vitáiban és részleteiben nem mélyedhetünk el. A dualizmus 

jogilag „két egyenjogú állam állandó jellegű kapcsolata, szövetség, különösen az Osztrák-Magyar 
Monarchia az 1867-i kiegyezés után."''" De mi messze voltunk a teljes egyenjogúságtól politikai és 
egyházi szempontból is. 

„A dualizmus alapjában kettősséget jelent. Ebből a kettősségből kell kiindulnunk, mert ez nemcsak 
a két állam összekötöttségét jelentette, hanem kettősséget politikai látás és meggyőződés tekintetében 
Magyarországon belül is. Két pólusként tekinthető az emigráns Kossuth Lajos és a reálpolitikus Deák 
Ferenc látása és politikája is. De a dualizmus megosztottságot is jelent. Kimutatható ez a nemzet meg
osztottságában is, bár az uralkodó réteg a megbékélésben volt érdekelt, különösen a kiegyezés után. 
Nemcsak politikai, társadalmi, hanem nemzetiségi téren is érezhető volt a megosztottság, bár éppen 
nálunk született meg 1868-ban a nemzetiségi törvény. Végül a dualista rendszer összefonódottságot 
is jelent. A kiegyezés után egészen ellentétes nézetek és pártok is összefonódtak egymással. A legjel-

146 Kumlik Emil: A szabadságharc pozsonyi vértanúi. Pesti Kalligtram, 1998. 
147 Payr: Tört. adatok. 192. 
148 Magassy 25. §. 
149 Bakos; 202. 

37 



A reformációtól - napjainkig 

lemzőbb erre azonban az állam és egyház összefonódottsága. A dualizmus hű támogatója inkább a 
katolikus egyház volt. De 1885-ben protestáns egyházi vezetők is a főrendiház tagjai lettek."'™ Ennek 
az összefonódottságnak ellensúlyozására és kiegyenlítésére, sőt szétválasztására születtek a törvények 
1894-ben nagy vitával: a XXXI te. a házasságkötési jogról, a polgári házasságkötés bevezetéséről, a 
XXXII. te. a gyermekek vallásáról, a XXXIII. te. pedig az állami anyakönyvezés bevezetéséről, egyszó
val állam és egyház szétválasztásáról. 

Karsay Sándor (1814-1902) volt a dualizmus korának első püspöke. Tisztét püspökként jelöltük nem 
véletlenül, mert Karsay Sándor volt az első, aki „hivatalosan" a püspök címet viselhette tisztében.'^' 

Győrben született, iskoláit Sopronban végezte. Miután egy évet a bécsi protestáns teológiai inté
zetben töltött, itthon nevelő lett. 1837-ben segéd-, majd meghívott lelkész lett Mencshelyen. Innen 
Tétre került 1839-ben. Az ismert és elismert lelkész 1847-ben a kerület aljegyzője, 1858-ban a győri 
egyházmegye esperese, 1863-ban a kerület főjegyzője, majd 1866 októberében püspöke lett. 1867-ben 
a győri gyülekezet hívta meg lelkészéül, s e tisztségében akkor is megmaradt, amikor 1895 nyarán a 
püspökségről lemondott. Leginkább beszédei maradtak fenn, de életrajzokat is írt. Czékus Istvánnal 
új agendát is szerkesztettek. Királyi tanácsosi címmel, nemességgel és a Lipót-renddel tüntették ki, 
egyházunk képviselői közül az elsők egyike, aki a főrendiház tagja lett.'̂ ^ 

„A 19. század végén az egyre erősebben jelentkező nemzetiségi mozgalmakra tekintettel néhány 
egyházmegyét (magyar és német ajkút) a szlovák hatások ellensúlyozása érdekében a Dunáninneni 
Egyházkerülethez kapcsoltak. Ekkor - 1895-ben - vált ki a Dunántúli Egyházkerületből a fejér-komá
romi egyházmegye."'" 

Gyurátz Ferenc (1841-1925) következett ebben az időben a püspöki székben, vezetése átívelte a 
19. és 20. századot (1895-1925). Bükön született, Sopronban tanult. 1866-tól pedig a hallei egyetem 
hallgatója lett. 1867-ben tért haza, és kővágóörsi segédlelkész, 1868-tól beledí, 1872-ben pápai lelkész. 
A kerületi Gyámintézet elnöke lett 1887-ben, és egyben a kerület főjegyzője is. 1893-ban a veszprémi 
egyházmegye esperesévé, 1895 őszén pedig a kerület püspökévé választotta. Az ő életében a püspöki 
székhely Pápán volt.'" Gazdag életét Payr Sándor írta meg személyes hangú könyvében.'" „Míg a 
sok forrásanyagot, Gyurátz hosszú és gazdag életének emlékeit gyűjtöttem és rendeztem, többször 
gondoltam arra, miért nem kértük fel az öreg korában is fáradhatatlan munkás püspököt, hogy Kis 
János példáját követve, ő maga írja meg életét s emlékezéseit mint tapasztalatainak és bölcsességének 
gazdag kincsesházát hagyja örökségül az utókor számára. Munka közben aztán, amint Gyurátzot a 
tizenkét vastag kötet naplójából még jobban megismertem, csak azzal vigasztalódtam, hogy a jó püs
pök, bármily készséges volt is mindig a munkára, de arra nem tudtuk volna rávenni, hogy magáról 
írjon."'^' A könyv alaposan végigtárgyalja a családot, amelyből indult, ifjúkorát, tanulóéveit, a lelkészi 
és esperesi éveket, majd püspökségét. Ebből kitűnik, hogy valóban fáradhatatlanul járta be kerületét, 
vizsgálta és ápolta gyülekezeteit. 

Leginkább szívéhez nőtt álma és munkája a kőszegi nőnevelő tervezése, szervezése és indítása volt. 
1899. szeptember 7-én „délelőtt 11 órakor a nőnevelő dísztermében kezdődött meg az ünnepély, de az 
összegyűlt sokaságnak csak kis részét tudták a terem falai befogadni. Kund Sándor esperes mint az 
építési bizottság elnöke adta át az intézetet, s a kerület nevében Nádossy Kálmán helyettes kerületi 
felügyelő átvette. Erre karének következett, melynek végeztével Gyurátz püspök mondta el szíveket 
megrázó beszédét. Igazi életművét alkotta a nőnevelővel."'" Beszédében arról szólt, hogy az Isten kert
jében a nők végzik a legszebb munkát azzal, hogy a generációkat felnevelik, ezért fontos a nőnevelés, 
a lányok életre felkészítése. 

Ne feledjük, hogy korát megelőzte ezzel a lépéssel és gondolattal. „A szellemi tulajdonságokban s 
a hivatásban levő különbségek mellett is a férfi és a nő ugyanazon rangfokon állnak s együtt képezik 
az ember fogalmát. A nő az erkölcsi érzést, bizalmat, szeretetet, kedélyt testesíti meg" - olvassuk egy 
róla készült dolgozatban a Gyurátz püspöktől való idézetet.'*" 

Gyurátz Ferenc püspök 54 új, illetve renovált templomot adott át szolgálatának 18 éve alatt, 148 

150 Evangélikus egyház a magyar államban. Egyh. Tört. Szakcsoport dolgozatai. Ebben: Keveházi László: A dualizmus rendsze
rében. Kézirat a Hittudományi Egyetemen. 1967. 

151 Herényi István: 170 éve született Karsay Sándor, az utolsó dunántúli szuperintendens. In: Dunántúli Harangszó, 2004/11. sz. 
152 Payr: Tört. adatok. 177. - Payr Sándor: Téthi Karsay Sándor. Ev. Egyh. Élet, 1914. 
153 iVlagassy 25.§. 
154 Tóth Béla: „Emlékezzél meg az egész útról". Floppy 2000 Kft Nyomdaüzeme, Pápa, 2004. 
155 Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza (1841-1925). Székely és Társa könyvnyomdája, Sopron, 1931. Továbbiakban: Payr: 

Gyurátz. 
156 Payr: Gyurátz. 4. 
157 Payr: Gyurátz. 219-220. 
158 Gyurátz Ferenc: A nő -Hivatása, helyzete a múltban és korunkban. Főiskolai Könyvnyomda, Pápa, 1917. In: Vetőné Maródi 

Mária: Gyurátz Ferenc az evangélikus nőnevelés lelkes apostola. Kézirat. Alsóság, 2006. 
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lelkészjelöltet szentelt fel 27 gyülekezetben 19 esztendő alatt. 17 év alatt 146 gyülekezetet, 7 egyház
megyét látogatott és vizsgált meg."' 

Az irodalom terén is igen tevékeny munkásságot fejtett ki. „Cikkei, agendái és prédikációi a Protes
táns Egyházi és Iskolai Lapban (PEIL), a Protestáns Papban, a Baldauf-Mesterházy féle Vigasztalások 
könyvében, a Czékus-Karsay féle Agendában s a pápai egyház által 1875-től rendszeresen közzétett 
Évkönyveiben jelentek meg, beszédei a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Emlékkönyveiben. Az 
említett társaságnak egy ideig elnöke is volt.""" 1916-ban nyugdíjba ment, már fáradt és beteges volt. 
1925-ben fejezte be életét. Szerette a természetet is, rózsáit ápolva szúrta meg egy tüske, és vérmér
gezésben hunyt el.'" Kapi Béla, püspök utódja is megírta a Gyurátz Ferenc püspöksége idejére eső 
kerületi történetet alapossággal."^ 

Radó Lajos (tl866) volt az első kerületi felügyelő a 11 éves vezető nélküli szakasz után 1860-tól. 
Ez év május 31-ére az eddigi egyházmegyei felügyelő kerületi gyűlést hívott össze „a dunántúliakra 
erőszakolt superintendentialis adminisztrátor mellőzésével".'" Ez a gyűlés felkérte Haubner Mátét 
püspöki székének elfoglalására. „Haubnernek még e nap estéjén Nagygeresdről megérkezése a város 
sorompóinál s majd a templom ajtajánál való fogadtatása s végül a kivilágított templomban mon
dott imája páratlan jelenetek egyháztörténetünkben" - írja Payr előbb idézett írásában. Ez a gyűlés 
rendelte el a kerületi felügyelő választását is. Maga a gyűlés augusztus 22-én zajlott le, amikor 137 
szavazatból 111-et Radó Lajos kapott. Hivatalát 1866-ig viselte, amikor fia halála feletti fájdalmában 
lemondott. Egyik fia meghalt, másik fia utódja lett a kerületi felügyelői tisztségben. 

Ezen a ponton egy megjegyzést kell tenni. Radó Lajos születési dátumát sem tudjuk. És innen kezd
ve néhány felügyelő neve után is hiányoznak az életadatok.'" 

Szentmártoni Radó Ignác 1847/48-ban a kemeneshőgyészi gyülekezetnek, majd a kemenesaljai egy
házmegyének volt felügyelője. A kerületi felügyelői tisztben Radó Lajost követte rövid ideig. 1866-ban 
választották meg, de betegsége miatt két év múltán, 1868-ban lemondott tisztéről. 

Berzsenyi Miklós 1868-tól ideiglenesen lett kerületi felügyelő. Pápán az 1869-ben tartott közgyű
lésen választották meg ténylegesen. „Szintén hajlott korban vette át a vezérséget, s az 1873. évben 
lemondott, a nagy szerénységéről ismert, vallását forrón szerető, és a nagy költő családjából szár
mazott férfiú, aki 2000 forintos alapítvánnyal is emelt magának a soproni iskolában emléket."'" Ez az 
alapítvány a tanárok fizetésének javítását célozta. 

Prónay Dezsőt (1848-1940) újra a bányai kerületből hívta meg felügyelőjének a kerület. Az ácsai 
születésű fiatalember Pozsonyban jogot hallgatott, majd tanult Berlinben és Lipcsében, és 1871-ben 
Pesten nyerte el a jogi doktorátust. Még ebben az évben választotta meg felügyelőjéül a fejér-komá
romi egyházmegye, 1874. augusztus 12-én Bonyhádon pedig a dunántúli kerület kérte fel felügyelői 
tisztre. 1883-ban egyetemes felügyelő lett. A pécsi és budapesti egyetem díszdoktorátust ajándékozott 
neki. Az 1913-16-os zsinatnak elnöke is volt. Beszédei és könyvei jelentek meg. Ebben az időben ké
szült az új Egyházi Rendszer is, az egyházi élet és szolgálat szabályozásának összefoglalása. 

Káldy Gyula (Payr József keresztnévvel jelöli) közép-vasi egyházmegyei felügyelőt kérték fel a ke
rületi felügyelői tisztségre, aki az 1883-ban Sopronban tartott kerületi gyűlésen foglalta el hivatalát. 
„Iskolánk ügyeire kiváló gondot fordított, és autonómiánk felett alkudni nem tudó féltékenységgel 
őrködött.""*' 1888. november 5-én halt meg. 

Radó Kálmán (Radó Lajos fia, 1844-1899) a megyei és országos politikai életben ifjúságától részt vett. 
Vas vármegye főispánja volt. Egyházi szolgálatát a répcelaki gyülekezet felügyelőjeként kezdte. 1889. 
augusztus 21-én Sopronban foglalta el hivatalát. Édesapja: Radó Lajos, a pátens idején az autonómiá
tól megfosztott kerületi felügyelő volt példaképe. „Tennünk kell és cselekednünk, nem általános elvek, 
hanem evangéliumi egyházunk érdekei után kell a jövőben indulnunk, és nem szabad a mindennapi, 
gyakorlati élet politikájáról sem megfeledkeznünk. Fejlesztenünk kell egyházunk erejét, mert ott, hol 
a lelki és fizikai erők egymásra hatva emelkednek, ott épülhet a 19. század végével a protestantizmus 

159 Kapi: Dtúl. 214-220. 
160 Zoványi. 235. 
161 Pápán a templom előtt mellszobrot állítottak neki, a parókia előtti utcát pedig róla nevezték el. 
162 Lámpás az oltár zsámolyán. Kapi Béla püspök feljegyzései életéről és szolgálatáról. Szerkesztette és a jegyzeteket összeálli-

totta Mirák Katalin. Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Liceum) és Kollégium, Sopron, 2004. 689.kk. Továbbiakban: 
Lámpás. 

163 Payr: Tört. adatok. 192. 
164 Sem lexikonokban, sem az EOL-ban nem találtunk adatokat. Talán a Dunántúli Harangszó megfelelő számaiban megtalál

hatók, de erre időnk, erőnk nem volt. 
165 Payr: Tört. adatok. 192. 
166 Payr: Tört. adatok 192. 
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dicsőségének temploma" - vallotta beiktatási beszédében.'" „Meg kell ragadni minden alkalmat, na
gyot és kicsit, külmissziót vagy belmissziói irodalmat, nőnevelést, nőegyletét, protestáns olvasókörök 
szervezését, szóval mindent az egyháztársadalom terén, hogy az egyház története fejlődést mutasson, 
és maradandó emlékekkel legyen teljes" - idézi programját Kapi Béla püspök."'' 1899-ig volt kerületi 
felügyelő, hirtelen halt meg, temetési szolgálatát Gyurátz püspök végezte. 

Ihász Lajos (1850-1908) követte Radó Kálmánt a kerületi felügyelői székben."'' Magántanulóként 
kezdte tanulmányait, majd a pápai gimnázium tanulója lett. Egy évig a soproni líceumban is tanult. 
Jogi tanulmányai befejeztével Keszthelyen a Georgikonban és a magyaróvári Akadémián szerezte 
meg gazdasági tudását. Országos nevtj földbirtokos és gazdaember lett. Gyülekezeti felügyelői szol
gálata után (Bakonytamásiban) a zalai egyházmegye választotta felügyelőjének. Zsinati képviselő és 
egyházkerületi gyámintézeti elnök is volt. Ebben a minőségben sok alapítványt tett és indított külön
böző szeretetszolgálatok támogatására. Ezekből csak egyetlen példa: „3000 holdas lőrintei földbirtokát 
a dunántúli evangélikus egyházkerületre hagyta."'™ 1899-ben lépett a Radó Kálmán halálával meg
ürült kerületi felügyelői szolgálatba, s ezt a szolgálatot szinte egy évtizedig töltötte be. Az Ihász család 
birtoka Hathalmon volt. Utolsó esztendeiben súlyos betegség kínozta. 1908-ban hunyt el. 

Véssey Sándor (1844-1912) a Somogy megyei Szőkedencsen született. Lövőn és Sopronban tanult. A 
jogi diplomát Bécsben szerezte meg. Főbíró lett, de a Bach-korszakban visszavonult a politikai életből, 
és gazdálkodott. Kastélya Somogyzsitva-Szőcsénypusztán volt. Visszavonulásához kedves leánya el
vesztése is hozzájárult. Szociális érzékenységét tanúsítja, hogy 50 000 koronás alapítványt tett cselédei 
részére, hogy munkaképtelenségük esetén anyagi életük biztosított legyen. A szőkedencsi gyülekezet 
felügyelői tisztével kezdte egyházi szolgálatát. Ezután hamarosan a somogyi egyházmegye választotta 
felügyelőjéül. Ezt a szolgálatát 1870-1889 között töltötte be. 1909-ben választották meg egyházkerü
leti felügyelőnek. Nem akarta elvállalni, de Gyurátz Ferenc, aki iskolatársa volt, rábeszélte, és végül 
elvállalta a tisztet, és 1912-ig töltötte be. Élete vezérgondolata ez volt: „A szabad, egyszerű, puritán 
szellemet kell képviselni, hogy az emberekben és intézményekben ne a külső csillogás, hanem a belső 
tartalom valósuljon."'" 

A külső kereteket illetően már jellemeztük a dualizmus korszakát a fejezet elején. Most a végén 
tartalmilag, belsőleg kell néhány megjegyzést tenni. 

Erre a korszakra is a racionalizmus nyomta rá bélyegét. A felvilágosodás szelleme az egyházra, 
egyházi szolgálatra, lelkészekre is hatott. A „vallásos gondolkozás" csak azt tudta elfogadni a Bibliából 
is, ami az ésszel egyezett. Ebből a szempontból még „üresnek" is mondhatnánk ezt az időt, hiányzott 
az élő hit. A vallásos életet a „józan ész és a hasznosság" vezérelte. A prédikációk is ilyen szellemben 
hangzottak. Voltak azonban kivételek is. Közéjük tartozott például Gyurátz Ferenc, aki ugyan szintén 
korának fia volt, de gondolkozását, teológiáját az ortodoxia, a lutheri tanítás határozta meg. 

A polgári korszakra jellemző a sokféle egyesület (szociális, kulturális, ifjúsági stb.) megalapítása. 
Ebbe a vonalba tartozik a Gyurátz püspök által szorgalmazott nőegyletek alapítása is. Ezeken keresz
tül próbálják meg több-kevesebb sikerrel megújítani az egyházi életet.'" 

Ugyanezt a korszakot az említett racionalizmuson túl már a kultúrprotestantizmus korának is ne
vezhetjük, protestáns egyházaink a kultúra hordozói voltak. „S tulajdonképpen a modern ébredések 
sem lettek volna kultúrprotestáns kihívás nélkül, s még inkább annak felhasználható gazdag öröksé
gét nélkülözve. Nem véletlen az, hogy a kezdődő belmissziós tevékenységek bölcsebb képviselői - az 
öntudatos elhatárolódás mellett is - csendben végig együtt tudtak működni a kultúrprotestantizmus 
lelkiekben gazdag s szintén bölcs képviselőivel" - vallja Tőkéczky László.'" „Csak nem dobhatjuk ki 
az ablakon az egész kultúrprotestáns hagyományt nagy német gondolkodóival és hazai követőivel 
együtt.""* Azért sem mondhatunk sommás ítéletet, mert ugyanakkor ugyanez a korszak az építés és 
erősödés kora is volt. Erre több példánk is van. 

Egy 1853-as adat a szolgálókról: 
„Számlál pedig Egyházkerületünk jelenleg 149 anya-, és 124 oskolatanítóval ellátott leánygyüleke

zeteket, melyek 11 esperességbe tartoznak (...) az összes lélekszám 188584 (...) a tanulók száma 23457. 
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Ezek között hivataloskodik 154 rendes-, 12 segéd-, összesen 166 lelkész, 302 rendes-, 33 segéd-, össze
sen 335 tanító."'" 

További dunántúli adatok 1870-ből a lélekszámokról: 

1. Alsó-soproni egyházmegye 
2. Felső-soproni 
3. Felső-vasi 
4. Közép-vasi 
5. Kemenesaljái 
6. Veszprémi 
7. Győri 
8. Fejér-komáromi 
9. Zalai 
10. Somogyi 
11. Tolna-baranya-somogyi 
12. 5 szabad királyi városi 

összesen 12 egyházmegye 
Végül még egy kerületi adat 1890-ből: ekkor már 10 egyházmegyénk él, 153 anyagyülekezet 207 874 

lélekkel. Két évtized alatt 17 901 lélekkel lett erősebb a kerület. Elgondolkoztató számok. 
1842-ben egész egyházunknak 890 elemi iskolája volt 1000 tanítóval 68 158 tanulóval. 1806-1850 kö

zött 25 gimnáziumunk volt. A század második felére ez eggyel több lett. 1910-ben 4 hittani intézetünk 
volt 263 tanulóval. Iskolák fenntartásában létszámunkhoz viszonyítva országosan egyházunk vezető 
szerepet kapott.'" „Ami az oktatást illeti: főként Gyurátz Ferenc buzgólkodása nyomán Kőszegen 
leánygimnázium jött létre. Bonyhádon 8 osztályos gimnáziummá fejlődött a korábbi algimnázium. 
Sopronban pedig a gimnázium mellett tanítóképző és teológia biztosította az általános evangélikus 
művelődés mellett a lelkészi és tanítói utánpótlást."'" 

Ezzel a „békeidő" befejeződött. A háborúval, sőt háborúkkal nemcsak hazánkban, de egyházunkban, 
kerületünkben is új időszak következett. 

A két világháború közötti kor 

„A háború beleakaszkodott az idő kerekébe, de olyan nyers erővel, hogy állandó £inyagi és lelki táp
lálást kívánó életek és intézmények recsegve-ropogva összedőltek, és a tűzlángba temetkezett romok 
között emberek, családok ezrei jajongtak pusztulásuk miatt. A mindent maga alá rejtő nagy katafal
kon (ravatalon) óriási koporsó feküdt tűzlángoktól körülnyaldosva, s előtte tépett gyászruhájú komor 
fenségében elfedett, lehajtott fejjel állt az első, legnagyobb gyászoló: a mai nemzet koporsójánál a 
történelmi Magyar Nemzet."'" - A háború kitörésének és lefolyásának ismert eseményei helyett ezt a 
súlyos mondatot idéztük Kapi Béla tollából, mert jellemző hazánk és egyházunk életére. 

A háborús veszteségeken túl hazánkat és egyházunkat két esemény rázta meg: a Tanácsköztár
saság (1919) és Trianon (1920). A Tanácsköztársaság rövid uralma nem múlt el nyom nélkül. Tria
non veszteségeiről: „Elcsatolták a felvidéki szlovákság, az erdélyi szászság és a délvidéki németség 
nagy tömbjeit".'" A tiszai és dunáninneni kerület veszített legtöbbet, a bányai kerületnek is voltak 
veszteségei, bár még mindig a legnagyobb maradt. A Dunántúli kerülettől is több gyülekezetet csa
toltak el, 10 gyülekezet került a Vendvidékre, más gyülekezetek pedig Ausztria területére. „1920-ban 
ez a kerület elveszítette a felső-soproni egyházmegyének nagy részét, a somogyinak kisebb részét, a 
tolna-baranya-somogyinak egy egyházát és a felső-vasinak túlnyomó részét, ez utolsóval a felsőlövői 
tanintézeteket is. A Teológiai Akadémia helyét aztán 1923-ban felváltotta a pécsi egyetemhez tartozó 
soproni Hittudományi Kar. A kerületbeli anyaegyházak száma 1725-ben 61, 1750-ben 49, 1786-ban 
129, 1886-ban 163, 1890-ben 153, 1903-ban 161, 1941-ben 137 volt (ezekben az években voltak egyházi 
népszámlálások).""" Mindez azért, mert egyházunk és benne kerületünk is „nemzetiségi" volt. 

Figyelemreméltó, hogy éppen ebben az időszakban az egyházban belső megújulási folyamat indul-
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hatott el. Az előző szakasz is fontos volt, az építés és erősödés jelei mutatkoztak, de mintha a belső erő, 
a Krisztus-hit ereje hiányzott volna. A század elején elindult a Luther-kutatás. A háborúk viharaiban 
egyházunk belsőleg megújult, kereste a kapcsolatokat és a szolgálat különböző útjait. Ugyanakkor 
nagyobb figyelmet fordított arra, ami még maradt. 17 evangélikus középiskola, 4 tanítóképző mű
ködött. A jogakadémiát áthelyezték Miskolcra, a Teológiai Akadémiát pedig Sopronba. Mintegy 400 
általános iskolája maradt még egyházunknak. Kibontakozott az egyesületi mozgalom: nagy hatással 
volt egyházunkra is a KIE (Keresztyén Iflúsági Egyesület) és a MEKDSZ (Magyar Evangéliumi Ke
resztyén Diákszövetség, 1907). A falusi fiatalokkal népfőiskola keretein belül foglalkoztak. Egyre több 
gyülekezeti egyesület jött létre, (ifjúsági és nőegyletét). Egyházi lapjaink is szaporodtak (pl. a Hajnal, 
a Külmissziói Lapok, majd a Harangszó). Egyházunkban ébredés kezdődött, ami ezt a korszakot jelle
mezte, és a következő korszakra nézve is erőt adhatott. 

Ennek a folyamatnak dunántúli vonatkozásait keressük a továbbiakban. Ezt a korszakot két kiemel
kedő püspök neve fémjelzi: Kapi Béla ésTúróczy Zoltán. 

Kapi Béla (1879-1957) Sopronban született, ahol édesapja (Kapi Gyula) a Tanítóképző Intézet igaz
gatója volt. Sopronban tanult a líceumban, később a teológián, majd a rostocki és hallei egyetemen 
hallgatott egy-egy szemesztert. 1901-ben szentelték Sopronban lelkésszé, és itt kérte házasságára Isten 
áldását 1903-ban Bonyhai Hegedűs Katinkával. 

1902-ben Gyurátz Ferenc püspök külföldi tanulmányútjáról hazarendelte (akkoriban ez is előfordult, 
mert fontosabb volt az itthoni gyülekezetek szolgálata), és Nemesdömölkre küldte segédlelkészként, 
majd még ebben az évben maga mellé vette püspöki titkárnak. Gyurátznak fiatal titkára „képességeit 
látva nem titkolt célja volt őt teológiai katedrára juttatni. 0 azonban kifejezett örömmel tett eleget 
1904-ben a körmendi gyülekezet meghívásának, ahol tizenkét évet töltött el.""" Itt 1912-13-ban meg
épült egy szép új iskolaépület. „Az új épület megépülése lehetővé tette vallásos estélyek bevezetését 
(...), a gyülekezet hihetetlenül nagy érdeklődést tanúsított, és más vallásúak is olyan nagy számmal 
jöttek, hogy lassanként híveink majdnem kiszorultak."'*^ „A legjobb munkaeszközöm természetesen 
Isten igéje volt. (...) Második eszközöm a vallásos estéken és ünnepeken elmondott előadásaim vol
tak. (...) Harmadik eszközöm a személyes érintkezés volt."'*^ Erre a néhány mondatra azért érdemes 
figyelni, mert ezekben rejlik a később indított belmissziói munka csírája. A Harangszó elindítása is 
Körmenden történt. Lelkészi szolgálatának további állomásai: 1917-től Szombathelyen, 1928-tól Győr
ben volt lelkész. 

De közben 1916-ban Gyurátz püspök lemondott hivataláról, és a kerület kiírta a püspökválasztást. 
„Egyszerre az elején nyilvánvalóvá vált, hogy én püspökjelöltnek számítok. Az úgynevezett hivatalos 
egyház, az >öregek tanácsa< nem az én nevemet írta a lobogóra. Nem voltam öreg, sőt botrányosan 
fiatal voltam. 36 éves! Sem esperesi, sem semmiféle egyházi vezetői tisztséget nem viseltem."'"" Mégis 
a kerület 238 szavazattal őt választotta vezetőjéül. 

Kapi Béla püspökről egyik unokája (Asbóthné Magassy Erzsébet a sokat idézett könyv egyik fe
jezetében) röviden, de találóan és összefoglalóan ezt írja: „Pályája mozgalmas történelmi időszakot 
fog át. Püspökké választása még az Osztrák-Magyar Monarchia idejére esett. Az első világháború, a 
Tanácsköztársaság, Trianon, a Horthy-korszak, majd a második világháború idején és az azt követő 
pártállami diktatúra egyház- és vallásüldöző időszakának kezdetén állt az egyház élén." 

Harminckét éves püspöki szolgálata idején 54 templomot szentelt fel, 333 gyülekezetet látogatott 
és vizsgált meg. 1918-ban alapította meg a Dunántúli Luther Szövetséget, 1923-ban az Evangélikus 
Diákszövetséget, 1924-ben indította el a Belmissziói Munkaprogramot a gyülekezeti munka szélesí
tésére és segítésére. Az Evangélikus Élet 2003/51. számában olvassuk: „Februárban lesz nyolcvan éve 
annak, hogy D. Kapi Béla dunántúli püspök körlevelében minden lelkésze számára kötelezővé tette a 
belmissziói munkát. Kimondta, hogy ez a lelkipásztor egyik hivatásbéli kötelessége, azért ezt el kell 
végeznie és arról számot is kell adnia.(...) így indult el egy csodálatosan gazdag munkaág, amely mint 
Belmissziói munkaprogram huszonnégy éven át (1924-1948) segítette a magyar evangélikus lelkésze
ket és világiakat az Ige mélyebb megismerésére és gyülekezeti alkalmazására."'** 

„Ennek keretében alakultak meg 1937-ben az Iskolai Kisgyülekezetek, és indult el 1938-tól az evan
gelizációs munka. Ezen belül is külön fontosságot tulajdonított a lelkész- és tanítókonferenciáknak 
a munkatársak hitéletének mélyítésére, hivatástudatuk erősítésére. Jelentős irodalmi munkássága 
is. Legismertebb művei: Békesség (imakönyv). Isten hárfása (Gerhardt Pál élete). Olthatatlan fáklya 
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(Bornemisza Péter élete). Kegyelem és élet (egyházi beszédek)".""' Ezeken tiíl külön érdemes felhívni 
a figyelmet ezekre az írásaira: A munkáskérdés és a keresztyén erkölcstan (1902), A Biblia és a tár
sadalom (1904). A századfordulón igen sok cikk jelent meg egyébként is ebben a témában, például a 
Protestáns Szemle ekkori számaiban. 

1909-ben teológiai tanári vizsgát tett. 1929-ben a pécsi egyetem díszdoktorává választotta. 1924-től 
a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság elnöke is lett. 

De voltak életének nagyon nehéz, küzdelmes szakaszai. A Tanácsköztársaság idején ellenségnek 
tekintették, csak a kommün gyors bukása mentette meg a letartóztatástól és annak súlyos következ
ményeitől, talán a haláltól is. „Valkó Miklós felesége mondta Kapi lányának augusztus l-jén, a Tanács
köztársaság bukásakor: Nagyon kell örülnöd, mert három nap múlva kivégezték volna édesapádat."'" 
Hogy ez pontosan így volt-e, nem tudjuk, de kétségtelen, hogy ezekben a hetekben Kapi Béla az egy
házi érdekekért való kiállása miatt állandó fenyegetettségben élt. 

Az antiszemitizmus és a zsidótörvények születésének ideje is nehéz napokat jelentett életében ké
sőbb. 1939-ben egy pásztorlevélben ezt írta: „Evangélikus egyházunk krisztusi lélekkel nézi a zsidó
törvényt és a vele kapcsolatos problémákat. Nem hallgathatja el aggodalmait, a törvénytervezet új, 
szigorú rendelkezéseit illetően nyíltan megmondja, hogy az alapprobléma megoldásánál a túlsúlyban 
levő negatívumok helyett pozitívumokat szeretne látni."'™ Ez a nyilatkozat az első zsidótörvény után 
született. A második törvény létrejötténél levelet írt a miniszterelnöknek: „Mi Nagyméltóságod politi
kai helyzetét nem akarjuk nehezíteni, sőt a kibontakozásban vállalt nagy feladat megoldását elősegíte
ni kívánjuk, azért tiltakozásunkat a magyar közvélemény elé egyelőre nem vittük. Pedig ezért minket 
a világkeresztyénség vezető testületének vádjai, felelősségre vonása ér De ha szavunknak foganatja 
nem lesz, kénytelenek leszünk egyházunk közvéleménye és a protestantizmus színe előtt bizonyságot 
tenni arról, hogy Isten üzenetét nem hallgatjuk el.""" A református és evangélikus püspökök aláírá
sával született egy közös pásztorlevél (a katolikus vezetők ebből kimaradtak), amit azonban az állam 
letiltott. „Végül is báró Radványszky Albert egyetemes felügyelő és Kapi Béla püspök a református 
egyház képviselőivel együtt egy közösen megfogalmazott memorandumot nyújtott át Sztójay Döme 
miniszterelnöknek. 1944. június 25-én közös protestáns pásztorlevelet szerkesztettek és írtak alá, de a 
kormány megtiltotta ennek felolvasását a szószéken. Az aláírók ebben feltárták, hogy az embertelen 
deportálás, ártatlanul kiontott vér rettenetes ítéletet hoz népünk fejére. A gyülekezeteket bűnbánatra, 
és ezzel az egész magyar népet Isten hatalmas keze alatt való megalázkodásra és Hozzá való könyör
gésre hívjuk fel, és kérjük Istent, hogy hatalmas és megtartó kegyelme forduljon magyar nemzetünk 
felé.""" 

A harmadik és talán legnehezebben elviselhető korszaka a második világháború után volt, amikor 
őt és a többi akkori egyházi vezetőt a régi rend félreállítandó embereinek ítélték. Végül a kommunis
ta párt dominálta kormány nyomására lemondott. „Csak az történik, hogy a dunántúli evangélikus 
egyházkerületnek nevezett nagy gyülekezetben Isten egyik szolgája alázatos csendességgel távozik."'" 

„Nyugdíjas éveiben feleségével együtt a győri Szeretetházban kapott otthont. Élete vége - saját 
szavai szerint - mindennapos temetés volt. A történelem vihara elsodort szinte mindent, amit épí
tett. 1955-ben eltemette hűséges hitvesét. Özvegysége idején is fáradhatatlanul dolgozott: kéziratait 
diktálta, rendezte. Isten szeretetéről és kegyelméről nem szűnt meg naponta bizonyságot tenni. 1957. 
április 2-án szólította haza hűséges szolgáját az Úr, Győrben helyezték végső nyugvóhelyére felesége 
mellé.""^ 2004. szeptember 5-én a győr-nádorvárosi temetőben volt újratemetésük a Nemzeti Kegyeleti 
Bizottság által örökös nyughellyé nyilvánított sírhelyükön. 

Berzsenyi Jenő dr. (1845-1931) volt kerületi elnöktársa. Kapi Béla leírja, hogy Kemenesmagasiban 
született, Kőszegen, Sopronban és Pápán tanult, ezután a bécsi egyetem orvosi fakultására iratkozott 
be. Tanulmányai befejeztével a budapesti Rókus Kórházban kezdte szolgálatát, majd Lipótmezőn foly
tatta azt. 1870-ben a török hadsereg Konstantinápolyba hívta meg, ahol törzsorvosi rangban szolgált. 
Háromévi szolgálat után hazatért, de továbbindult Londonba ismeretei mélyítésére. Amikor hazajött, 
Vas vármegye főorvosa lett, de orvosi gyakorlatát abbahagyta, és gazdálkodni kezdett. „Nyitott Biblia 
feküdt az asztalon, esténként házi áhítat hangjai szálltak a falak között. A ház feje harmóniumon kí
sérte a koráiéneklést, ő olvasta a Bibliát, és imádkozott háza népével."'" 1905-1911 között két cikluson 
át országgyűlési képviselő volt. „Kezdettől fogva az egyházban élt, annak mindig munkás tagja volt. 
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Sohasem kereste a megbízásának díszét, hanem annak szolgálatát tekintette fontosnak. Volt gyüle
kezeti felügyelő, ezután egyházmegyei felügyelő, évtizedeken át egyházkerületi gyámintézeti elnök, 
s majdnem minden egyházkerületi bizottságban munkálkodott. Amikor az egyházkerület felügyelői 
székébe ültette (1912), nagyon jól tudta, hogy Isten Lelkétől ihletett evangélikus hitű és meggyőződésű 
férfinak a kezébe adta az egyházkerület kormányát.""'' 1922-ben mondott le tisztéről. 

Mesterházy Ernő (1873-?) volt másik elnöktársa Kapi Béla püspöknek. Mesterházán született, kö
zépiskoláját Sopronban végezte. Gazdasági tanulmányait Magyaróvárott, a jogit pedig Budapesten 
folytatta. 1898-ban Sopron vármegye aljegyzője, 1901-ben visszavonult birtokára, de 1918 novemberé
től 1919 márciusáig Sopron megye főispánja lett. 

Egyházi szolgálatát gyülekezeti felügyelőként kezdte, majd egyházmegyei aljegyző, 1921-ben pedig 
a dunántúli kerület pénzügyi bizottságának elnöke lett. 

1922/23-ban dr. László Kálmán vezette helyettesként a kerületet. 1923 szeptemberében Ostffy Lajost 
jelölték a felügyelői tisztre, de ő nem fogadta el azt. 

Ekkor választották meg Mesterházy Ernőt. Fáradhatatlanul dolgozott a gazdaságában is, család
jában, négy gyermeke körében talált nyugalmat. „A Biblia volt mindennapi lelki kenyere. Vasárnap 
harangszókor a hóna alá szorította énekeskönyvét, s családjával együtt mentek a templomba (...) 
egyházkerületi felügyelői állásáról püspökével egy időben, 1948. október havában mondott le betegsé
gére, idős korára és az egyház jelenlegi helyzetére hivatkozva. Az egyházkerület nagyrabecsülésének, 
szeretetének és hálájának kifejezéséül őt tiszteletbeli egyházkerületi felügyelővé választotta.""^ 

Kapi Béla püspöki szolgálata egyrészt továbbfejlesztése volt annak, ami előtte indult, és szilárd 
alapja volt mind annak, ami egyházunkban később történt és megvalósult. 

Túróczy Zoltán (1893-1971) volt a kerület másik püspöke, annak meghatározó és karizmatikus veze
tője ebben az időszakban. „Dédapám, Bauhofer György budai lelkész pietizmusa, nagyapám, Czékus 
István vasenergiája, és édesapám, a volt ózdi esperes-lelkész olthatatlan vágya a misszió és a szétszórt 
hívek összegyűjtése iránt: mindez a magam munkájából sem hiányozhat" - vallotta első püspöki 
székfoglalójában.'"' Az ózdi elemi iskola után a rozsnyói főgimnáziumban, majd a pozsonyi Teológiai 
Akadémián tanult. Érdemes ifjúkorára visszatekintő emlékezésére is figyelni: „Én rajongásig szeretem 
az evangélikus egyházamat. És mégis azt kell mondanom, hogy amivé lelkileg lettem, azzá nem az 
egyházam által lettem. Pedig olyan családban nevelkedtem fel, mely emberemlékezet óta mindig papi 
generációkat adott. Pedig olyan iskolába jártam, mely az egyház emlőjén tartott bennünket. Pedig 
olyan teológiát végeztem, melyből áldott, nagy emberek kerültek ki - és én mégis betöltöttem a husza
dik évemet, de még nem olvastam a Bibliát. Emlékszem jól, hogy huszonegy éves teológus koromban 
nem tudtam sehogy sem megérteni, hogy mi a megtérés, és mi a keresztyén tapasztalat. És ha akkor a 
Diákszövetség (MEKDSZ) felekezetközi egyesületének képviselője meg nem találja az utat a pozsonyi 
teológiához és ott egy tejfeles arcú gyerekhez, és el nem csalogatja azt konferenciákra, honnan elszö
kik, meg megint visszatér, s ha azután falusi csendes magányomban rám nem talál a Bethánia, s evan-
gelizáló lendületével magával nem sodor, akkor aligha leszek az, ami vagyok. Nem könnyű ezt nekem 
elmondani, de el kell mondanom, ha igaz akarok lenni.""' Ekkor már elindult az ébredés, először még 
egyházunk körein kívül. Egyházunkból leginkább Gáncs Aladár, Schmidt Károly Jenő és Podmanicz-
ky Pál voltak nagy hatással életére. Túróczy Zoltán nemcsak az általa említett egyesületekkel került 
kapcsolatba, hanem az Evangélikus Külmíssziói Egyesülettel is. 

„Miután Komáromban és Ózdon káplánkodott, 1917-től Arnóton, 1923-tól Ózdon, 1927-től Győrött 
lelkészkedett. 1939-ben Nyíregyházára hívták s még ez évben püspöke lett a tiszai egyházkerületnek." 
Mindenütt egész szívvel és teljes erővel végezte szolgálatát, és Isten mindenütt megáldotta azt gyü
mölccsel is. 1945-ben a népbíróság háborús bűnösként 10 évre elítélte, 1946. március l-jén szabadlábra 
helyezték. 

Túróczy Zoltánt háromszor iktatták püspöki szolgálatba. Első püspöki iktatása 1939. május 16-án 
történt Nyíregyházán, amikor a Tiszai Egyházkerület püspöke lett. „Az egyház maradjon egyház, az 
állam maradjon állam. Az egyház ne akarja járszalagjára fűzni az államot, az állam pedig ne akarja 
politikai szekértolójává alacsonyítani az egyházat. Ez nem annyit jelent, hogy nincs közük egymás
hoz, csak annyit, hogy nincs joguk uralkodni egymáson. A kiegyenlítés annál könnyebben lehetséges, 
mert az állam és az egyház nem élhetnek egymás nélkül. Az államnak szüksége van arra az alapvető 
szolgálatra, amit csak az egyház végezhet el a nemzet és állam jövőjének biztosításában, viszont az 

194 Kapi: Dtúl. 649. 
195 Kapi: Dtúl. 651. 
196 EOL. TEEK Lt. [II. 17. d. In: Isten embere. Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971). Mevisz, Bp. 2002. dr. Fabiny 

Tibor: T. Z. életútja. I. 13. Továbbiakban: Isten embere 
197 Túróczy Zoltán: íme! Győr, 1933. 206-207. Előadás az egyetemes imahét felekezetközi összejövetelén, 1933. január 3. In: 

Isten embere 15. 
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egyháznak szüksége van azokra az életkeretekre, amelyeket megint csak az állam nyújthat. A megol
dás tehát a hatalomnak kettéválasztása és ugyanakkor összefoglalása a mindkettőjük számára nélkü
lözhetetlen napi élet szintézisében."'" 

Második püspökiktatása 1948 decemberében történt, amikor a győri gyülekezet lelkészéül hívta 
meg, a Dunántúli Egyházkerület pedig püspökévé választotta. „Én nagyon jól tudom, hogy bármilyen 
kedves a gyülekezet, mely mint régi család, hazaváró szeretettel kínálja felém szívét, templomának aj
taját, ez a győri gyülekezet nem az, amelyiket itt hagytam tíz évvel ezelőtt. Szeretném, ha ti is ugyan
ilyen józanon, világosan látnátok, hogy az a férfi, aki előttetek áll, az se az, aki tíz vagy huszonkét 
esztendővel ezelőtt volt. Az idő felette is eljárt. (...) Ne jelentsen számotokra csalódást, ha találtok újat 
bennem, ami hiányzott a régi Túróczy Zoltánból, és nem találtok meg olyat, ami megvolt a régiben. 
Higgyétek el - ahogyan én is elhiszem, hogy az Isten formált titeket -, hogy engem is az Isten formált. 
Az ő iskolájába jártunk, az ő keze gyúrt bennünket néha szelíd simogatással, néha nagyon kemény 
öklözéssel, hogy formáljon belőletek, belőlem is az ő szolgálatára alkalmas, hűséges népet."'" 

Ebben a minőségében írta alá rangidős püspökként Mády Zoltán egyetemes felügyelő- helyettessel 
az állammal kötött egyezményt 1948. december 14-én. „Ez az egyezmény meghatározó volt az evan
gélikus egyház egész későbbi életére nézve, mivel ez szabályozta az állam és egyház viszonyát, míg 
1990-ben közös akarattal fel nem bontották. Az államhatalom az egyezménynek egyetlen pontját sem 
tartotta be a következő időszakban, hiszen már egy év múlva az Elnöki Tanács törvényrendelete eltö
rölte a kötelező iskolai vallástanítást, bevezette a fakultatív hitoktatást. Leválasztották a Hittudományi 
Kart az egyetem szervezetéről, és 1950. január 13-án az evangélikus egyház püspökének, a reformátu
sokkal együtt le kellett tenni az esküt a Magyar Népköztársaságra és annak alkotmányára."™ 

„1952 februárjában a jelenlegi püspökök állami segítséggel puccsszerűen eltávolítottak az egyházi 
szolgálatból. Ugyanakkor félévi bujdosásra kényszeríttettem, s lakóhelyemről is ki akartak telepíteni. 
(...) Az ÁEH két vádat közölt: személyemben megbízhatatlan vagyok, működésem a demokráciára 
káros."^"' Fél évig Nagygeresden lakott, mint 19. századi elődje, Haubner Máté. 

Jegyezzük meg tehát a számunkra most leglényegesebbet: Túróczy Zoltán a Dunántúli Egyház
kerület püspöke 1948-1952 között volt, tehát négy évig. Ez a négy esztendő sok utazással, bel- és 
külföldi szolgálatokkal, gyülekezeti vizitációkkal, konferenciai, lelkészkonferenciai előadásokkal, ige
hirdetésekkel szaladt el. A sok talentummal megáldott igehirdető, az ébredés szolgája a püspöki admi
nisztrációs teendőit is végtelenül pontosan teljesítette. Híre járt például, hogy a kapott levelekre még 
aznap igyekezett mindig válaszolni. Kétségtelen, hogy a kerület életében a külső bajok ellenére is lelki 
megelevenedés volt tapasztalható. 

Harmadik püspökiktatására 1957. február 6-án került sor a budavári templomban. Ekkor az ún. 
Északi Egyházkerület püspöke lett. „Isten Mózest 80 éves korában hívta vissza a pusztából, s állította 
népe élére. Engedelmeskedtem. Belátom, hogy testvéreimnek volt igaza. A szavazás eredménye meg
győzött arról, hogy Isten és az egyház visszaparancsolt a munkába. Most itt vagyok. Maradék és fogyó 
erőmet leteszem maradéktalanul és nem fogyó hűséggel az egyházkerület oltárára" - vallja ekkor.™^ 
Ordass Lajos püspök végezte az iktatás szolgálatát. 1957 decemberében újra és végleg félreállították. 
„A Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozatát (Vető Lajos püspök lemondását nem fogadta el, 
ezzel nem ismerte el Túróczy püspökségét) nem tekintem személyi sérelemnek. Kezdettől fogva csak 
átmenetileg vállaltam a püspöki szolgálatot. (...).Be kellett következnie a félreállíttatásomnak, hogy 
felragyogjon előttem az imádságos szolgálat dicsősége és méltósága."™' 

Csendes éveket kapott még a győri Szeretetotthonban, ahol 1971. november 22-én hunyt el. „Üj-
templomi (Győr-Nádorvárosi) utolsó igehirdetésében mondta: egyetlen vágya van: tartsák őt Isten 
emberének. Ez neki elég. Isten embere volt."̂ "" 

Dr Vélsz Aladár 1948-1952 között volt a Dunántúli Egyházkerület utolsó kerületi felügyelője. 1945 
áprilisától júliusáig mint győri városi tanácsos megbízást kapott a polgármesteri hivatal betöltésére, 
vagyis ekkor már a város vezetője volt. Először a kerület másodfelügyelője, majd felügyelője lett. Róla 
személyi adatok nem kerültek elő. Két adat azonban figyelemreméltó, egyrészt Túróczy püspökkel, 
másrészt a kerülettel való kapcsolatáról, gondolkozásáról, amit érdemes idézni. Több tárgyaláson is 
részt vett, volt időszak, amikor a kerületi felügyelők - ő is - az egyetemes felügyelőt is helyettesítették. 

1952-ben, Túróczy püspök második eltávolítása után, Vélsz Aladár levelet írt püspökének, barátjá-

198 Isten embere 33. 
199 Isten embere 47. Teljes szöveg: Il.k. 1000. oldal. 
200 Bencze: Evangélikus egyház a XX. században. 
201 Isten embere 55. 
202 Isten embere 63. 
203 Lsten embere 71. 
204 Isten embere 79. 
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nak: „Veres Pál (ÁEH osztályvezető) közölte velem, hogy a Te tartózkodásod helyét nem kell titokban 
tartani, nehogy a valóságnak meg nem felelő hírek keljenek szárnyra, ezért, ha valaki nagyon érdek
lődik, hogy hol vagy, meg lehet mondani. Egyébként az ő véleménye szerint Te most szabadságon 
pihensz (...) felvetettem azt a gondolatot, hogy Káldy Zoltán jöjjön Győrbe, és Te menj Pécsre. Ö ezt 
nem tartja helyesnek, Pécs nagy forgalmú ipari központ, jobb, ha az ilyenektől Te távol vagy (...) ha 
valamelyik lelkészi állást magadnak kiszemelnéd, és az ott lévő lelkészt Győrbe megválasztanák, ak
kor Te minden akadály nélkül mehetnél oda (...) az elmúlt hónapokban én is sok izgalmon mentem ke
resztül. Egy szobámat leltározták, a városi nyugdíjamat beszüntették, házunkat államosítási jegyzékbe 
felvették. A napokban különösen éreztem, hogy a jó Isten tartja kezében sorsomat. Azok a cikkek 
jöttek segítségemre, amelyeket 1936-ban a polgármester-választás előtt a Dunántúli Hírlapban Reiner 
írt ellenem. Egész csodálatosan ezek a cikkek megmaradtak és ezekkel igazolni tudtam, hogy nem tar
tozom a népelnyomó rendszer kiszolgálói közé. Arra kérlek, kedves Zoltán, hogy imádkozz értem."^"^ 

Utolsó kerületi felügyelői megnyilatkozása 1952-ben egy jegyzőkönyv alapján; „Mindnyájunk szí
vét szorongó érzés tölti el most, amikor utoljára jöttünk össze a régi Dunántúli Egyházkerület közgyű
lésére, mert bizony most tételes törvény intézkedik arról, hogy egyházkerületünk északi és déli részre 
szétváljék, és mindegyik más kerületben élje tovább életét (...) senki nem veheti zokon tőlünk, hogy az 
egyházkerület a maga utolsó közgyűlésén efelett való fájdalmának adjon kifejezést."^"'" 

A háború után, az 1946/47. tanévben evangélikus egyházunkban még 3 óvoda, 344 nép-, illetve álta
lános iskola, 1 polgári, 11 gimnázium, 2 ipari, mezőgazdasági középiskola és 3 tanítóképző intézet volt. 
1948 után csak a Fasori és a Deák téri gimnázium maradt, majd azokat megszüntették. A fasor épüle
tében az Országos Pedagógiai Intézet kapott helyet, a Deák téren pedig általános iskola működött. Az 
épületek egyházi tulajdonban maradtak.^"' 

Püspöki titkárok 
A 19. század végétől már több segítsége is volt a kerület püspökének. S ha eddig megemlékeztünk 

a közvetlen segítőkről, a kerületi felügyelökről, és szó lesz az esperesekről is, akkor méltó, hogy a 
püspök mellé rendelt kerületi segítőtársakról is megemlékezzünk, ők állandóan a püspöki székhelyen 
voltak, és a kerület vezetésében, szolgálatában igen aktívan részt vettek. Ma már nem világos, mi volt 
a különbség a titkár, másodlelkész vagy kerületi lelkész között. Ez egyrészt feladatbeli különbséget is 
jelentett, másrészt különböző korokban másként is hívták a püspök mellé beosztott lelkészeket. 

Magától Payr Sándortól tudjuk, hogy hosszú ideig püspöki titkár is volt Pápán Gyurátz Ferenc püs
pök mellett. (1896-1899)™ 

Payr Sándor 
Mohácsy Lajos 
Kapi Béla 
Baldauf Gusztáv 
László Miklós 
Balogh Ernő 
Puskás Jenő 
László Miklós 
Mesterházy Ferenc 
Menyhár István 

1896-1899 
1899-1902 
1902-1904 
1905-1916 
1917-1921 
1922-1924 
1924-1925 
1925-1946 
1946-1949 
1949-1952 

Püspöki másodlelkészek 
Mesterházy László 
Ittzés Mihály 
Kovács Géza 
Böjtös Sándor 

1911-1916 
1939-1948 
1948-1950 
1950-1952 

Kerületi lelkészek: 

Veöreös Imre 
Spiegel-Schmidt Fri 
Lukács István 
Kovács Géza 
Tekus Ottó 

gyes 

Pápa 
Pápa 
Pápa 
Pápa 
Szombathely 
Szombathely 
Szombathely 
Szombathely, Győr 
Győr 
Győr 

1940-1950 
1940-1944 
1940-1948 
1944-1948 
1946-1952 

Győr 
Győr 
Győr 

Gyenesdiás, Répcelak, Győr 

205 Isten embere 334. 
206 Isten embere 338. 
207 Adatok: Balogh-Gergely. 230, és http://fasori.hu/site/documents/tanarimuhely/20_eves_a_Fasori Gimnazium_2009.pdf 
208 Payr: Gyurátz F. életrajza 
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Püspöki segédlelkész: 

Bothár Mihály 1911-1912™ 

A Dunántúli Egyházkerület megszüntetése 
Ennek körülményeiről és vitájáról sokat lehetne írni, legyen elég a vitathatatlan tényről, a tör

vényről szólni bevezetőül. Az előző fejezetből már érezhető volt az a nyomás, amely egyházunkra 
nehezedett ebben a szakaszban. 

A Dunántúli Egyházkerület megszüntetéséről az evangélikus zsinat által hozott 1952. évi I. törvény
cikk intézkedik. Mi itt a dunántúli kerületről szólunk, holott ez a törvénycikk egyetlen tollvonással 
mind a négy kerületet megszüntette. Ezzel pedig az evangélikus történeti hagyományt szüntették 
meg, pedig ez a hagyomány jelkép és keret volt az egyház számára, és megtartó erőnek számított. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházközségeinek, egyházmegyéinek, egyházkerületeinek, 
iskoláinak és intézményeinek. 

„A Magyarországi Evangélikus Egyház területi beosztásának újjárendezéséről szóló I. törvénycikket 
1952. évi Június hó elsején, pünkösd vasárnapján hatályba léptetjük 

Budapesten, 1952. évi május hó 24-én 
Mihályfl Ernő s.k. Dr. Vető Lajos s.k. 

az egyetemes közgyűlés az egyetemes közgyűlés 
világi elnöke egyházi elnöke 

!•§. 
A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház területi beosztását újjárendezi. 
Az egyházközségeket egyházmegyékbe, az egyházmegyéket egyházkerületekbe a zsinat osztja be. 
Az egyházmegyék és egyházkerületek számát a zsinat határozza meg. 
A zsinat az egyházközségeknek egyházmegyékbe való beosztásánál az államigazgatási megyék ha

tárait veszi figyelembe. 
A zsinat az egyházmegyéket egyházkerületekbe úgy osztja be, hogy azokban az egyházmegyék 

száma egyenlő, az egyházközségi rendes lelkészi állások száma pedig megközelítőleg egyenlő legyen. 
Az E.T. 1934-37:U.tc. 48. és 6l. §-a, 63. §-ának f) pontja és 74. §-ának f)pontja hatályát veszti. 
2-§-
(1) A zsinat tizenhat egyházmegyét alakít. Ezek: 

I. Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye 
II. Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye 
III. Nógrádi Evangélikus Egyházmegye 
rV. Budai Evangélikus Egyházmegye 
V. Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye 
VI. Veszprémi Evangélikus Egyházmegye 
VII. Győr-Soproni Evangélikus Egyházmegye 
Vm. Vasi Evangélikus Egyházmegye 
IX. Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye 
X. Nyugat-Békési Evangélikus egyházmegye 
XI. Csongrád-Szolnoki Evangélikus Egyházmegye 
Xn. Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye 
Xin. Pest megyei Evangélikus Egyházmegye 
XTV. Pesti Evangélikus Egyházmegye 
XV. Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye 
XVI. Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye 
(2) Az egyházmegyék eddigi beosztása és elnevezése megszűnik. 
5.§. 
Az Északi Evangélikus Egyházkerülethez tartozik a Hajdú-Szabolcsi, a Borsod-Hevesi, a Nógrádi, a 

Budai, a Fejér-Komáromi, a Veszprémi, a Győr-Soproni és a Vasi Egyházmegye. 
(2) A Déli Evangélikus Egyházkerülethez tartozik: a Kelet-Békési, a Nyugat-Békési, a Csongrád-

Szolnoki, a Bács-Kiskun, a Pest megyei, a Pesti, a Tolna-Baranyai és a Somogy-Zalai Egyházmegye. 
6.§. (1) Mindkét egyházkerület székhelye Budapest főváros. 

209 Az adatok: Magassy Sándor: Onomastikon. Kézirat a Hittudományi Egyetemen. 
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(2) Az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöki székhelyéül a zsinat a Budai Evangélikus Egyház
község Vári lelkészi körét, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki székhelyéül a Pesti Evangélikus 
Egyházközség Deák téri lelkészi körét jelöli ki. 

(3)AzE.T. 1934-37:U.tc. 46. és 64. §-a hatályát veszti. 
És végül a „jóváhagyás": 
A Magyarországi Evangélikus Egyháznak a Magyar Népköztársaság Kormánya engedélyével 1948. 

évben Budapesten összehívott zsinatának 1952. május 20. napján megnyílt ülésén alkotott, az Evan
gélikus Egyház Zsinatának elnöksége által elém terjesztett 1952. évi I. egyházi törvénycikket ezennel 
tudomásul veszem és jóváhagyom. 

Budapest, 1952. május hó 22. 
Horváth János s.k. 

Az Állami Egyházügyi Hivatal elnöké"" 
Ez a zsinat tehát - ahogy emhtettük - a négy régi egyházkerületet megszüntette, helyette kettőt hí

vott létre. A két egyházkerületet úgy lehetne „megrajzolni", hogy a Balaton vonalát követi délnyugati 
és északkeleti irányban hazánk evangélikusságát kettéosztva. Az sem lényegtelen és nem véletlen, 
hogy mind a két kerületnek Budapesten van a központja. így az elnökségek jobban szem előtt voltak, 
s az állam könnyebben tudta őket manipulálni, 

A dunántúli egyházmegyéket a 2.§. felsorolásában dőlt betűkkel láthatjuk. Négy egyházmegyénk az 
Északi Egyházkerülethez került: a Fejér-Komáromi, a Veszprémi, a Győr-Soproni, a Vasi Egyházme
gye. A Déli Egyházkerülethez került a Tolna-Baranyai és a Somogy-Zalai egyházmegye. 

Ez a nyilvánvalóan politikai szempontból való „racionalizálás" érzelmeket váltott ki. Nem ment vita 
nélkül. Túróczy Zoltán és Szabó József püspök, valamint 17 zsinati tag lemondott tagságáról. Többen is 
voltak, akik nem vállalták a kompromisszumot, és ezért tisztségükről lemondtak. S hogy a dunántúli 
hívők hogyan fogadták, az is elképzelhető, hiszen el kell mondani, hogy Dunántúl hazánknak egy jól 
elhatárolt része, s akkor még az ún. „dunántúli kegyességről" nem is szóltunk. 

Egész egyházunkról el lehetett volna mondani, amit Kapi Béla - „dunántúli szemmel" - megdöb
bentő „nekrológjában" leírt és kifejezett: 

„Rettenetes éjszakáim voltak. Álmatlanul, nyitott szemmel meredtem az éjszakai sötétségbe. Te
mettem. Napokon át mindig temettem. Mérhetetlen nagy koporsóba helyeztem dunántúli egyházke
rületemet, összeszedtem minden gyülekezetét, iskoláját, intézményét, régi papok, tanítók, tanárok és 
világi vezetők seregét Belé helyeztem mindezt abba a mérhetetlen nagy fakoporsóba. Azután le akar
tam zárni annak fedelét. És ekkor egyszerre a négy égtáj felől nagy zúgás és zörgés hatolt lelkembe. 
Évszázados temetők megnyílt sírjaiból csontváz-prédikátorok, hosszú fekete kabátos oskolamesterek, 
Ógraduált cipelő emberek serege özönlik elő: a föld mélyén pihenő Dunántúl. 

Eltörölhették a föld felett levő történelmi Dunántúlt, a temetők százaiból feltör a föld mélyén még 
mindig élő, halhatatlan Dunántúl! Politikai érdekből lehet új egyházi térképet rajzolni. Könnyű meg
riasztott papok szájára lakatot verni. Könnyű félreállítani régi, hű, rátermett vezéreket, és könnyű he
lyettük engedelmes bábukat, csinált nagyságokat vezető állásba helyezni! De a múltat nehéz legyőzni! 
Hogyan helyezem el mindezt abba a hatalmas fakoporsóba, melyet Dunántúl számára készítettek? 
Hiszen saját múltjával se bír az ember, hát még egy egységes történelmi személyiség múltjával (kieme
lés tőlem)! Nem lehet! Hiába, teljesen lehetetlenség! Végzek a meglévőkkel, újak jönnek helyettük. És 
a csontemberek kezében Biblia mozdul. És a csontemberek kezében a Bibliából örök isteni igazságok 
ereje sugárzik. És csontajkukat nem lehet lakattal lezárni! Szólnak, beszélnek, vádolnak, ítéletet mon
danak. Ó, a történelmi múlt félelmessé válik azokra, akik erőszakkal és hazugsággal meghamisítják a 
történeti valóságot, és elárulják a történelem régi, hamisíthatatlan igazságait! 

És ekkor hirtelen világosság gyullad lelkem sötétjébe. Nem lehet megsemmisíteni egy évszázados 
történelmi egységet, egy valóságos történelmi személyiséget, melynek létrehozásában Isten Lelke mű
ködött. Emberek lerombolhatják, de meg nem ölhetik! Isten nem engedi! 

Az egyházkerület kivégzésekor nem adtak ki gyászjelentést Pár soros zsinati határozat az egész, de 
a mondat végére Isten keze rájegyezte hívő emberek bizodalmát: A feltámadás reményében."^" 

Magassy Sándor rövid megjegyzést fűz e tényhez jegyzetében: „Ez a természetellenes képlet megfe
lelt a kommunista államhatalomnak és a diktatúrát kiszolgáló egyházi vezetésnek." 

A megszüntetés módján, rendezésén lehet vitatkozni, lehet mondani, hogy így egyszerűbb lett az 
egyház vezetése, és a kisebbé lett egyházunknak ez a képlet jobban megfelelt. Hiszen ekkorra evangé
likus egyházunk hazánk lakosságának mindössze 4 %-a volt. A „motívum" azonban vitathatatlan. És 

210 A szövegek az 1952-es Törvénykönyvből valók. A törvénycikk száma 586/1952. 
211 Kapi Béla emlékirataiból részlet. Lámpás 667-668. 
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tegyük hozzá, talán a Duna vonala mint határ jobban megfelelt volna Pest és Győr székhellyel. 
„A lemondott egyetemes felügyelő helyébe az egész őrségváltás elindítója: Mihályfi Ernő lépett. 

Ezzel létrejött az állam akarata szerinti egyházvezetés, amely hatalmánál fogva biztosítani tudta a 
politikai hatalom beleszólását az egyház életbe. Vagyis az evangélikus egyház további leépítése, visz-
szaszorítása nemcsak kényszereszközökkel folyhatott, hanem olyan hivatalos egyházi személyek által 
is, akik készek voltak engedni az állami nyomásnak olykor önféltés, máskor karriervágy, vagy éppen 
hamis teológiai indoklással.(...) A lelkészek helytállása nyomán azonban legtöbb gyülekezetben hűsé
gesen folyt a lelkipásztori munka. Ezekben a közösségekben még mindig eleven volt a lelki élet, s noha 
az egyházközség autonómiája veszélyben forgott, a hívek áldozatkészsége megmaradt. Az ifjúság el
érése, a családok látogatása mindennapi gondot jelentett különösen a falusi zártabb közösségekben, de 
a szeretet fantáziája megtalálta a keskeny utat hozzájuk."^" 

Ebben az időben az Északi Egyházkerület püspökei: 
Dr Vető Lajos (először) 1952-1956 
Túróczy Zohán 1956-1958 
Dr Vető Lajos (másodszor) 1958-1967 
Dr Ottlyk Ernő 1967-1982 
Dr Nagy Gyula 1982-1990 
D. Szebik Imre 1990-2006 

A kerület felügyelői: 
MargócsyEmil 1952-1954 
Dr Fekete Zoltán 1954-1956 
Dr Mády Zoltán 1957 (elmozdítva még ebben az évben) 
Dr. Fekete Zoltán 1958-1973 
Mihály Dezső 1974-1987 
Farkasházi Ferenc 1987-2000 
Benczúr László 2000-

A Déli Egyházkerület püspökei: 
D. Dezséry László 1952-1956 
D. Ordass Lajos 1956-1958 
D. Káldy Zoltán 1958-1987 
Dr Harmati Béla 1987-2005 

A kerületi felügyelők: 
Darvas József 1950-1972 
Szent-lványi Ödön 1972-1977 (halála után 10 évig nem volt betölt

ve ez a tisztség) 
Dr Frenkl Róbert 1987-1989 
Dr Sólyom Jenő 1990-2006 

Püspök-elnökök/elnök-püspökök (a püspök-elnöki tisztség 1967 óta létezik, 2000 óta ez változott 
elnök-püspökre): 

D. Káldy Zoltán 1967-1987 
Dr. Nagy Gyula 1987-1990 
Dr. Harmati Béla 1990-2003 
D. Szebik Imre 2003-2006 
IttzésJános 2006-2010 
Gáncs Péter 2010-

Egyetemes, illetve országos egyházi felügyelők: 
Dr. Reöklván 1949-1952 
Mihályfi Ernő 1952-1956 
Dr Mády Zoltán 1957. május - decemberben elmozdítva 
Mihályfi Ernő 1957-1973 
Dr Fekete Zoltán 1973-1989 
Dr Frenkl Róbert 1989-2006 
Prőhle Gergely 2006-

Ma már történelmi tény, hogy 1952-2000 között, 48 évig „szünetelt" az önálló Dunántúli Egyházke
rület. De az is tény, hogy már az első zsinaton a fordulat után (1989) azonnal felvetődött az újraren
dezés kérdése, a vita azon folyt, hogy maradjon kettő, vagy három, esetleg négy egyházkerület legyen 
újra. Végül is döntés született. 

212 Bencze: Evangélikus egyház a XX. században. 

49 



A reformációtól - napjainkig 

Új egyházkerület 
Ahogyan zsinat kellett a „születéshez", évszázadokon át a fennmaradáshoz, még a megszüntetéshez 

is, ugyanúgy zsinatra volt szükség az újra létrehozáshoz is. Ez a kerület az 1952-ben megszüntetett 
dunántúÜ kerület eszmei folytatójának tekinti magát. Sőt a hosszú, bonyolult vitákban a létrejött ke
rületre sokan mint az egyház megújulásának jelére gondoltak. 

2000-ben zsinatunk új törvényeket alkotott: 
l.§. A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának az egyházi törvényeink egységes szerkezet

ben történő megjelentetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1/2000. (V. 26.) számú határozatban fel
állított munkacsoport által elkészített formában egységes szerkezetben elfogadja a Magyarországi 
Evangélikus Egyház törvényeinek hatályos szövegét, melyet e törvény melléklete tartalmaz. 

2.§ Az egységes szerkezetben megjelentetett számozása az eredeti marad. 
3.§ E törvény 2001. január 1. napján lép életbe. 
Budapest, 2000. november 18. 
A 2000 évi IV. tv. melléklete: 
A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületei 2000. október 16. napjától: 
Északi Egyházkerület, amelyhez a Borsod-Hevesi, a Budai, az Észak-Pest megyei, a Dél- Pest me

gyei, a Hajdú-Szabolcsi és a Nógrádi egyházmegye tartozik. 
Déli Egyházkerület, amelyhez a Bács-Kiskun, a Kelet-Békési, a Nyugat-Békési, a Pesti és a Tolna-

Baranyai egyházmegye tartozik. 
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, amelyhez a Fejér-Komáromi, a Győr-Soproni, a Somogy-Zalai, 

a Vasi és a Veszprémi egyházmegye tartozik. 
A zsinat az egyház megújulásának egyik fontos eszközeként éppen az egyházigazgatás területi és 

szerkezeti átalakítását tartotta 
Ez nem ment vita, sőt vélemények ütközése nélkül. Erről tanúskodik a zsinat 1997. február 22-i 4 

ülésszakának 83 oldalas jegyzőkönyve^" Bizonyára sok más forrásból is lehetne idézni. S még valószí
nűbb, hogy a vita nemcsak a zsinaton folyt, hanem egész egyházunkban. Most mégis elégedjünk meg 
ezzel - mint talán a leghitelesebb - dokumentummal. 

A strukturális bizottság elnöke indította a vitát. „Területi kérdéssel zsinatunk már többször foglalko
zott. Sőt mondhatjuk azt, hogy bizonyos elképzelések és utak, amelyek korábbi határozataink voltak, 
pont a területi kérdések miatt változtak meg. Hisz a zsinat egy korábbi szakaszában egy négyszintű 
egyházszervezeti modellben állapodtunk meg egymással. Ezen haladtunk végig egészen addig, amíg 
területi kérdések nem kerültek elő. A területi kérdésnek a patt helyzete, hogy tudniillik két vagy há
rom kerület legyen, ennek a vitájában akadt meg, és került át egy új helyzetbe ez a kérdés, és azóta 
tárgyaltunk a háromszintes egyházszervezetről."^" Magyarázatul talán annyit kell mondanunk, hogy 
a „négyszintű" egyházi szervezet: a gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi és országos vezetés. 
De a „szintek" meghatározása attól függött; hány egyházkerület legyen egyházunkban? Ebben a kér
désben voltak eltérők, sőt egymással ütközők a vélemények. 

Sok vita után 2006-tól így épültek fel a sokat vitatott és említett egyházkormányzati szintek: 
A gyülekezetben az elnökséget a lelkész és felügyelő tölti be. A presbitériumnak előkészítő és javas

latot tevő szerepe van (3000 lelken felüli gyülekezetekben képviselő-testület is van), a döntő egyház-
kormányzati szerv itt az egyházközségi közgyűlés. 

Az egyházmegyei elnökség tagjai az esperes és az egyházmegyei felügyelő. Előkészítő és javaslatot 
tevő szerepe van az egyházmegyei presbitériumnak, a döntő szó itt is az egyházmegyei közgyűlésé. 

Az egyházkerületben megszűnt a presbitérium szolgálata, az elnökség tagjai a püspök és az egyház
kerületi felügyelő. Ezen a szinten is a döntés az egyházkerületi közgyűlés tiszte. 

Országos egyházi szinten 2 főből áll szintén az elnökség: az elnök-püspök és az országos felügyelő 
a tagjai. Az országos presbitérium itt is előkészíti a terveket és javaslatokat. Az országos közgyűlés 
szerepét a zsinat vette át. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem annyira egyháztörténeti, mint egyházigazgatási kérdés, de 
talán érdemes ezeket is rögzíteni a későbbi egyháztörténet részére. 

Ennél is élesebb volt a vita (még 1997-ben) az egyházkerületek számát illetően. Itt voltaképpen arról 
volt szó, hogy egyházunk maradjon a régi, állam által meghatározott formájában, vagy kezdődjék új 

213 Jegyzőkönyv 1997. február 22-én tartott 9-12. ülésszakról. Jegyzőkönyv a Zsinati Irodában. Bp. Üllői út 24. Továbbiakban: 
Jegyzőkönyv. 

214 Jegyzőkönyv 197. 
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a kerületi rendezés ügyében is. 
Voltak, akik az egy kerületet is elképzelhetőnek tartották. „Ne növeljük a püspökök számát." Sőt: 

„a csökkenést én elképzelhetőnek tartanám (...) az evangélikus egyház jövője nem elsősorban azon 
múlik, hogy hány püspök van. Hanem elsősorban azon, hogy mi történik a gyülekezetekben" Dr. 
Andorka Rudolf, a zsinat világi elnöke hivatkozott felszólalásában a társadalmi elvárásokra is: „Hiába 
van az, hogy mi rengeteg sok kitűnő törvényt hoztunk gyülekezetről, iskoláról, diakóniai munkáról. 
Nem ezt fogják észrevenni azok, akik nem nagyon barátságosak velünk szemben, hanem azt, hogy hat 
évi kemény munkával egy harmadik püspököt kreáltunk."^'^ 

Előkerült ennek ellenkezője: még a négykerületes elképzelés is. „Én javasoltam a négykerületes 
megoldást" - mondotta egy zsinati tag, Magyar László lelkész, amikor megvádolták azzal, hogy „Tri
anon előtti állapotot" akar visszahozni.^" De így folytatta: „ha egy püspökséget csinálnánk, az egy 
minőségi leépülés lenne (...) egy nyilvános beismerése annak, hogy egyházunk feladta missziói lendü
letét. Ha három püspökséget csinálunk, az kifejezése annak is, hogy az evangélikus egyház missziói 
lendületét tovább akarja vinni, és érzi felelősségét." 

A döntő vitakérdés tehát az volt: maradjon-e a két kerület, vagy új kerület felállításával egyházunk 
három kerületből álljon. Volt, aki a strukturális bizottság háromkerületes javaslatát „kényszerítésnek" 
nevezte, sőt kimondta: „túlzásnak, pénzpocsékolásnak tartanám a három kerületes modell bevezeté
sét."^" 

Dr. Harmati Béla, a déli kerület püspöke a fennálló modell mellett állt ki. „Valakik valamiért vala
hol összekapcsolták a három szintet a három kerülettel, ami nem teljesen magától értetődő és tiszta". 
Hivatkozott külföldi példákra, ahol sokkal nagyobb kerületei vannak a püspököknek, és a területi 
kérdésben a zsinati anyag előkészítetlenségére. „Összefoglalva: nem javaslom a három kerületet, nem 
javaslom a zsinat számára a mamut országos közgyűlést, hanem e helyett javaslom a kisebb országos 
közgyűlést, a megfelelő lerövidítését ezeknek a dolgoknak és több bizalmat ezekben a testületekben 
és a zsinatban is." 

D. Szebik Imre, az északi kerület püspöke is azzal kezdte: „itt árukapcsolás folyik, találkoztak a 
három püspökséget vallók azokkal, akik a három szintet kívánták bevezetni (...) ha egyházunk zsi
nata úgy képzeli el a jövőt, hogy egy püspökség felé kíván tendálni, akkor a három szint vállalható. 
Amennyiben azonban a három püspökség felé kíván menni, (...) akkor ez így együtt organizatórikus 
(szervezeti) felépítettségben egyszerűen lehetetlen (...) Én el tudom fogadni, ha a zsinat azt mondja, 
hogy legyen három püspökség. De csak úgy tudom elképzelni, hogy ha ennek a három püspökségnek 
korrekt kiépítettsége működik." S hozzátette: „a három püspökségben világos, hogy egynek kell Buda
pesten lenni, kettőnek pedig vidéken." 

Hosszas, olykor szenvedélyes és személyeskedő vita és sokak hozzászólása után a zsinat 2000-es 
bevezetéssel negyven igen és tizenkilenc nem (összesen ötvenkilenc) szavazattal megszavazta a négy
szintes és háromkerületes egyházszervezeti modellt. Ezzel a lépéssel egyházunk kimozdult a régi rá-
kényszerített keretekből, és lehetőséget kapott, hogy új útra induljon. 

Vagyis újraszületett, újra térképre került a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, csak a Dunántúlon 
fekvő Tolna-Baranyai Egyházmegye került át innen, illetve maradt a Déli Egyházkerületnél. A kerület 
központja, pontosabban püspöki székhelye Győrbe került (szóba jött Sopron is). Igaz, hogy sok kicsiny 
gyülekezete van a kerületnek, de számra a legtöbb (112), ezért a lelkészek száma is nagyobb a többi 
kerületben szolgálónál. Amint látni fogjuk, intézményekben is „gazdag". 

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület „újjászületéséről" 1997. február 23-án hozott döntést a zsinat. 
Az alakulás feladatai természetesen ezután következtek. Elsősorban ki kellett írni a választásokat, 
és azok határidejét megjelölni. Fel kellett kérni a jelölteket az alább idézett bemutatkozások meg
írására, azokat közzé kellett tenni. Az egyházkerületnek két püspökjelölje volt: Ittzés János kőszegi 
és Smidéliusz Zoltán gyékényest és nemespátrói lelkész. 2000. május 10-én volt a szavazatbontás. A 
kerület gyülekezetei nagy többséggel Ittzés János kőszegi lelkészre adták szavazataikat. 

Ittzés Jánosnak Győrbe kellett költöznie. Győri lelkészi beiktatása augusztus 20-án történt meg 
az Öregtemplomban. A kerület püspökét: Ittzés Jánost és felügyelőjét: dr. Weltler János veszprémi 
gyógyszerészt (a másik jelölt dr. Schmidt János győri villamosmérnök volt) 2000. szeptember 23-án 
iktatták hivatalukba a győri Öregtemplomban nagy gyülekezet közösségében. A Nyugati (Dunántúli) 
Egyházkerület alakuló közgyűlése pedig 2000. október 7-én zajlott le. Ezen választották meg a kerület 
következő tisztségviselőit: 

Püspökhelyettes: Smidéliusz Zoltán gyékényes! és nemespátrói lelkész 

215 Jegyzőkönyv 200-201. 
216 Jegyzőkönyv 225. 
217 Jegyzőkönyv 206-207. 
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Kerületi másodfelügyelő: Sztruhár András bokodi nem lelkészi egyházi munkás, a zsinat ügyrendi 
bizottságának elnöke 

Püspöki titkár: Menyes Gyula lelkész 
Hivatalvezető: Dombi Éva 
Missziói lelkész: Baranyay Csaba siófoki lelkész 
Amikor ő Pécsre távozott, utódja: Verasztó János répcelaki lelkész 
A Gusztáv Adolf (régebben Gyülekezeti) Segély előadója: Béres László beledi lelkész 
Kerületi ügyész: dr. Hidas János, majd dr. TöUi Zoltán (2004-től) 
Vezetőinkről a jelenben más formában olvashatunk, mint eddig. Mivel bemutatkozásukat és prog

ramjaikat maguk fogalmazták meg, ezért a bemutatkozásukat és programnyilatkozataikat közöljük. 
Ittzés János püspök bemutatkozása: 1944. június 18-án születtem Ittzés Mihály győri püspöki má

sodlelkész és Balikó Erzsébet ötödik gyermekeként - a győri bombázások miatt Csornán. A csor
nai gyülekezet templomában keresztelt meg anyai nagyapám, Balikó Lajos, akkori protestáns tábori 
főesperes. Édesapánk 1950-ben egy influenza szövődményeként kialakult heveny lefolyású gennyes 
agyhártyagyulladásban 45 éves korában meghalt. Róla személyesen (akkori életkoromból adódóan) 
csak emlékfoszlányokat őrzök. A bennem élő apaképet elsősorban nem a családtagok beszámolói, 
hanem édesapám volt tanítványainak emlékezései formálták. Családunk életkörülményeit édesapánk 
elvesztése mellett az ötvenes évek viszonyai határozták meg. 

A győri Öregtemplomban konfirmáltam 1957-ben. Életem későbbi fontos stációin mind a mai napig 
meghatározó jelentőségűnek, vigasztalást és bátorítást adónak bizonyult konfirmációi igém a „kö
rülmények" hatalmánál erősebb, az övéit megtartó Úrról: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 
megerősít engem." (Fii 4,13) 

Általános és középiskolai tanulmányaimat Győrött végeztem. 1962-ben érettségiztem kitűnő ered
ménnyel. Középiskolás éveim alatt - a kiváltó hatásra nem emlékszem már - intenzív, de nem tartós, 
romantikus érdeklődésem támadt a külmissziói szolgálat iránt. Ezután a lelkészi és az orvosi hivatás 
került érdeklődésem középpontjába. Felvételiztem is a pécsi orvosi egyetemen, de meg sem várva a 
felvétellel kapcsolatos értesítést, jelentkeztem egyházunk Teológiai Akadémiájára. (Egyébként a pécsi 
egyetemre „helyhiány miatt" nem is vettek fel. Ez számomra egyértelmű igazolása volt teológiai je
lentkezésemnek.) 

Különleges és ismereteim szerint a hazai lelkészképzés történetében páratlan helyzetben végeztem 
teológiai tanulmányaimat. A helyzet páratlanságát az jelentette, hogy évfolyamomon én voltam az 
egyetlen hallgató. A sok tekintetben a lelkészképzés legnehezebb időszakát jelentő hatvanas években, 
1962-től 1967-ig, voltam a Teológiai Akadémia hallgatója. 

Gondolkodásomat, magatartásomat jelentősen befolyásolta az akkori egyházi, egyházpolitikai 
helyzet, amelynek meghatározó tényezője volt az 1956-os forradalom után konszolidálódó pártállami 
diktatúra árnyékában kiteljesedő, a diakóniai teológia ideológiai alapján álló diktatórikus egyházkor
mányzás. Belső ellenkezésem ezzel az erővel szemben akkor elsősorban morális alapokon formálódott. 

Teológiai tanulmányaimat 1967-ben jeles rendű szigorlattal fejeztem be. Mivel lelkiismereti okokból 
nem tudtam személyes hűségesküt tenni az akkori egyházvezetésnek, ezért nem avattak lelkésszé. Ez 
az életemre jelentős hatást gyakorló döntés minden tekintetben jogtalan és embertelen volt Azóta is 
fokozottan kritikus vagyok az egyházunk életében sajnos mind a mai napig meglévő törvénytelensé
gekkel szemben. Az ezután következő három évben, mivel más helyen nem tudtam elhelyezkedni, egy 
budapesti építőipari gyárban segédmunkásként dolgoztam, ill. közben kétéves sorkatonai szolgálatot 
is letöltöttem egy ún. polgárvédelmi, gyakorlatilag munkaszolgálatos alakulatnál. Végül 1970. szept
ember 20-án avatott lelkésszé Ottlyk Ernő püspök a győr-nádorvárosi templomban, ahol édesapám a 
halála előtti két évben gyülekezeti lelkészként szolgált Lelkészavatási igém Zsid 4,12-13 volt: „Lsten 
igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál..." - Isten ezt az igét is felhasználta életemben, és a 
lelkészi munkámnak mindig is súlypontját jelentő igehirdetői szolgálatom egyik alapjává tette. 

1970. szeptember 16-án kötöttem házasságot Balázsi Anna Réka frissen diplomázott középiskolai 
tanárral, aki lelkészfeleségként hosszú ideig nem dolgozhatott hivatásában. Két fiunk van. (..) 

1970 szeptemberétől 1971 novemberéig id. Szabó Lajos lelkészsége, illetve esperessége idején gyüle
kezeti és vasi egyházmegyei segédlelkész voltam Kőszegen. Ezután a Takácsi-Gecsei Társgyülekezet 
szervező lelkésze lettem. Ezt a gyülekezetet a lelkészhiány miatt kellett a két korábban önálló gyü
lekezetből megalakítani. A nagy kiterjedésű társgyülekezetben töltött közel tíz esztendő alatt mi is 
megismerhettük az akkori falusi lelkészéletet és a kis falusi gyülekezetek gondjait. Majd - elődöm, 
volt principálisom nyugdíjba menetelekor - a kőszegi gyülekezet hívott vissza lelkészéül 1981 elején. 

így lettem anyai nagyapám, Balikó Lajos (1910-től 1923-ig kőszegi lelkész) ötödik utóda a kőszegi 
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lelkészi szolgálatban. Nyilván az ő egykori szolgálatának is nagy része volt abban, hogy gyülekeze
tünkben olyan nagy szeretettel fogadtak és vesznek körül azóta is bennünket. 

Az Ordass Lajos Baráti Kör alapító tagja vagyok. Tagja vagyok a baráti kör lapja, a Keresztyén 
Igazság szerkesztőbizottságának is. 

Bár gyülekezeti lelkészi munkámban nyugodtan tölthettem a közel három évtizedet, közegyházi 
helyzetünk mindig is aggodalommal és nyugtalansággal töltött el. A teológiai hallgató koromtól for
málódó, ellenzékinek mondott gondolkodásom az évek során a morális szempontok mellett egyre in
kább teológiai megalapozást is kapott. Ebben sokat tanultam azoktól a testvérektől, talán mondhatom 
őket harcostársaknak is, akik nagyon világosan látták és kimondták, hogy egyházunkban a korábbi 
időszak teológiai örökségének kritikai feldolgozása még nem történt meg, és még mindig nem vontuk 
le a társadalmi rendszerváltozásban Istentől kapott lehetőség következtetéseit. A radikális megújulást 
célul kitűző szándékok újra és újra hajótörést szenvedtek az egyházunk megújulásától félő és az azt 
ellenző erők és személyek miatt. Ez az oka annak is, hogy a felemás helyzetben nem tudtam közegy
házi szolgálatot vállalni, leszámítva a lemondással végződött, rövid ideig tartó zsinati póttagságomat 
és az egyházmegyei presbiteri tisztséget, amelyet 1999 eleje óta viselek. Ez volt az oka annak is, hogy 
az Északi Egyházkerületben 1989-ben megrendezett püspökválasztás előtt kapott néhány javaslat elle
nére akkor nem vállaltam a jelöltséget 

Egyházunk zsinata hosszas viták után, jelentős erők ellenkezése ellenére, mégiscsak megalkotta 
a háromkerületes struktúrát Ez - jó esetben - keretet biztosíthat annak a létfontosságú megújulási 
folyamatnak, amelynek halogatása vagy elmaradása minden bizonnyal végzetes hatású lenne egyhá
zunkra nézve. Az a tény, hogy az újonnan felállítandó Nyugati/Dunántúli Egyházkerületben esedékes 
püspökválasztás kapcsán - ahogy erről értesültem - nem kevesen gondoltak rám is, most már kikerül
hetetlenül azt a lelkiismereti terhet rótta rám, hogy nem térhetek ki a jelöltség elől. Jelöltségem Istentől 
elém adott feladatot jelent a számomra, és mutatja azt is, hogy a jelöléseket adó lelkésztestvérek és 
testületek bizonyos várakozással fordultak felém bizalmukkal. Ezt a bizalmat köszönöm. 

Ezek után röviden sorra veszem azokat a súlypontokat, amelyeket - személytől függetlenül - a 
megválasztandó püspök szolgálatában nagyon fontosnak látok: 

1.) Meg kell szabadulni az elmúlt évtizedek alatt kialakult püspökképtől, és az Istentől neki adott 
ajándékok mértéke szerint törekednie kell, hogy a rábízottaknak testvére és pásztora legyen. 

2.) Különösen is figyelni kell arra, hogy egyházunk hitvallásos reformátori teológiai öröksége vissza
kapja az őt megillető helyet a lelkészek gondolkodásában, szolgálatában, gyülekezeteink hitéletében. 
Szükséges e cél érdekében új tanulmányi programot indítani. Mihamarabb meg kell kezdeni az elmúlt 
évtizedek örökségének, a diakóniai teológiának kritikai értékelését. Ennek eredményét egyházunkban 
közkinccsé is kell tenni. 

3.) A püspöknek jó példával kell elöl járnia egyházunk törvényeinek tiszteletében. Egyházunk tör
vényes jogrendjét elsősorban magára nézve tartsa kötelezőnek, magát fölé ne helyezze, és minden 
körülmények között jogkövető magatartással vezesse egyházkerületét 

4.) Minden tekintetben - és itt elsősorban egyházunk pénzügyeire gondolok - törekednie kell az „át
láthatóságra". A püspök hivatali tekintélyétől és személyétől érzelmileg is leválasztva, illetékes testü
letek hatáskörébe kell utalni a közpénzek kezelését, a gyülekezetek mindenfajta segélyezésének ügyét. 

5.) Lelkészeink igeszolgálatának megerősítése sürgős feladat Nem menthető állapot az, ha a sokféle 
munkával leterhelt lelkészek éppen az igeszolgálatot hanyagolják el és végzik igénytelenül Itt gyüle
kezeteink létéről, a ránk bízottak üdvösségéről van szó! 

6.) A sokszor magányosan küszködő lelkészeket mihamarabb és minél hatékonyabban segíteni kell 
szolgálatukban. Szükség lenne többek között jól használható és lehetőleg olcsó hitoktatási anyagokra. 
Fel kellene újítani a belmissziói munkaprogram készítésnek korábban oly sok áldást jelentő szolgá
latát 

7.) Újra végig kellene gondolni a lelkészi fizetések központosításának ügyét, a gyülekezetek életének 
egyéb anyagi vonatkozásaival (egyházfenntartás, áldozatkészség stb.) együtt. 

8.) Biztatni és támogatni kellene az egymáshoz közel lévő gyülekezeteket olyan munkatárs alkalma
zásában, aki pl az építkezési, renoválási stb. feladatokban az illetékes presbitériumok, egyházközségi 
elnökségek fennhatósága alatt ellátja e munkák szervezési, irányítási feladatait, levéve ezzel nem 
kevés terhet a lelkésztestvérek válláról, hogy ők a szolgálat legfontosabb feladataira összpontosíthas
sanak. 

9.) Megoldást kellene találni arra, hogy fiatal lelkésztestvéreink valóban segédlelkészként kezdhes
sék szolgálatukat Hosszabb távon a még mindig meglévő lelkészhiány ellenére sem jó az, hogy azon
nal „mély vízbe", önálló gyülekezeti munkakörbe kerülnek a teológiai tanulmányukat éppen befejezett 
testvéreink. 

53 



A reformációtól - napjainkig 

10.) Megköszönve és felhasználva a soproni Líceum tiszteletre méltó kezdeményezését, a Nyugati/ 
Dunántúli Egyházkerület néplapjává kellene tenni a (Dunántúli) Harangszót 

Egyéb területeket és problémákat (oktatási intézményeink, ökumenikus és nemzetközi egyházi kap
csolatok, hazai közéletünk kérdései, társadalmunk életének problémái, a kormányzati tényezőkhöz 
való viszony stb.) most külön nem említek. Elsősorban azért, mert nem szeretném terhelni az elgondo
lásaimmal ismerkedni akaró testvéreket. Másrészt azért, mert úgy vélem, hogy eltérések, ha lesznek 
a jelöltek programjai között, azok éppen a fenti pontokban felsorolt témákban mutatkoznak meg. így 
ezek összevetése adhat a Hittestvéreknek támpontot döntésükhöz, amikor az egyházközségi közgyűlé
seken a püspök személyére szavazatukat adják. 

Egyházunk életére Urunk áldását kérve szeretettel köszönti Testvéreit: 
Ittzés János, Kőszeg, 1999. december 27™ 
Dr. Weltler János egyházkerületi felügyelő bemutatkozása: 1941. május 2-án születtem Rajkán, ahol 

édesapám evangélikus lelkészként szolgált. Édesanyám háztartásbeliként dolgozott. Három testvérem 
közül öcsém lelkész, egyik húgom orvos, a másik gyógyszerész. 

Tanulmányaimat Sopronban folytattam és a Széchenyi I. Gimnáziumban érettségiztem 1959-ben. 
Még ebben az évben felvételt nyertem a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi 
Karára, ahol 1964-ben szereztem diplomát, 1969-ben pedig gyógyszerészdoktori címet 

1964-ben megnősültem, feleségem Dobos Mária szintén gyógyszerész. Három gyermekünk és hat 
unokánk van. 

1971-ig Sopronban, 1979-ig Békéscsabán dolgoztam gyógyszerészként, különböző munkakörökben. 
Ekkor pályázat útján elnyertem a Veszprém Megyei Tanács Gyógyszertári Központja főgyógyszerészt 
állását. 

A rendszerváltás után előbb a Gyógyszertári Központ igazgatója, majd az abból alakult részvény
társaság vezetője lettem. A privatizáció után, 1996 novemberétől az ország egyik legnagyobb gyógy
szer-nagykereskedelmi cégénél dolgozom, az Észak- és Nyugat-Dunántúl ellátásáért felelős veszprémi 
kereskedő- és raktárház vezetőjeként 

Pártnak, tömegszervezetnek soha nem voltam tagja. Szakmai, tudományos és érdek- képviseleti 
szervezetek - Gyógyszerészeti Társaság, Gyógyszerész Kamara - munkájában tevékenykedtem. 

A gyülekezeti munkába már gyermekkoromban bekapcsolódtam. A 40-es évek végén a kántortanítók 
félreállítását követően alig 8 évesen kezdtem el a kántori szolgálatot Rajkán, amit Agfalván folytattam 
1959-ig. Az egyetemi éveim alatt nagybátyám, D. Weltler Jenő és Trajtler Gábor tanítottak orgonálni, 
akiket gyakran helyettesítettem a Deák téri templomban. 1963-től ismét Agfalván kántorizáltam. 

Békéscsabán elköltözésünkig presbiter voltam, Veszprémben pedig 15 éve vagyok a gyülekezet fe
lügyelője, és több éve végzem a kántori szolgálatot is. Ez idő alatt - egy cikluson keresztül - zsinati 
tagként tevékenykedtem, és részt vettem a gazdasági bizottság munkájában. Jelenleg zsinati póttag 
vagyok. 

Minden egyházi, gyülekezeti tisztséget elvállalok, amire felkérnek vagy amire megválasztanak. így 
vagyok az egyházkerületi felügyelő-jelöltséggel is. A megtisztelő jelölést azért sem utasítottam vissza, 
mivel úgy érzem, segítségére tudok lenni az új püspöknek az újonnan szervezett egyházkerületben 
jelentkező feladatok megoldásában, és minden olyan kérdésben, amelyeket egyházunk törvényei az 
egyházkerületi felügyelő feladatává tesznek. 

Szeretnék segíteni abban, hogy a lelkészek idejük és energiájuk nagy részét a valóban lelkészi fel
adatok ellátására fordíthassák. Fia a helyi -gyülekezeten belüli - adottságok nem megfelelőek, legyen 
lehetőségük megyei vagy kerületi szakértők igénybevételére. 

Segíti a lelkészek munkáját az is, ha a munkavégzésük feltételeit javítjuk. Ebbe pedig beletartozik 
többek között a lelkészi hivatal felszereltségén kívül a lelkészlakás állapota, a megfelelő fizetés, a 
rendszeres továbbképzési lehetőség is. 

A kántori szolgálattal kapcsolatban kettős feladatot látok. Egyrészt az orgonajáték és az énekveze
tés terén tartom szükségesnek a továbbképzést, másrészt fiatalok, pedagógusok bevonásával biztosí
tani kellene, hogy gyülekezetenként legalább két olyan egyháztaggal rendelkezzünk, akik el tudják 
végezni ezt a szolgálatot. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítok a gyülekezetépítő munkának, ezen belül is az óvodás- és iskolásko
rúak nevelésének. Ügy érzem, a családok itt szorulnak leginkább a gyülekezetek támogatására. 

Fontosnak tartom az egyház pénzügyeinek tisztaságát és átláthatóságát, a törvény adta lehetőségek 

218 Ittzés János püspökjelölt bemutatkozása és programja. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület honlapján: http://nyugat. 
lutheran.hu. 
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maximális kihasználását alapítványok, pályázatok, befektetési lehetőségek sth. terén. 
Hiszem és vallom, hogy Isten mindenkit, még engem is alkalmassá tud tenni a szolgálatra. Tud erőt 

adni a munkához, és bölcsességet a helyes döntések meghozatalához. 
Bízom abban, hogy az új egyházkerület - a megválasztásra kerülő tisztségviselők személyétől füg

getlenül - jól fogja szolgálni Isten ügyét és a gyülekezeteket, igazolni fogja a zsinat döntésének idő
szerűségét és helyességét 

Veszprém, 2000. február 22. dr. Weltler János"" 
A 2006-os esztendő az egyházkerületben is az új választások éve volt. Törvényeink szerint püspök

választásra nem került sor, mert a püspököt a nyugdíjkorhatárig választják meg a gyülekezetek. Ezért 
a kerület püspöke továbbra is Ittzés János maradt. Változás történt abban a vonatkozásban, hogy a 
2006. október 24-25-i zsinat őt választotta meg elnök-püspöknek. 

Weltler János felügyelő betegség miatt nem vállalta tovább a kerületi felügyelői tisztet. A kerületi 
felügyelői tisztre hárman vállalták a jelöltséget, végül ketten maradtak; Szabó György és Vincze Csa
ba, akik régóta több egyházi tisztséget is betöltöttek már. A második forduló eredményeként a kerületi 
felügyelő Szabó György lett. 

Szabó György egyházkerületi felügyelő bemutatkozása: 
Győrött születtem 1951-ben evangélikus szülők gyermekeként Középiskolába a Révai Miklós Gim

náziumba jártam. Ezt követően építész-üzemmérnöki, majd épületfelújítási szakmérnöki diplomát 
szereztem. Műszaki ellenőrként, majd a műemléki belváros rehabilitációjának szervezésén, később pe
dig a lakásiroda vezetőjeként dolgoztam. 1995-től magánvállalkozásban építési piacelemzést és építési 
információközvetítést végzek. 

Családi életem rendezett, négy gyermekünk van, két felnőtt és két iskoláskorú. 1990-ben Győrújba-
ráton egyházközségi, majd 1995-ben, 2000-ben és 2006-ban egyházmegyei felügyelővé választottak. 
Részt vettem a győri Péterfy Sándor evangélikus iskola vissza-igénylését követő feladatokban. Szak
mai munkásságomnak egyik szép emléke a kerületi székház építése, aminek előkészítésében és lebo
nyolításában térítésmentesen vállaltam a közreműködést A megépítést követően kaptam megbízást 
az épület gondnoki feladatainak ellátására. Az egyházmegyén belül több egyházi épület felújításánál 
tudtam tanácsadással segítséget nyújtani. (...) 

A kerületi felügyelői jelöltség nagy megtiszteltetés számomra. Fő feladatomnak azt tartom, hogy a 
püspök munkáját segítsem. Szükség esetén közvetítsem azokat a felvetéseket, megoldási lehetőségeket, 
amik a kerület működését javítják. Igen súlyos problémának tartom hazánk és azon belül egyházunk 
demográfiai helyzetét, ami létszámcsökkenéssel, a templomba járók megfogyatkozásával párosul. A 
helyi egyházközségekben számos helyen nincs közösségi élet Hiányzik a rövid, közép- és hosszú távú 
missziói cél. Sajnos az elanyagiasodó világban a tárgyi életfeltételekkel szemben a lelki épülésre csök
kenő igény van. Szeretnék egy „ébredési" időben akár segédmunkási feladatot is vállalni ahhoz, hogy 
ezen változtatni tudjunk. 

Megválasztásom esetén a gondnoki és az egyházmegyei felügyelő tisztségemről lemondok.'^'" 
A kerületi közgyűlés a következő kerületi tisztségviselőket választotta meg: 
Püspökhelyettes: Vető István alsósági lelkész, volt vasi egyházmegyei esperes 
Kerületi másodfelügyelő: Kissné Kárász Rózsa 
Püspöki titkár: Menyes Gyula lelkész 
Hivatalvezető: Fekete-Dombi Éva - 2007 óta gyesen, helyette Bedecs Márta 
Missziói előadó: Verasztó János répcelaki lelkész 
GAS-előadó: Béres László beledi lelkész 
Kerületi ügyész: dr. Tölli Zoltán 
A kerület életében néhány változás is történt. Még az elmúlt ciklusban határozat született arra 

nézve, hogy a 2006-tól kezdődő szakaszban a Győr-Soproni Egyházmegye kettéválik: Győr-Mosoni 
és Soproni Egyházmegyére. így a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület most hat egyházmegyéből áll. 

A kerület életét bemutató néhány adat: 

219 Weltler János kerületi felügyelő bemutatkozása és programja. A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület honlapja. http://nyu-
gat.lutheran.hu 

220 Szabó György felügyelőjelölt bemutatkozása és programja. Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület honlapja: http://nyugat. 
lutheran.hu 
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Püspökeink (vezetőink) székhelyei 
Kezdet: Sztárai Mihály 

Szegedi Máté 
Beythe István 

Szeniorok Reczés (Réczés) János 
Magyari István 
Klaszekovics Mihály 
Zvonarics Mihály 

Ellenreformáció idején: Kis Bertalan 
Musay Gergely 
Fisztrovits György 
Szenczi Fekete István 

(70 év püspök nélkül) 
Újraszervezés Tóth-Sipkovits János 

Perlaki József 
Fábri Gergely 
Németh Sámuel 
Szeniczei Bárány János 
Balogh Ádám 
Perlaki Gábor 
Hrabovszky Sámuel 
Nagy István 
Kis János 

Tolna 
Sárvár 
Németújvár 

Hegyfalu 
Sárvár („supremus senior") 
Sárvár (supremus senior) 
Sárvár (supremus senior) 
Sárvár 
Nemeskér 
Kőszeg 
Kőszeg 

Tét 
Nemeskér 
Vadosfa 
Tét 
Felpéc 
Nemeskér 
Nemesdömölk 
Nemesdömölk 
Sárszentlőrinc 
Sopron 

Idáig, ahol szolgálnak lelkészként. 
Innen Gyurátz kivételével Győr. 
19-20. század: Haubner Máté 

Karsay Sándor 
Gyurátz Ferenc 
Kapi Béla 
Túróczy Zoltán 

Északiak Vető Lajos 
Túróczy Zoltán 
Vető Lajos 
Ottlyk Ernő 
Nagy Gyula 
Szebik Imre 

Újra Nyugati (Dunántúli) Kerület 
Ittzés János 

Győr (Eddig hivatalosan „szuperintendensek" 
Győr (Innen hivatalosan püspökök) 
Pápa 
(Szombathely) Győr 
(Nyíregyháza) Győr (Budapest) 

Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 

Győr 

A gyülekezetekről: 

Egyházmegyék 

Fejér-Komárom 
Győr-Moson 
Somogy-Zala 
Sopron 
Vas 
Veszprém 

Összesen: 

Gyülekezetek 

18 
15 
18 
11 
23 
25 

110 
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A lélekszámok: 

Egyházmegyék Népszámlálás adatai Gyülekezeti tagok száma Választói névjegyzék 

Fejér-Komárom 14 568 9 649 5 225 
Győr-Moson 16 960 14 407 9 362 
Somogy-Zala 13 390 10 040 7 322 
Sopron 9 348 8 050 5 942 
Vas 23 780 17 612 11 387 
Veszprém 19 331 13 409 9 485 

Összesen: 97 977 73 167 48 723 

A kerületben szolgálókról: 
Egyházmegyék Lelkészek Beosztott Intézményi Gyülekezeti munkatársak/ 

gyül./hely. lelkészek lelkészek hitoktatók 
Fejér-Komárom 14/1 3 0 1/5 
Győr-Moson 12/3 0 3 1/5 
Somogy-Zala 14/1 0 0 3/7 
Sopron 12/1 0 3 1/4 
Vas 22/2 2 1 0/8 
Veszprém 15/3 2 0 1/6 

Summázva: a kerületben 110 gyülekezetben 73 167 lelket tartunk számon és összesen 156-an végzik 
a különböző szolgálatokat, a 2010-es statisztikai adatok szerint.^^' 

Dunántúli Harangszó ^" 

A kerület történetéről szóló könyvbe ez a fejezet is szorosan beletartozik. Nemcsak azért, mert ma 
Dunántúli Harangszó a neve, hanem azért is, mert mint látni fogjuk, ebből a kerületből indult több, 
országossá vált egyházi lap is. 

Harangszó 

Az újság keletkezését illetően vissza kell mennünk a történelmi Magyarország területére. 1910-ben 
az evangélikus egyház keretein belül a Dunántúli Egyházkerület Evangéliumi Egyesülete életre hívott 
egy néplapot, amelyet kezdetben kéthetente, majd heti rendszerességgel jelentetett meg. Először Val
lásos Néplap, majd Evangélikus Néplap alcímmel nyomták. 1920. április 18-tól pedig ez utóbbi alcím 
mellett A dunántúli Luther-szövetség hivatalos lapja olvasható. A kiadó neve - dunántúli - azt sugall
ja, hogy regionális újságról lehetett szó, pedig országos terjesztésű kiadvány volt. 1943-ig jelent meg 
rendszeresen, majd néhány évre új formában és új névvel (Új Harangszó) próbálták folytatni, végül 
közel egy fél évszázadnyi idő után megjelenése végleg megszűnt. 

A Harangszó alapítója - Kapi Béla körmendi evangélikus lelkész - megírta emlékiratait, amelyek 
2004-ben nyomtatásban is megjelentek Lámpás az oltár zsámolyán címmel. Ebben az újság születésére 
vonatkozó érdekességek is megtalálhatók. A körmendi lelkész éveken át folytatott külföldi és hazai 
tanulmányai során érezte a modern, művelt ember egyházi elhanyagoltságát és az egyházi sajtó ez 
irányú szegénységét. Azt írja az értelmiségről: „Vallásnak tekinti azokat az eléje dobott igazságokat, 
melyekben nem az örökkévaló Isten, hanem csak az emberi szellem fény-magvai csillognak... fontos 
ez a megnemesített világnézet, de nem elég... Homályosan éreztem, hogy a művelt embernél a vi
lágnézet és vallás azonosítása a kultúra magába felszívó hatását jelenti, s azzal a következménnyel 
jár, hogy a vallás elveszíti önálló, sajátos karakterét és hivatását, s a kultúra egyszerű függvényévé 
degradálódik. Isten kinyilatkoztatásával szemben alkalmazott negatív kritika után elvvé és jogalappá 
lesz a tudomány, művészet, gazdasági, szociális és társadalmi életvonal, mely Marx után a szociális 
fejlődés indukálásának sokféle veszedelmét megéreztette az egyházzal. Veszedelmet láttam az egyház 
tétlen hallgatásában. Minimális kötelességnek gondoltam a modern művelt ember felvilágosítását, az 
egyház szociális felfogásának tudományos alapon, érthető megvilágításában való kifejtését és sajtó 
útján való publikálását, de ezen túlmenőleg az egyház tevőleges irányító belépését a szociális fejlődés 
menetébe és ütemébe..." Kapi Béla tehát először értelmiségi rétegnek szóló lapban gondolkodott, de 
hamar rájött, hogy az egyház tulajdonképpen szórvány egy ház. Az egyháztagok többsége vidéken, 

221 A Nyugati (Dunántúli) Kerület összesített népmozgalmi és gyülekezeti adatai a 2010-es évről. Püspöki hivatal, Győr. 
222 Az összefoglalás alapja: Menyes Gyula: A történelem visszhangja a Harangszó c. vallásos néplapban. Szakdolgozat, (1910-

1943) 2001. A fejezet alapjául szolgálnak még a Dunántúli Harangszó 2002-es év 10. számában megjelent cikkek is. 
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főleg falvakban él, a megjelent írások ettől kezdve ezt a felismerést is tükrözték. 
Egy szeptemberi nap délelőttjén a körmendi evangélikus templom kertjében baráti beszélgetés folyt 

a nép elhagyatottságáról. Jelen voltak Pálmai Lajos, Zongor Béla, Czipott Géza és Szálai Mihály lel
készek. A gyors segítés egyik módját egy néplap elindításában látták. Olyan hatásos volt ez a beszél
getés, hogy a lap programját is megtárgyalták, sőt a szerkesztő személyéről is szó esett. Pálmai Lajos 
így foglalta össze ennek a kis társaságnak a véleményét Kapi Béla felé: Vállalnod kell! És Kapi Béla el
vállalta az újság szerkesztését, a lap alapítását, tárgyalásokat a nyomdával, előfizetők és munkatársak 
beszervezését. Egyszóval mindent, ami ezzel jár. Az anyagi háttérről azt írja, hogy egy fillérjük sem 
volt. Fontos megjegyezni, hogy a lap címe azért lett Harangszó, mert amikor éppen erről tanakodtak, 
a körmendi templom tornyából megszólalt a déli harangszó. 

Érdekes, hogy az indításnak - az evangélium üzenetének továbbadásán túl - summázva két indítéka 
volt: az értelmiség és a falusi nép elhanyagoltsága. 

Az előfizetők toborzása viszonylag biztos anyagi fedezetet adott a lapnak. Bár a szerkesztő erről 
így emlékezik: Nem volt pénzünk és biztos előfizetőnk. Mégis adósság nélkül dolgoztunk. Szinte má
moros örömmel fogadták az emberek a lapot. Kritika helyett biztatások, elismerések, támogatások 
érkeztek. Minden munkatárs bérezés nélkül segített a munkában. A lap tipográfiája egységes volt, 
három hasábban tördelték, ezt csak a reklámok és a ritkábban megjelenő más műfajok (pl: tárca, 
versek stb.) bontották meg. A/4-es lapméretben, 8 és 12 oldallal jelent meg 5-8000 példányszámban, 
sőt ez még növekedett is! (A legutolsó búcsúszámban megemlítette az akkori szerkesztő, hogy az 
utolsó - 1948-1950 közötti - években a példányszám két év alatt 7100-ról 12300-ra ugrott! A kialakuló 
egyházakat szorongató nehéz politikai helyzetben ez önmagában is okot adott a megszüntetésére.) 
Kezdetben kéthetente vasárnaponként jutott el az olvasóhoz, de 1911 októberétől már úgy hirdették 
megjelenését, hogy novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig minden második 
vasárnap jelenik meg. Minden bizonnyal az válthatta ki ezt, hogy a gazdálkodó élet a téli hónapok
ban viszonylag nyugvóponton volt, az emberek többet tartózkodtak otthonaikban, több idejük jutott 
olvasásra. Néhány évvel később már heti kiadásban jelent meg a lap. Ezt a folyamatot még a háború 
sem szakíthatta meg, legfeljebb a papírhiány, ekkor összevont lapszámokkal jelentették meg a lapot. 

Később, 1934-től a tanév alatti időszakban kéthetente megjelentették a gyermekeknek szóló Kis 
Harangszó című ingyenes mellékletet is. Győrben megvásárolták az Uzsaly és Koncz Nyomdát, ami 
a Harangszó és a Dunántúli Egyházkerület nyomdája lett, így önálló kiadványokat is megjelentethet
tek: például naptárakat, imádságoskönyveket, életrajzokat. 

Érdemes megemlíteni, hogy Körmendről közben egy újabb sajtóorgánum látott napvilágot. 1912-
ben megjelent a Protestáns Család és Iskola első évfolyama havi periodikaként 80 oldalon. Ez első
sorban a gyülekezeti vezetők számára született. Kapi Béla ezzel a lappal kapcsolatban megemlíti em
lékirataiban, hogy sokakban féltékenységet váltott ki, mert ennek megjelentetése eredetileg a Luther 
Társaság profiljába tartozott. 

Arról is kell szólni, hogy néhány évvel később szinte újra megismétlődik az a jelenet, ami a Harang
szó indulásánál történt. A körmendi templomkertben baráti beszélgetésre jött össze ezúttal Stráner 
Vilmos és Prőhle Károly soproni teológiai tanár, valamint Prőhle Henrik és Rátz Vilmos pozsonyi 
lelkészek, és késő éjszakáig tanácskoztak. Végül határozatképpen kimondták, hogy megindítják az 
Evangélikus Egyházi Elet című lapot. így is lett. A szerkesztőség székhelye mindig ott volt, ahol éppen 
a szerkesztő szolgálati helye volt. Körmend, Gyékényes, Lovászpatona, Szentgotthárd, Szombathely, 
Győr váltották egymást. 

Kapi Bélát, a Harangszó alapító szerkesztőjét püspökké választották 1916-ban. Ezért 1917-től a szer
kesztő Szalay Mihály gyékényesi evangélikus lelkész, 1923-tól pedig Czipott Géza, aki 48 évesen vá
ratlanul elhunyt. Ekkor került a szerkesztőség utolsó székhelyére, Győrbe. Czipott Géza halála után 
Túróczy Zoltán vette át a szerkesztői feladatokat, akit 1935. október 20-tól Szabó József követett. Az ő 
írásaiban a háború utáni években már felfedezhető, hogy veszélyt lát a kialakulóban lévő kommunista 
diktatúra mögött. Végül 1948-ban rövid ideig Lukács István, majd még ugyanabban az esztendőben 
Veöreös Imre volt a szerkesztő, aki végül elbúcsúztatta a Harangszót. 

Megfigyelhető, hogy a lap végleges megszűnésével kapcsolatban nagy a hallgatás a levéltárak anya
gában. 1943. december 26-án jelenik meg az utolsó Harangszó (immár Országos Evangélikus Képes 
Néplap alcímmel). Ebben egy rövid cikkben Szabó József lelkész, akkori szerkesztő - elvileg - búcsúz
tatja a lapot. Arra utal, hogy haladni kell a korral, a sajtóízlésnek meg kell felelni. A következő szám 
már nagyobb alakban, új formában fog megjelenni. Csak az alak változik, a név és szellem marad a 
régi - írja. A lap egy másik oldalán még egyfajta reklámként olvasható a felszólítás: „Terjesszük a 
Harangszót!" Ez érzékeltette, hogy akkor valóban csak a külalakon akartak változtatni. Az akkori dik
tatórikus hatalom azonban mást gondolt. Ennek eredményeként 1948-ban „elhallgatott a Harangszó". 

De, hála Istennek, nem egészen fél évszázadig tartott a némaság. A Harangszó megszólalt újra. 
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most már Dunántúli Harangszó néven. 1996-ban ugyanis egy kis csapat Sopronban életre hívott egy 
kiadványt, amit eredetileg a Harangszó folytatásának szántak közel ötven év szünet után. A havonta 
megjelenő lap címe Dunántúli Harangszó lett. Ez a lap a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gim
názium (Líceum) anyagi támogatásával, dunántúli gyülekezeti terjesztésben, és kezdetben szerkesztés 
nélkül készült. A születés körülményeiről 2002-ben így emlékezik Weltler Sándor lelkész: 

„Hogyan született a Dunántúli Harangszó? Lett. Létrejött. Nem Nála nélkül! Bár a lap még csak 
hatéves, már kétszer váltott arculatot. Az első váltás alkalmából a búcsúzó mindössze annyit mondott 
a lap júniusi számáról: »Méltó befejezés!* (1998-at írtunk akkor) Három évvel később pedig a halálos 
betegséggel vívódó líceumi igazgató - dr Lampérth Gyula - így búcsúztatta Sopronból és Soprontól 
a lapot: Tudtuk, hogy ez a váltás előbb-utóbb bekövetkezik. Ha most fáj is érte a szívünk, örüljünk az 
ígéretes folytatásnak... 

Hogyan született a Dunántúli Harangszó? A 90-es évek elejének szent hevületében az egykori Ha
rangszó újraindításának gondolata többekben is fölmerült. Legkomolyabban az akkor megalakuló 
Fraternitás lelkészegyesület készült rá, amit jól bizonyít, hogy lapalapítási szándékkal védetté nyilvá
nította a Harangszó nevet. Aztán teltek-múltak az évek, de a régi/új lap megindítására részükről nem 
került sor. (Ebben szerepet játszhatott a 94-es választások várható, de ugyanakkor arányaiban nagyon 
is meglepő eredménye.) 

Hogyan született a Dunántúli Harangszó? A Líceum gondozásában megjelentetett Luther-könyv 
után 1996 őszén vetődött fel annak a gondolata, hogy a Harangszót talán Sopronban kellene és lehetne 
újra elindítani. Mivel a feltételek adva voltak, és az előzetes felmérések szerint igény is mutatkozott 
rá, az elhatározás hamar megszületett. A lap címe az említett okok miatt nem lehetett a régi. Mivel 
ekkor a szívekben és fejekben élt már a dunántúli egyházkerület gondolata, szinte magától kínálkozott 
a névadás ötlete: Dunántúli Harangszó. Amikor először kimondtam, a hatféle magánhangzó, mint a 
kisharang, szinte azonnal ismerős dallamként csengett a fülemben. 

Hogyan született meg valójában? A neve már megvolt, a lap-gyerek azonban csak nem akart a vi
lágra jönni, s minden valószínűség szerint nem is jött volna, ha Isten nem ad jelt az indulásra. Advent 
közeledett, örök élet vasárnapját ünnepelte a soproni gyülekezet. A templomból kifelé jövet többen is 
megkérdezték: »Lesz-e jövő vasárnapra Dunántúli Harangszó?* A kérdés váratlanul ért, mint amikor 
a készületlen diákot felelni szólítják. Hónapokkal korábban említettem ugyan az egyik bibliaórán, 
hogy esetleg advent első vasárnapján indulhatna útjára a Dunántúli Harangszó, időközben azonban 
(több ok miatt) lemondtam róla. Már nem készültem rá. 

Hogyan született meg tehát végül is? így: testvérek emlékeztető kérdésére, kezdők ügyetlenségé
vel, írógéppel szerkesztve, mindössze egy röpke hét alatt, első kritikusa szerint »aggályosan« - Isten 
jeladására! 

Hat kérdés, hat felelet, hat bekezdés. A D-nek a H a hatodik hangja. Az újság címében hat magán
hangzó van. S mindez éppen hat évvel ezelőtt történt..." 

TöUi Balázs, a soproni líceum igazgatója ugyancsak 2002-ben a 10. számban ezt írja: „A Dunántúli 
Harangszó felelős kiadójaként szeretnék néhány bátorító szót szólni a jelenlegi és a remélt jövőbeli 
olvasókhoz. Teszem ezt egyrészt azért, mert mint a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben élő és dol
gozó evangélikus, fontosnak tartom kerületünk lapját. Másrészt a lapért érzett felelősségtől indíttatva, 
hiszen a Dunántúli Harangszó elindulásakor szerkesztőként lehettem jelen. 1997-ben megélhettem dr. 
Lampérth Gyula líceumi igazgató és Weltler Sándor soproni lelkész tiszta szándékát egy dunántúli 
evangélikus újság létrehozására, a dunántúli evangélikusok lelki, szellemi összekapcsolására akkor, 
amikor még igen bizonytalannak látszott régi/új kerületünk megalakulása. 

Az akkori elhívás s az ebből következő elszánás mit sem változott: megismerni a már néha feledés
nek indult dunántúli evangélikus egyházi tradíciót, s e tradíció tanulságai mentén itt nekünk, helyben 
választ keresni jelenkori kérdésekre. Azóta a lap szerkezete kicsit átalakult, több aktuális információt 
és beszámolót közöl evangélikus gyülekezeteink, evangélikus intézményeink ünnepeiről és hétköz
napjairól. 

Adja Isten, hogy minél többen olvassák ezt a lapot, s ezáltal töltse be legfontosabb szolgálatát: 
segíteni a dunántúli evangélikusokat annak felismerésében, hogy felelősséggel tartoznak egymásért! 
Erejéhez mérten, de mindenkinek feladata saját gyülekezetéért, egyházáért tenni, hiszen nem feled
hetjük: Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, 
hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el 
titeket. (iPt 2,9)" 

Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 2000-ben megválasztott püspöke a 
győri Öregtemplomban szeptember 23-án tartott beiktatásán a székfoglaló beszédében hangsúlyozta: 
„A Dunántúli Egyházkerület egykor - ahogy Kapi püspök úr nevezte - egységes történelmi személyi
ség volt; sajátos, megtartó, kohéziós erővel. A fiatalok, de talán már a középkorúak is erről legfeljebb 
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a szülők, nagyszülők nemzedékeitől hallottak. Vajon sikerül-e új életre kelteni ezt a szunnyadó erőt? 
A találkozások, közös alkalmak mellett sokat segíthetne ebben, és ezért lenne fontos egy - a Dunántúli 
Harangszóban és a gyülekezeti híradókban rejlő értékeket is felhasználó, integráló - kerületi néplap 
szolgálata. Közös ügyünk ez is, hordozzuk szívünkön!" 

2001 őszétől Menyes Gyula lelkésznek, püspöki titkárnak, okleveles újságírónak lett feladata át
venni a lap irányítását és szerkesztését. Innen kezdve így olvassuk az impresszumban: „Dunántúli 
Harangszó, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkeriilet lapja. Megjelenik havonta, dunántúli 
terjesztésben." A nyomtatás átkerült Sopronból Sárvárra az Űjsziget nyomdába. (Jelképesen arra a tör
ténelmi helyre, ahol Sylvester János 1541-ben elkészítette az első teljes, korszerű, tudományos kritikát 
kiálló magyar Újszövetség-fordítást.) A sárvári evangélikus gyülekezet Nőegyletének tagjai havonta 
postázzák fáradhatatlanul az újságot a címzettekhez. Akárcsak a lap minden cikkírója, ők is ingyen, 
honorárium nélkül végzik szolgálatukat. 

A 2001 óta eltelt egy évtizedben sikerült igazi néplappá formálni az újságot. A rovatrendszer le
hetőséget ad arra, hogy igehirdetések, hírek, események, aktualitások, egyháztörténet, tanítás, etika, 
dogmatika, szépirodalom, gyermekoldal és még sok más érdekesség tegye keresetté az újságot, amely 
egyben az ezredfordulón újjáalakult egyházkerület eseményeinek legrészletesebb történelmi doku
mentuma is. Az a reményünk, hogy a Dunántúli Harangszó - bár a kerület újjászületésénél történő 
bábáskodásával és az újszülött első éveinek dokumentálásával bevégezte feladatát - sokáig megjelenik 
még, s az evangélium örömhírének „kongatója" marad. 

A kerületben működő oktatási intézmények: 
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium, Sopron 
Igazgató: dr. Tölli Balázs 
Iskolalelkész: Mesterházy Balázs 

Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Sopron 
Igazgató: Gottschling Gábor 
Iskolalelkész: dr. Wagner Szilárd 

Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola, Kőszeg 
Igazgató: Király Csaba 
Iskolalelkész: Kalincsákné Varga Katalin 

Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Győr 
Igazgató: Hallgatóné Hajnal Judit 
Vezető óvónő: Ács Györgyné 
Hitoktató lelkész: Ócsai Zoltán igazgató lelkész 
Iskolalelkész: Csorbáné Farkas Zsófia 

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, Sopron 
Igazgató: Rajnai Károly 
Iskolalelkész: Matus Klára Krisztina 
Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola, Pápa 
Igazgató: Szűcs Gábor 

Kmety György Evangélikus Általános Iskola, Marcaltő 
Igazgató: Bognár Viktória 

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola, Szombathely 
Igazgató: Sátory Károly 

Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda, Várpalota 
Vezető óvónő: Lassú Tamásné 

Evangélikus Óvoda, Bakonycsernye 
Vezető óvónő: Osgyán Gáborné 

Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda, Celldömölk 
Vezető óvónő: Limpárné Darabos Mária 
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A kerületben működő szeretetintézmények: 

Agape Evangélikus Szeretetszolgálat, Lajoskomárom 
Igazgató lelkész: DecmannTibor 

Evíingélikus Diakonissza Anyaház, Győr 
Lelkész: Weltler Rezső 
Evangélikus Szeretetház, Győr 
Intézményi lelkész: Menyesné Uram Zsuzsanna 
Megbízott helyettes lelkész: Karsay Lajos 
Igazgató: dr. Szilvásyné Peregi Eszter 

Evangélikus Szeretetház, Börcs 
Intézményi lelkész: Takács Eszter 

Johanneum Evangélikus Diakóniai Központ, Szombathely 
Igazgató: Szabó Jenőné 
Igazgató lelkész: Gregersen-Labossa György 

Magyarországi Evangélikus Egyház Kapernaum Szeretetintézménye, Gyenesdiás 
Igazgató lelkész: Smidéliusz Zoltán 
Otthonvezető: Tencz Károly 

Kőszeg Evangélikus Szeretetotthon (Békesség Háza Alapítvány), Kőszeg 
Igazgató lelkész: Baranyay Csaba 
Otthonvezető: Freyler Érnőné 

Soproni Evangélikus Nyugdíjasház, Sopron 
Igazgató lelkész: Mihácsi Lajos 

Túróczy Zoltán Evangélikus Idősek Szeretetotthona, Szombathely 
Igazgató lelkész: Gregersen-Labossa György 
Otthonvezető: Svendorné Dallos Edina 

A kerületben működő konferencia- és missziói központok: 
Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Révfülöp 
Igazgató: if]. dr. Hafenscher Károly lelkész 

Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon, Balatonszárszó 
Igazgató: Végh Szabolcs 

Grünfeld Pál Evangélikus Vendégház, Nagy veleg 

Sóvár - Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület - IQúsági konferenciaközpont, BaJatongyörök 
Intézményvezető: Marton Tamás 

Természetesen a felsoroltak között legtöbb intézményünk országos egyházi fenntartású (amint az a 
Névtárban jelölve van), mégis érdemes látni, hogy a Dunántúli Egyházkerület területén a gyülekeze
tek mellett mennyi és milyen sokféle intézmény él. 

Befejező következtetések 
Idetartozik egy magyarázat is a különböző gyülekezetek és hozzá tartozó részek felsorolásával kap

csolatban: 
„Anyaegyház az egyházközség azon része, ahol az egyházközség székhelye van, és amelyhez leg

alább egy leány- vagy fiókegyház, illetve szórvány tartozik. A társegyházak a társult egyházközség 
társulási egyezménnyel létrehozott részei, melyek egymással egyenrangúak. 

Leányegyház az egyházközség azon része, amelynek nincs önálló lelkésze és felügyelője, de pres
bitériummal (élén gondnokkal), önálló gazdálkodással és saját istentiszteleti hellyel rendelkezik. Az 
anyaegyház gondozása alatt áll, gazdálkodását az anyaegyház számvevőszéke is ellenőrzi. 
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Fiókegyház az egyházközség azon része, amelynek nincs önálló lelkésze, felügyelője, presbitériuma 
és gazdálkodása, általában saját istentiszteleti hellyel sem rendelkezik, de a helyi ügyek intézésére 
és szervezésére gondnokot választ, és az anyaegyház presbitériumába tagot delegál. Az anyaegyház 
gondozása alatt áll. 

Szórvány az egyházközség azon része, ahol helyi egyházközségi szervezet és gazdálkodás nélkül 
egyházközségi tagok élnek."^ '̂ 

Nemcsak a „gyülekezetek határait" igyekeztünk így megrajzolni, hanem a gyülekezetek lélekszámát 
is hozzátettük az előbbi adatokhoz a már felsorolt lebontásokban. Itt bizony sokszor hosszú számsorról 
van szó, s lehet, hogy többen úgy vélik, a statisztika nem tartozna ide. Viszont ez a gyülekezetek és 
egyházkerületünk pontos képe külsőleg. S kiderül; mennyire szórványegyház vagyunk a szó szoros 
értelmében. 

Ehhez néhány adat: 

Fejér-Komáromi Egyházmegye 87 településen 10 123 lélek 
Győr-Mosoni Egyházmegye 95 településen 14 364 lélek 
Somogy-Zalai Egyházmegye 486 településen 9 338 lélek 
Soproni Egyházmegye 90 településen 8 045 lélek 
Vasi Egyházmegye 208 településen 18 530 lélek 
Veszprémi Egyházmegye 165 településen 14 988 lélek 
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület 1 131 településen 75 408 lélek 

Lehet, hogy ezek a számok is vitathatók. De jelzik, hogy legalábbis körülbelül 1131 településen 279 
anya- és leányegyházközségünk van, és 360 fiók- illetve szórványegyházközségünk. Gyülekezeteink
nek - mondhatjuk - fele szórványban él. Ezt a helyzetet fokozza: sok olyan szórványunk van, amely 
település egy-egy anyagyülekezethez tartozik, de e g y e t l e n evangélikusról sem tudunk ott. A 
népszámlálás több evangélikusról szól, mint a gyülekezeti nyilvántartottak száma. Ez pedig azt jelenti, 
hogy missziói helyzetben élünk, több olyan kis falu vagy városi bérház van, ahol evangélikusok élnek, 
de nem tudunk róluk. Könyvünk múltunk bemutatása mellett éppen ezért missziói felelősségünket is 
ébreszteni szeretné nagy múltú, izgalmas történetű és a legtöbb gyülekezetet magába foglaló kerüle
tünk iránt. 

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület jelenlegi tisztségviselői: 
Ittzés János püspök. Szabó György kerületi felügyelő, Bencze András püspökhelyettes, Kissné Ká

rász Rózsa felügyelőhelyettes, dr.Tölli Zoltán ügyész. Menyes Gyula püspöki titkár, Deme Dávid lelké
szi jegyző, Bőjtös József nem lelkészi jegyző, Verasztó János missziói lelkész. Béres László GAS-előadó. 

Keveházi László 

223 2005. évi IV. tv. II. fejezet 6-10. §. 
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Fejér-Komáromi Evangélikus 
Egyházmegye 
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A Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye története 

A reformáció magyarországi terjedésének első szakasza az 1520-as évek legelejétől az 1540-es évek 
végéig tartott. Ekkor az új felekezetek vagy egyházak még sem szervezeti, sem tanításbeli, sem társa
dalmi, sem földrajzi értelemben nem rendelkeztek szilárd körvonalakkal. A második fázis az 1550-es 
évektől az 1570-es évek végéig tartott, amikor is megszilárdultak a magyar protestantizmus körvona
lai. A protestáns egyházszervezet a katolikus mellett alakult ki. A 17. század végére az új felekezetek 
gyülekezeteire épült püspöki egyházkormányzat jött létre. A protestáns tanítás kikristályosodásával 
párhuzamosan, a különböző hitvallások mentén szétváló protestánsság az első, sokszor változó néven 
említett egyházmegyékbe szerveződött, amelyekből később kialakult a protestáns egyházszervezet. A 
17. század közepére a lutheránus egyház a Dunántúli, a Dunáninneni, a Bányai és a Tiszai Egyházke
rület, s Erdélyben a különálló szász nemzeti egyház keretén belül működött. A Fejér-Komáromi Egy
házmegye kezdetben az 1576-ban Hegyfaluban, de Sárvár székhellyel létrejött Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerülethez tartozott. 

A jelenlegi Fejér-Komáromi Egyházmegye településeinek tárgyalásakor több alapvető kérdéssel kell 
szembenéznünk. Célszerű a jelen helyzetből kiindulni, de tekintettel kell lenni a közigazgatási érte
lemben vett megyékre is. A kérdést bonyolulttá teszi, hogy az egyházmegye és a közigazgatási megye 
nem fedi egymást, ugyanakkor mindkettőnek változnak a kiterjedései. A jelenlegi egyházmegye terü
letén lévő, esetenként különböző közigazgatási megyékhez tartozó települések már a Fejér-Komáromi 
Egyházmegye megalakulása előtt is kapcsolatban álltak a lutheranizmussal, csak más, korábban mű
ködő egyházmegyékhez tartoztak. A Fejér-Komáromi Egyházmegye területe, illetve a hozzá tartozó 
egyházközségek száma és viszonya még később is változott, így történetének tárgyalásához a leg
megfelelőbb alapot és kiindulópontot a jelenlegi egyházmegye anyaegyházközségeinek számbavétele 
s azok történetének követése adja, ugyanakkor jelezni kell a később csatlakozott egyházközségeket 
is, valamint be kell mutatni a lutheranizmus korai szakaszában fontos, ám mára már elsorvadt vagy 
filiaként, esetleg szórványként élő egyházakat is. 

Fontos megjegyezni az egyházszervezet képlékenységét is. A reformációra visszatekintve nehezen 
tudjuk elképzelni, hogy nem kezdetektől elkülönülő új felekezetek bukkantak fel, hanem a katoli
kus vallást különböző módon megreformálni akaró teológiai irányzatok, amelyek ideig-óráig együtt 
haladtak, s csak az idő múlása, a különbözőségek markánsabbá válása tette nyilvánvalóvá, hogy a 
protestantizmus kezdeti szakaszában még jelentéktelennek tűnő eltérések új felekezetek alakulásához 
vezettek. Csak bizonyos idő elteltével és élénk hitviták során dőlt el, hogy a közösség mely hitvallást 
vallja magáénak. E képlékeny időszakban előfordult, hogy egy lutheránusnak induló gyülekezet, il
letve település el is vész a még csak kialakulófélben lévő egyházszervezet-kezdemény számára. Egyes 
helyeken már a reformáció kezdetén voltak lutheránusok, s ma is van evangélikus gyülekezetük, má
sutt elsorvadt az egyházközség, és nem is alakult újjá. Vannak olyanok is, amelyek egykor nem a 
Fejér-Komáromi Egyházmegyéhez tartoztak, ma azonban igen, de ennek az ellentétére is van példa. 
Ezek mellett pedig léteznek új, a 19. század végén vagy a 20. században alakult gyülekezetek is. Az 
egyházmegye tárgyalásakor a korai gyülekezetek áttekintése után sorra veszem a később alakult, illet
ve a viszonylag későn egyházmegyénkhez került egyházközségeket is. 

A Fejér-Komáromi Egyházmegye szempontjából kulcsfontosságú Székesfehérvár a reformáció kez
detén, a Dunántúlon az elsők között, Sárvárral és Pápával egy időben került kapcsolatba a lutheri 
tanokkal.^" A város török uralom alá kerülésekor, 1543-ban a már erőteljes protestáns jelenlét a hó
doltság évei alatt tovább erősödött. Balhay István veszprémi pap feljegyzése szerint 1570-re Székesfe
hérvár lakossága csaknem kivétel nélkül lutheránus volt. Ha ez a megállapítás túlzónak is bizonyulna, 
azt mindenesetre jelzi, hogy az új vallás a város török általi elfoglalása után több évtizeddel nem tűnt 
el a településről, sőt megerősödött. A székesfehérvári lutheránusok a 19. század elejétől a Dunántúli 
Egyházkerülethez tartoztak, s azon belül a Veszprémi Egyházmegyében lévő várpalotai anyagyüleke
zettel tartottak szoros kapcsolatot. Székesfehérvár evangélikussága - 1869. augusztus 20-tól - önálló 
gyülekezetté válásával kikerült a Veszprémi Egyházmegyéből, s a Fejér-Komáromi Egyházmegye kö
telékében kezdte meg működését. 

A Fehérvárhoz közeli, szintén török hódoltság alatt lévő településeken ugyancsak felfedezhetők a 
reformáció nyomai. Ilyenek voltak a csókakői uradalom községei: Mór, Bodajk, Csurgó (Fehérvár
csurgó), Kisveleg, Nagyveleg, Ondód (Pusztavám), Bókod. A települések másik csoportja is említendő: 
Csákvár, Tordas, Gyúró, Csabdi s a megye déli részén Vájta és Sárszentmiklós,^^' ahol szintén jellemző 
volt ekkor az evangélikus jelenlét. A török hódoltság alatti harcok miatt sok község elpusztult, egyesek 

224 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története I. kötet. Sopron, 1924. (továbbiakban: Payr) 508. 
225 Payr 515. 
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a 17. század végén újra benépesültek részben evangélikus lakosokkal. Az ország területi helyreállitá-
sával párhuzamosan a Habsburg-uralkodóház elindította a rekatolizációt, amely együtt járt a tiltó és 
korlátozó intézkedések foganatosításával, s mindez az egyes települések szintjén, egy-egy város, falu 
vagy uradalom kapcsán is megmutatkozott. A korlátozó törvények jegyében zajló intézkedéseknek 
nem egy írásos emléke maradt fenn e korszakból. 

Az I. Lipótot követő uralkodók, III. Károly, majd Mária Terézia uralma is egyértelműen e törekvések 
jegyében telt. Az is nyilvánvalóvá vált azonban, hogy minden korlátozás ellenére a protestantizmus 
tartósabb hatású és mélyebb gyökerű annál, hogy egyszerű tiltó intézkedések meggátolják terjedését. 
Sokkal erőteljesebben gyökeret vert már annál, hogy teljesen megszüntethető lett volna. Az erőteljes 
tiltástól kezdve a lassú elsorvasztás eszközéig sokféle módszer volt gyakorlatban, de csak részleges 
eredménnyel járt. Mindezek mellett pedig párhuzamosan haladt a protestáns egyházszervezet lassú, 
de visszafordíthatatlan kiépülése. 

A fentebb már említett csókakői uradalom része volt Bodajk is. Mórral, Nagyveleggel és Tordassal 
együtt. A 17. századra vonatkozóan több adatunk is van lelkészeiről. 1647-től Bodajk Veszprém várme
gyéhez tartozott. 1661-ben Musay Gergely püspök anyagyülekezetként említi, s ekkor a Győr megyei 
gyülekezetekkel együtt a rábaközi esperesség felügyelte. Az 1669-ből származó portalis összeírás^^' 
Bodajkot Mór, Csókakő, Csákvár, Csabdi, Gyúró és Tordas községek mellett a Fehérvárhoz be nem 
hódolt, hanem Tata és Gesztes várak oltalma alatt álló s Komárom vármegye közigazgatási egységébe 
tartozó községként tartotta nyilván. Később a török uralom után újjászervezett Fejér vármegyéhez 
került a település.'" A 18. század elején lakosai között a protestánsok voltak többségben. 

Csurgónak is voltak a 16. században evangélikus lelkészei. 1661-ben Musay püspök e települést is a 
rábaközi esperességhez tartozó anyagyülekezetként említi. Csurgón a török hódoltság idején is voltak 
lutheránus lelkészek, s a lakosság kétharmada a 18. század elején protestáns volt. Ezen belül is több
ségben voltak az evangélikusok egy ideig, ám 1700 után kezdtek háttérbe szorulni a reformátusokhoz 
képest. 

Mór a csókakői uradalom más településeihez hasonlóan a török uralom alatt nehéz helyzetbe került. 
Mivel egész Fejér megye török hódoltsági terület lett, így Mórt is a megye északi, északnyugati és 
nyugati részéből kialakított fehérvári szandzsákhoz osztották be. A tatai, várpalotai, győri, veszprémi 
és komáromi végvárak közelsége miatt a törökök uralmukat nem tudták kizárólagossá tenni, emiatt 
Fejér megye északi részén Komárom, nyugati felén pedig Veszprém megye gyakorolt párhuzamosan 
joghatóságot a török hatalom mellett. Mór és a csókakői vár falvai 1619-ben Komárom megye királyi 
adóösszeírásában szerepelnek.^™ Mór első lelkészei ugyan lutheránusok voltak, ám 1627-ben a kör
mendi zsinaton a református Döméndi Pált avatják fel móri lelkésznek. A török uralom megszűnte 
után is elsősorban reformátusok lakják. 1814-ben Kápolna mellett Pusztavám fíliája. Később ismét 
csupán szórványhelyként élt tovább, majd 1986-ban Mór evangélikussága ismét leányegyházzá szer
veződött Pusztavám anyaegyházközség mellett. 

A régi gyülekezetek között találkozhatunk Veleg nevével is. A település neve ma Nagyveleg^" for
mában él, ám 17. századbeli források Nagy és Kis Veleg településeket említenek,"" amelyek a török 
idők végére lakatlanná válnak. A győri esperesség jegyzőkönyve említi 1759-ben Veleget mint újon
nan alapított gyülekezetet, magyar és tót lakossággal. 

Ondód (Pusztavám"') is a csókakői uradalom része volt. A török időkben elpusztult, később újjáé
ledt. Az akkor még Ondódnak nevezett településen 1740 körül vannak evangélikusok, az ide betelepü
lők németek és szlovákok."^ A rekatolizáció súlyos veszteségeket okozott, ám a vallásukban megma
radtak, 1783-ban a szomszédos Komárom vármegyei, szlovák-magyar gyökerű, bokodi evangélikus 
gyülekezethez csatlakoztak, majd egy évvel később hivatalosan önálló egyházközséggé szerveződtek. 
Az 1810-es években már két filiával (Kápolna, Mór) működtek. 

Csákvár, Gyúró és Csabdi községek a régebbi egyháztörténeti emlékekben nem szerepelnek. Gyúrón 
a plébániák 1753. évi összeírása szerint éltek már lutheránusok. Csákvárral kapcsolatban pedig 1721-
ből származik hasonló adat, amely szerint a protestánsok többsége ekkor számottevő volt.^" 

226 Payr 515. Portális öszeírás: adóporták összeírása. 
227 Kállay István: Bodajk. In: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 14. k. Székesfehérvár, 1980. 296-297. 
228 Vass Előd: A lakosság és gazdálkodás a török hódoltság korában. 61-69. In: Mór története, 1977. 62-63. 
229 A község 1898. IV. t. c. alapján megállapított neve Nagyveleg. .A történeti Magyarország városainak és községeinek név

változatai 97. 
230 Károly János: Fejér vármegye története I-V. k. Székesfehérvár 1896-1904. (továbbiakban: Károly János) V. k. 452. 
231 A község 1898. IV. t. c. alapján megállapított neve Pusztavám. Az 1900. évi helységnévtárban azonban még Ondód néven 

szerepel. A történeti Magyarország városainak és községeinek névváltozatai 97. 
232 Payr 518. 
233 Payr 518. 235, 249. 
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Tordasnak már a török uralom idején volt evangélikus lelkésze.^'* Egyes adatok szerint az 1674-ben 
Pozsonyba idézett és elítélt lelkészek között szereplő Baditz István tordasi volt.^" A török uralom után 
német és szlovák ajkú betelepülők érkeztek ide. Az 1720-as évektől bőven van adat evangélikus jelen
létre s lelkészek ittlétére vonatkozóan. A plébániák 1753. évi összeírása szerint Tordas a váli plébánia 
filiája volt, s bár a lutheránusok kevesebben voltak itt, mint a katolikusok, mégis volt prédikátoruk. 
A gyúrói gyülekezet 1790 karácsonyán keletkezett mint Tordas leányegyháza. Az első kísérlet anya
gyülekezetté válására 1815-ben történt, ám ez csupán 1861-ben következett be. E két egyházközség 
jelenleg társult formában működik. 

Sárszentmiklós (régi neve Besenyő-Szentmiklós) ma Sárbogárd része. Mint evangélikus anyagyüle
kezet 1740-ben alakult, elsősorban a Felvidék nyugati vármegyéiből érkező telepesekből állt. Régebbi 
adatok nincsenek róla. 1799 óta vannak anyakönyvei. A sárszentmiklósi evangélikus gyülekezet a 
magja a jelenlegi sárbogárdi egyházközségnek. Az első írásos emlék 1323-ban említi a mai város 
magjának, Bogárdnak a nevét. A másik ősi településrész, Tinód eredete is innen datálható. E két tele
pülésrész a 19. század végén Sárbogárd néven egyesült. A sárszentmiklósi gyülekezet, kivéve az 1851-
től 1865-ig terjedő időszakot, amikor Fejér-Komárom része, születése óta a Tolna-Baranya-Somogyi 
Egyházmegyéhez tartozott. Az 1952-es egyházkerületi rendezéskor került ismét Fejér-Komáromhoz. 
1969-ben Sárszentmiklós is Sárbogárdhoz kapcsolódott. Sárbogárd anyaegyházközséghez tartozik je
lenleg Alap, Kálóz, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagylók, Sáregres, Sárszentmiklós, Szabadegyháza. 

A közigazgatási értelemben vett Fejér megye legdélebbi települése Vájta. Itt csak a török idők el
múltával van evangélikus jelenlét. Bárány György tolnai esperes feljegyzése szerint 1719-ben alakult 
itt vegyes ajkú (magyar és szlovák) evangélikus gyülekezet, ám ez már nem a Fejér-Komáromi Egy
házmegye része. 

A Fejér-Komáromi Egyházmegye másik részét maga Révkomárom és a Komárom megyei gyüleke
zetek tették ki, így Tata, Szák, Szend, Kethely, Bókod, Szenterzsébet, Oroszlán(y) (Oroszlánkő). 

A reformáció Komáromban magyarországi viszonylatban korán jelentkezett. Terjesztői a végvárak
hoz hasonlóan a német őrség tagjai voltak. 1527-ben a szász várparancsnok, Braunstein Ernő, majd 
utóda, Hardeck János, protestánsok voltak. A későbbi időkből is több evangélikus várparancsnok, 
illetve lelkész nevét ismerjük, s nem csupán a német, de a magyar ajkú lakosság lelkészeit, tanítóit 
is. Az 1560-as évekre a város többsége a reformáció híve lett, köszönhetően Huszár Gál komáromi 
jelenlétének. Az ellenreformáció ugyan rövid ideig éreztette hatását, de 1608 után ismét a protestán
sok túlsúlya jellemző. A 17. században Komáromban a református egyház már teljesen különvált az 
evangélikustól. Az ismét feléledő ellenreformáció Komáromban csak a század közepére - az 1647-es 
linzi béke után - csitul, ám a hamarosan bekövetkező gyászévtized idején még több nehézséggel kel
lett szembenézniük a jórészt német ajkú lutheránusoknak. A 18. században a komáromiak még Szákra, 
Bókodra és Oroszlán(y)ra jártak istentiszteletre. Korábbi templomuk helyett, amelyet a jezsuiták vet
tek el, 1783-ban építettek újat.'* 

Tata kapcsán a reformációra vonatkozó első adat 1578-ból származik. A török és az ellenreformáció 
sújtotta Tatán az 1670-es évekig létezett gyülekezet. A nagy üldöztetés vetett véget egy időre a luthe
ránus jelenlétnek. Később újraszerveződtek, fatemplomuk is épült, ám ezt 1759-ben a földesúr, gróf 
Esterházy József elvette tőlük. Ezek után az 1800-as évek elejéig szünetelt a nyilvános vallásgyakorlat. 

Szák régi, eredetileg magyar evangélikus egyházközség. Lelkészei a török korból is ismeretesek. 
Szák és a közelében lévő Szend már a 17. században társgyülekezetekként említtetnek, első közös 
lelkészük neve 1608-ból ismert. A török kor végén e települések is elpusztultak, így szlovák betelepü
lőkkel indul újra az élet, akik idővel elmagyarosodnak. 1661-ben Musay Gergely püspök csak Szakot 
említi az anyagyülekezetek között. A török kiűzése ezt a települést is megviselte. Csak a kuruc korból 
való lelkészéről tudunk. A 17. században Szakot artikuláris egyháznak ismerték el, s az üldöztetés 
idején Komáromból, Győrből jártak ide evangélikusok. 

Szend szintén régi egyházközség, sorsa híven követi Szákét, hiszen annak társgyülekezete volt. Va
lószínűleg volt saját temploma is. Külön anyagyülekezetté 1786-ban lett. 

Kethely (Keddhely), ma Vérteskethely^", a török idők kezdetén elpusztult már, s csak 1642-ben kez
dett benépesülni, s rá nem sok évre már protestáns jelenlét is kimutatható. Református és evangélikus 
gyülekezete egyaránt volt. Kethely később Szák filiája lett, s ma is e kötelékben működik. 

Bókod a csókakői uradalom része volt, s a török idők pusztításai közepette 1643-ban mint újratele
pített falu van róla említés. 1646-ban lelkészét mint hiányzót említik a büki zsinaton, s Musay püspök 

234 Károly János III. 233. 
235 Payr 518., Thury E.: A gályarab-lelkészek történetéhez 8. 
236 Payr 528. 
237 A község 1898. IV. t. c. alapján megállapított neve Vérteskethely. Az 1900. évi helységnévtárban azonban még Kethely néven 
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1661-ben az anyagyülekezetek között sorolja fel. 
A török kor végén, illetve a kuruc háborúk alatt sokat szenvedett. 1711-től lelkészei neve ismert. 

Magyar, német, szlovák ajkú hívek éltek itt. Bókod határában álló falu volt Szenterzsébet, ám a török 
idők alatt teljesen elpusztult. A valamikori anyagyülekezet lelkészéről is említés történik (1639, 1646). 
Bókod közelsége miatt azonban nem hívtak ide új betelepülőket. 

Oroszlán(y) (Oroszlánkő)"" régi településnek számít, a török elpusztította ugyan, ám újjáéledt. 
Musay püspök azonban 1661-ben az anyagyülekezetek között nem említi. A kuruc háborúk után né
pesült be, elsősorban szlovák ajkú evangélikusokkal. E korszaktól lelkészei neve is ismert. 

A fenti egyházközségek voltak tehát a mai Fejér-Komáromi Egyházmegye területén található legré
gebbi gyülekezetek. Köztük van olyan is, mint Szenterzsébet, amely mára már nem létező, de valaha 
lutheránus gyülekezet otthona volt, s van olyan, amely filiaként él tovább, mint Kethely (Vértesket-
hely. Szák filiája) vagy Mór (Pusztavám filiája) vagy mint Sárszentmiklós, amely egyházközség és 
település mára Sárbogárd része. 

Vannak olyan települések, amelyek bár közigazgatásilag Fejér vagy Komárom-Esztergom megye 
területén találhatóak, nem tartoznak az egyházmegyéhez, ilyen a már említett Fejér megyei Vájta, 
amely a Tolna-Baranyai Egyházmegyén belül a Györköny-Bikács Társult Evangélikus Egyházközség
hez tartozik. (Ezek felsorolása azonban most nem célunk.) 

Külön említendők a nem régóta egyházmegyénk részét képező gyülekezetek is. A jelenleg egyház
megyénkbe tartozó anyagyülekezetek közül Bakonyszombathely, Bakonycsernye és Súr 1952-ig még 
a Veszprémi Egyházmegye részei voltak. 

Bakonycsernyén a török idők után a vidék új ura a Várpalota várát, városát és a hozzá tartozó fal
vakat királyi adományként birtokló katolikus Zichy család lett, s ők szorgalmazták a lakatlan vidék 
betelepítését. A nagy munkaerőhiány miatt beleegyeztek, hogy néptelen pusztáikra szlovák anyanyel
vű, evangélikus vallású jobbágyok is betelepüljenek, így létesült Csernye, valamint Súr is az 1730-as 
években.^" A győri egyházmegye részei voltak, majd az 1780-as években a Veszprémi (Inferior)^* 
Egyházmegyéhez tartoztak. Súron a lutheranizmus 1715-ben jelentkezett a Zichyek által betelepített 
felvidéki szlovák telepesekkel. Gróf Zichy János 1746-ban engedélyezte a súri gyülekezet szabad val
lásgyakorlását. Jelenleg hozzá tartozik: Acsteszér, Aka, Bakonysárkány, Csatka. 

A nagy múltú Bakonyszombathelyhez tartozik jelenleg Bakonybánk leányegyház, valamint a követ
kező települések: Bársonyos, Kerékteleki és Réde. A település már az Árpád-korban vásároshely volt. 
Később németek települtek ide egy önálló falurészbe. 1926-ban lett Német- és Magyarszombathelyből 
Bakonyszombathely. Valószínűleg már a 16. században jelentkezett itt a reformáció, s megalakult a 
gyülekezet is, ám erről írásos anyag nem található. 1654-ből ismert a közösség első lelkésze. Musay 
püspök 1661-es jegyzékén Bakonyszombathely is szerepel az anyaegyházközségek között. A győri 
esperesi jegyzőkönyv 1711. december 11-i egyházlátogatási bejegyzéseiben Szombathely (Bakony
szombathely) mellett szerepel Bánk (Bakonybánk) neve is."' Utóbbi mára leányegyházként tartozik 
Bakonyszombathelyhez. A 20. században a Bakonyszombathelyi Egyházközségből önállósult szórvá
nyokból született meg a Hánta-Ászár-Kisbéri Egyházközség. 

Esztergom a fiatal gyülekezetek közé tartozik. Az itt élő evangélikusok a 20. század fordulóján 
az 1881-ben megalakult Esztergomi Református Egyház közösségében élték hitéletüket. Esztergomot 
1924-ben szervezték fiókegyházzá. Az egyházmegye 1941. július 10-én Érsekújváron, az egyházkerület 
1941. október l-jén Tordason tartott közgyűlésén a gyülekezetet az egyházmegye anyaegyházainak 
sorába vette. Esztergomhoz tartozik jelenleg Bajna, Bajót, Csolnok, Dág, Dorog, Dömös, Epöl, Kesz-
tölc. Lábatlan, Leányvár, Mogyorósbánya, Nagysáp, Nyergesújfalu, Piliscsév, Pilismarót, Sárisáp, Süt-
tő. Tát, Tokod, Tokodaltáró, Uny települések evangélikussága. 

A Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Egyházközséghez tartozik jelenleg Bodmér, Csákberény, Felcsút, 
Gánt, Mány, Sőréd, Tabajd, Üjbarok, Vértesacsa, Vértesboglár, Zámoly település. Csákvár és Csabdi 
társegyházak, a korábban már említettek szerint a régebbi egyháztörténeti emlékekben nem szere
pelnek. Bicske és vidéke Székesfehérvár 1543-i eleste után Komárom megyéhez került, ám 1693-tól 
folyamatosan Fejér megyei terület. A bicskei evangélikusok az 1880-as években a Csabdi gyülekezet 7 
filiájának egyikeként léteztek. Gyülekezetté az 1924-től itt szolgáló Horváth Sándor csabdi evangélikus 
lelkész szervezte őket. 1955-ben az időközben megcsappant létszámú csabdi gyülekezet helyzetére 
való tekintettel a csabdi és bicskei evangélikus gyülekezetek társult egyházközséggé lettek, továbbra 
is csabdi parókusi székhellyel. 

238 A 15. században több forrás említi, mint Oroszlánkő birtokot, s az itt álló várat Oroszlánkő várának nevezték. 
239 Egyháztörténeti emlékek. Forrásgyűjtemény a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület történetéhez. 1. k. Összegyűjtötte: 

Payr Sándor. Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület, Sopron, 1910. (továbbiakban: Ehtört.) 321. 
240 Inferior = alsó 
241 Ehtört. 317. 
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A mai Tatabánya városa 1947-ben született meg négy település összekapcsolásával. Ezek: Alsógalla, 
Felsőgalla, Bánhida és a régi Tatabánya (a mai település óvárosa). Ez utóbbi az 1896-ban megindult 
bányászat révén épült új bányásztelepülés, a másik három jóval régebbi. A török idők utáni, 18. szá
zadbeli német és szlovák betelepítés nyomán Alsó- és Felsőgalla német, Bánhida pedig szlovák nemze
tiségű, római katolikus falu volt. Evangélikusok a bányászat megindulásával telepedtek a környékre a 
korabeli ország minden részéről. Az első évtizedekben a betelepülő evangélikusság még nem szervező
dött gyülekezetté, a református közösség életében vettek részt. Önálló evangélikus egyházközség 1930. 
december 21-én alakult. Ettől kezdve a kicsiny, de nagy területen élő gyülekezet körében általában 
két lelkész teljesített szolgálatot. Hagyományosan a két lelkészi kör a bánhidai és az újtelepi volt (ez 
utóbbi a régi Tatabánya területe). 1952-ig egy parókus és 1-2 segéd- illetve hitoktató lelkész dolgozott, 
1952-től 1970-ig két, azóta pedig egy parókus lelkész szolgál a gyülekezetben. Tatabánya anyagyüle
kezethez tartozik jelenleg Gyermely, Héreg, Máriahalom, Szár, Szárliget, Tarján, Vértesszőlős, Vértes
tolna (szórványterület). 

Lajoskomárom a Batthyány család mezőkomáromi uradalmához tartozó, az ide betelepülő főként 
német, illetve szlovák nemzetiségű, felekezetét tekintve pedig nagyobb részében evangélikus lakó
nak helyet adó település, a telepítő herceg Batthyány Lajos neve után és az anyaközségtől történő 
megkülönböztetésül a Lajoskomárom nevet kapta. A gyülekezet 1804-ben tartotta első istentiszteletét 
(magánházban). Kezdettől fogva három (magyar, német és szlovák) nyelven tartották az istentiszte
leteket egészen 1910-ig. A lajoskomáromi evangélikus gyülekezet sziget a más felekezetűek között. 
Az 1930-ban szerveződött Enyingi Missziói Egyházközség az 1990-es évektől már Lajoskomáromhoz 
tartozik mint leánygyülekezet. Enyingen 1934 nyarán kezdődött meg a szétszórt enyingi evangéliku
sok pásztorolása, s a következő helyeken végeztek szolgálatokat: Balatonkenese, Balatonakarattya, 
Balatonaliga, Balatonvilágos, Balatonszéplak. A gyülekezet szervezése 1941-re fejeződött be. 1943-ban 
Siófokra tették át a lelkészi hivatalt, amikortól is a gyülekezet neve; Enyingi-Siófoki Evangélikus 
Missziói Gyülekezet. Enying leányegyházon kívül Lajoskomáromhoz tartoznak ma: Dég, Felsőnyék, 
Kisláng, Lepsény, Magyarkeszi, Mátyásdomb, Mezőkomárom, Mezőszilas, Mezőszentgyörgy és Sza-
badhidvég települések. 

Egyházmegyébe szerveződés 
Az egyházszervezet kiépülése az esperességek szerveződésével vette kezdetét. A gyülekezetek társu

lása a kölcsönös védelem, támogatás, a szükséges felügyelet és ellenőrzés miatt természetesen adódott. 
Magától értetődőnek tűnik, hogy emiatt az egyes gyülekezetek közeledtek egymáshoz, hogy kialakít
sanak egy, a gyülekezeteknél nagyobb egyházi közösséget. A 16. században a következő evangélikus 
egyházmegyék működtek hazánkban: sárvári, fertőmelléki, csepregi, lánzséri és kaboldi, rábaközi, 
zala-somogyi, tolna-baranyai, soproni, a kőszegi német esperesség, a Vendvidék esperessége, a po
zsonyi, körmendi, németújvári, rohoncszalónaki és borostyánkői esperességek. A fentebb felsoroltak 
működésére, mivel a 16. századból nincsenek jegyzőkönyveink, csak következtetni tudunk. Kialakulá
sukat meghatározhatta a jelentősebb központ köré szerveződés, a közös nyelv (pl. a német esperessé
gek), a földrajzi elhelyezkedés, esetleg egy birtokközpont jelentős patrónussal. E fenti esperességek a 
Musay püspök által 1661-ben készített jegyzéken a következőképpen változtak: fertőmelléki, kőszegi, 
sopronvidéki, kőszegvidéki, kemenesaljai, sárvári, rábaközi, muraszombati, légrádi esperességek. Az 
itt felsoroltak közül a jelenlegi Fejér-Komáromi Egyházmegyéhez tartozó településeket a rábaközi 
esperesség látta el, amely kezdetben a Győr és Veszprém vármegyei, később ezek mellett a Mosón, Ko
márom és Fejér vármegyei gyülekezeteket is magában foglalta. A rábaközi esperességhez 1631-ben 27, 
míg 1661-ben már 45 anyaegyház tartozott. Egyes egyházai 1661-re máshova osztattak be. 1671 tájáig 
a rábaközi esperességhez tartozott az a Győr vármegyének Sopron és Veszprém vármegyével érintkező 
részén lévő 17 egyházközség is, amelyek az egyházmegye - üldözések miatti - megszűnése után önál
lósultak, majd maguk mellé véve néhány Győr megyei gyülekezetet, létrehozták a győri esperességet. 
Ide tartoztak egy ideig a Fejér és Komárom megyei, valamint egyes Veszprém megyei egyházközségek 
is. A korábbi kilenc egyházmegye tehát a gyászévtized után három esperességre zsugorodott, s így 
működött 1681-1781 között: győri, kemenesaljai és tolna-baranya-somogyi.^" Utóbbi 1720 körül ala
kult, a török kiűzése után elnéptelenedett vidékre betelepült evangélikus lakosság összefogására. A ké
sőbbi Fejér-Komáromi Egyházmegye területe, amelyet egy ideig (1853-1861) Fejér-Esztergominak^"' is 
említenek, ekkor a győri esperességhez tartozott. A különböző források nem sorolnak fel hiánytalanul 
mindig minden ide tartozó egyházközséget. Több forrás összevetéséből lehet körvonalazni a győri 

242 Payr 601-609. 
243 A Dunántúli egyházkerület névtárai 1853-1860 között Fejér-Esztergominak írják. 1861-ben ismét a Fejér-Komáromi névvel 

szerepel az esperesség. Az 1853-as névtár a következőkkel indokolja a névváltást: „... Fejér-Esztergomi, miután az újabb ren
dezés következtében a Komárom megyében volt gyülekezetek mind Esztergomba tétettek által." A Dunántúli Ágost. Hitvall. 
Evang. Egyházkerület névtára az 1853-dik esztendőre. 44. 
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esperességhez tartozó, ugyanakkor ma egyházmegyénk részét képező egyházközségek névsorát. Az 
alábbi felsorolásokban olvasható egyházközségek és a jelenlegi fejér-komáromi egyházmegyei anya
egyházközségek névsora egy-két kivételtől eltekintve egybeesik. 

A győri esperességhez tartoztak 1711-ben: Bókod, Oroszlánkő, Szák és Szend, (Bakony)szombathely, 
(Bakony)bánk^''''. 1725-ben: Kedhely (közigazgatásilag Veszprém vármegye); Palota (még Székesfehér
várral) (közigazgatásilag Veszprém vármegye; a Fejér megyei Székesfehérvár a Fejér-Komáromi Egy
házmegye része később); Bókod, Szák és Szend, Oroszlánkő (közigazgatásilag Komárom vármegyei 
települések). 

Az 1730-as bejegyzés a győri esperességnél feltünteti Csernye,"^ Súr^" nevét is. 1750-ben a dunántúli 
gyülekezetek névjegyzékén szerepelnek: Bókod, Szák és filiája: Szend, Oroszlány (ebben a formában) 
(közigazgatásilag Komárom vármegye), Súr, Csernye, Palota (közigazgatásilag Veszprém vármegye), 
Tordas és Vájta (közigazgatásilag Fejér vármegye, de utóbbi tolna-baranyai egyházmegye)^"'. Az ed
digiekből is látszik, hogy az egyházmegye területe több közigazgatási megyét érintett ekkor, így Fejér, 
Komárom és Veszprém megyéket. 

A Payr Sándor egyháztörténeti munkájában szereplő adatok alapján kiegészíthetők a fentiek. A 
győri esperességhez tartozott még Bókod, Oroszlány, Szák és Szend, Bakonyszombathely, Bakony-
bánk, Csernye, Súr mellett Csákvár, Csabdi, Gyúró, Tordas, Csurgó, Veleg/Nagyveleg, Ondód (Puszta
vám), Tata, Bodajk, Sárszentmiklós, Komárom. (Szenterzsébet az esperességekbe szerveződés idejére 
elpusztult.) 

A korábban a pusztán körülményeik miatt a győri egyházmegyébe tömörült egyházak lassanként le
váltak, így 1756-ban azok az egyházközségek is, amelyekből a Fejér-Komáromi Egyházmegye megala
kult. Az 1786-ban újonnan létrejött/újjáalakult 13 esperesség között is szerepel a Fejér-Komáromi Egy
házmegye"'. A következő anyaegyházközségek tartoztak hozzá ekkor: Komárom, Oroszlán, Bókod, 
Szák, Tordas, Vélek (Veleg/Nagyveleg) és Pusztavám. Ugyanebben az időben a ma egyházmegyénkhez 
tartozó Súr, (Bakony)csernye és (Bakony)szombathely a Veszprémi Egyházmegye (Inferior) része volt, 
Székesfehérvár a várpalotai anyaegyház kötelékében szintén Veszprémhez tartozott."' 

1820-ban már nem 7, hanem 9 anyaegyházközsége van az egyházmegyének, s ez az állapot több év-
tízedig szinte változatlan: Bókod, Csabdi, Csákvár, Oroszlány, Pusztavám (Ondód), Szák (Kethellyel), 
Szend, Tordas, Veleg. A felsorolásban ekkor már nem szerepel a komáromi egyház, amely csak 1894-
ben kerül vissza ennek az egyházmegyének a kötelékébe. Néhány évtizeddel később, az 1850-es évek
ben a még Tordas leánygyülekezeteként létező Gyúróval, valamint az 1851-től 1865-ig az egyházme
gyéhez tartozó Sárszentmíklóssal U-re nő az anyagyülekezetek száma. 1869-ben Sárszentmiklós már 
nem tartozik az egyházmegyéhez, ám az ekkor önállósuló Székesfehérvár az anyagyülekezetek közé 
lép. 

1891-ben a következő 11 anyaegyházközség van tehát a Fejér-Komáromi Egyházmegyében: Bókod, 
Csabdi, Csákvár, Gyúró, Ondód (Pusztavám), Oroszlány, Szák (Kethely leánygyülekezettel), Szend, 
Székesfehérvár, Tordas, Veleg.^" (1894-ben 12-re nőtt az anyaegyházak száma a már említett Komárom 
visszakerülésével.) 

A Fejér-Komáromi Egyházmegye 1894-ben az egyházkerületek arányosításáról szóló zsinati tör
vény intézkedése által a Dunántúli Egyházkerületből 1894. november 15-ével átkerült a Dunáninneni 
Egyházkerülethez. 1894. december 19-20-án Pozsonyban tartották az új zsinati beosztás alapján 
létrejövő Dunáninneni Egyházkerület ún. szervezkedő rendes közgyűlését, ahol a Fejér-Komáromi 
Egyházmegyét^^' Sólymosi Ödön egyházmegyei felügyelő, valamint Hering Lajos esperes képvisel
te. (Az egyházmegye részéről Payr Sándor, Gáncs Jenő, Nagy Vilmos megbízottak, Kirchner Mihály, 
Hauptman János kiküldöttek vettek részt az eseményen.) Míg a kerület kötelékéből az árvái, liptói 
és a túróci egyházmegyéket elbocsátották (a bányaiba és a tiszaiba tették át), addig a Révkomárom 
egyházközséggel erősített Fejér-Komáromi Egyházmegyét, valamint a honti, a barsi, a nógrádi egy
házmegyéket (a bányai kerületből) és a selmeci líceumot felvették az egyházkerület kötelékébe. A 
Fejér-Komáromi Egyházmegye ekkor a barsi, honti, mosoni, nógrádi, nyitrai, trencséni, pozsonyi, 
pozsonyvárosi egyházmegyével s a teológiai akadémiával, a pozsonyi líceummal és a Selmecbányái 

244 Ehtört. 353. (1719-ben Tolna-Baranya-Somogyi Esperességnél: Vájta) 
245 Bakonycsernye 1909-ig Csernye. 
246 Ehtört. 316-322. 
247 Ehtört. 374-376. 
248 Ehtört. 380. 
249 Ehtört. 380. 
250 EOL IV. 1. A Fejér-Komáromi Egyházmegye 1891. június 25-én Székesfehérvárott tartott közgyűlésének jegyzökönyve 
251 Az egyházmegye nevének írásmódja ingadozó: fejér-komáromi, fejérkomáromi, Fejér-komáromi, Fejérkomáromi, Fejér-

Komáromi. Az említett évben e formában emiitik. 
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líceummal alkotott egy egyházkerületet. Trencsén, Nyitra, Liptó tiltakozásul az átszervezés miatt nem 
küldött képviselőt.^" 

1897-ben a Fejér-Komáromi Egyházmegye"^ anyaegyházközségeinek száma nem változott (12). Az 
egyházmegye ekkor egy körből állt, egy körlelkésszel, aki az iskolák látogatását végzi. A Fejér-Komá
romi Egyházmegyéhez Komárom, Esztergom, Fejér, Pest, Nyitra megyei települések tartoztak, beosz
tása és lélekszáma a következő volt: 

1. Bókod: 957, Dad 35, Dadi puszta 9, összesen: 1101 (Komárom megye) 
2. Csabdi: (Fejér megye) 167, Bajna (Esztergom megye) 8, Bia (Pest megye) 11, Dorog (Esztergom 

megye) 127, Mány (Fejér) 5, Bicske (Fejér) 41, Felcsut (Fejér) 3, Perbál (Pest) 3, Nagy-Sáp 7, Sári-Sáp 
(Esztergom) 11, Szár (Fejér) 6, Tokod (Esztergom) 6, Somodor (Komárom) 5, Torbágy 2, Tök 5, Tinnye 
4, Zsámbék 8 (Pest), összesen: 419 

3. Csákvár: 258, Vértes-Boglár, Bodmér 1, Ácsa 1, Lovasberény 1, Veréb 3, Pázmánd 1, Zámoly 2, 
Csákberény 2, Gánt - , Kozma -, Forna puszta 3, összesen: 272 (Fejér megye) 

4. Gyúró: 440, Vál 24, Antalmajor -, Mária-Annamajor -, Farkasfa major -, Tabajd 7, Doboz 2, 
Alcsut 25, Máriavölgy puszta -, Hatvanpuszta -, Göböljárás puszta - , Bányavölgy puszta -, Vért -, 
Vért-Szentgyörgy -, Etyek 3, Józsefmajor -, Sóskút 3, P.Zámor 2, összesen 506 (Fejér) (Gyúró anya
egyház Gyúró és Kuldó községekből áll) 

5. Ondód-Pusztavám: 1024, Mór 103, Árki puszta - , Gézamajor - , Dobos puszta - , Kápolna -, 
Bakony-Sárkány 8, Csókakő 3, összesen 1138 (Fejér) 

6. Oroszlán(y): 1424, Alsó és Felsőgalla 10, Kecskéd 17, Vértes-Somló -, Környe 15, Pusztamajk 8, 
Mindszent puszta - , összesen 1474 (Komárom) 

7. Szák: 410, Kethely 250, Császár 58, Kömlőd 35, Fagyos puszta 7, Kis Párnak puszta - , összesen 
757 (Komárom) 

8. Székesfehérvár: 453, Aba 7, Belsőbáránd puszta - , Külsőbáránd puszta -, Magyaralmás 8, Falu-
Battyán -, Szabad-Battyán 8, Lovasberény 3, Csősz 3, Cselepuszta -, Dinnyés puszta 12, Agárd -, Füle 
3, Gárdony 2, Jenő és Gut-tamási 17, Kálóz 30, Kis- és Nagyhörcsök puszta -, Keresztes 16, Kúti -, 
Nagyláng 7, Moha 5, Pákozd 3, Pátka 7, Kis- és Nagyperkáta 20, Polgárdi 26, Cseri és Somló puszta -, 
Sárosd 10, Csillagmajor -, Seregélyes 5, Soponya 4, Sukoró -, Iszkaszentgyörgy 8, Baglyas - , Sárszent-
mihály 5, Szolgaegyháza 1, Zichyfalva 2,Tác 6, összesen 671 (Fejér) 

9. Szend: 344, Csép 23, Ete 9, Kis Igmánd 37, Szentmihály puszta - , Kocs 12, Mocsa 18, Csémpuszta 
- , Tömörd puszta - , Boldogasszony puszta -, Nagy Igmánd 28, Csernák puszta -, Ördöhegy puszta -, 
Ágostyán -, Baj - , Bánhida 10, Körtvélyes -, Gyermely -, Puszta-Gyarmat puszta -, Kabláspuszta -, 
Szomód 12, Külső-Kitreiber major - , Szilánvölgy - , Leshegy -, Imretelep -, Szőllős 5, Remeteség pusz
ta - , Tardos 1, Tarján -, Tata 99, Diósvölgy puszta - , Máriamajor -, Tolna -, Tóváros 52, Makkpuszta 
- , Szentgyörgy puszta -, összesen 650 (Komárom) 

10. Tordas: 701, Martonvásár 66, Kismarton puszta - , Erdőhát puszta - , Tükrösmajor - , Gábormajor 
- , Tárnok 25, Berki puszta -, Anasztázia puszta -, Ötház -, Érd 19, Elekorra puszta -, Fülöp major -, 
Simon major - , Szőlősi puszta -, Diós 5, Kutyavár major -, Batta 5, Berta puszta -, Baumgarten pusz
ta, Sándor puszta - , Legyes puszta - , Felsőpuszta - , Ráckeresztúr 20, Szentlászló -, Rácszentmiklós 
-, Ercsi 89, Aggszentpéter major -, Felsőbesnyő puszta - , Szinatelep puszta -, Kisbesnyő puszta -, 
Iváncsa 6, Latyak major -, Szabolcs 7, Adony 13, Nyék-Pettend 25, Pettend puszta -, Mérei tanya -, 
Sárközy tanya -, Felső Pettend puszta -, Velence 17, Kis-Velence -, Pázmánd 2, Jánosmajor - , Baracs
ka 14, Kis Halom puszta -, Nagy Halom puszta - , Hollósy puszta - , Kajászószentpéter - , Jenő major 
25, Felső- és Alsószentiván -, összesen 1039 (Fejér) 

11. Veleg: 790, Bodajk 10, Balinka - , Sövénykút 8, Tímár puszta 9, összesen 817 (Fejér) 
12. Rév-Komárom: 369, Ács 44, Aranyos 3, Duna-Almás 14, Bagota 1, Bajcs -, Bajot - , Nemes Bogya 

3, Vár-Bogya -, Csicsó 2, Ekecs 7, Ekei 4, Esztergom (Esztergom megye) 91, Alsó és Felső Geller -, 
Guta -, Ó-Gyalla 11, Űj-Gyalla -, Hetény 1, Imely - , Izsa -, Izsáp -, Kamocsa 2, Keszegfalva - , Kurta-
Keszi 3, Nagy-Keszi 4, Lábatlan (Esztergom) - , Érsek Léi -, Madár - , Marcalháza 1, Nagy-Megyer 
10, Megyeres -, Naszvad -, Néma-Kolozs 1, Neszmély 1, Nemes-Ócsa 7, Piszke (Esztergom) 1, Duna-
Radvány 5, Nagy-Surány (Nyitra megye) 39, Süttő (Esztergom) 1, Apáca-Szakállas 2, Turi-Szakállas 4, 
Lak-Szakállas - , Szentmiklós puszta-. Szentpéter 7, Szilas -, 0-Szőny 19, Üj-Szőny 65, Nagy-Tany 1, 
Tath (Esztergom) - , Duna-Ujfalu 11, Nyerges-Újfalu (Esztergom) 21, Érsek-Újvár (Nyitra) 66, Naszály 
-, Billeg puszta - , Cserhát puszta -, Füzitő puszta - , Grébics puszta - , Harkály puszta - , Nagy-Léi 

252 A Dunáninneni Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület 1894. évi deczember-hó 19. és 20. napján Pozsonyban tartott szervezkedő rendes 
közgyűlésének jegyzőkönyve. Selmeczbánya, Joerges Ágost özv. és fia, 1895. 1-52. A székesfehérvári egyházközség irattára. 

253 EOL IV. 1. A Fejér-Komáromi Ág. Hitv. Evang. Egyházmegye Székes-Fejérvárott az 1897-ik évi augusztus hó 4-én tartott 
közgyűlésének jegyzőkönyve. Székesfejérvár, 1897. 39-41. 
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puszta -, Monostor puszta -, Duna-Örs puszta -, Uj-Szállás puszta -, Szt. Péter puszta - , Túzok puszta 
- , Vék puszta -, Virth puszta -, Zsitvatő puszta -, összesen 822 (Komárom) 

Az egyházmegye területén e korszakban kezd egyre fontosabbá válni a belmisszió. Az 1894-95. évi 
egyházpolitikai törvényeknek a gyülekezeti tagokra gyakorolt hatása nem volt közömbös az egyház 
számára. A keresztelési statisztikák elárulják, hogy ekkor számos példa volt az úgynevezett elkereszte-
lés jelenségére. A lelkipásztorok tapasztalatai elsősorban a kötelező polgári házasság törvénybe iktatá
sával kapcsolatosak. Főként a szórványban élők között fordult elő, hogy sem hirdetésre, sem esketésre 
nem jelentkeztek a lelkésznél, de a helyben lakó hívek között is tapasztalt ilyet a lelkipásztor, főként 
vegyes házasságot kötni készülő személyek esetében. E jelenséget többek között a századforduló kör
nyékén megalakuló belmissziói céllal létrejött ifjúsági egyesületek is igyekeztek meggátolni. A hitélet 
megújítására való törekvésekkel kapcsolatos tevékenység célja a keresztyénség intenzívebb megélése, 
az egyházhoz kötődés felébresztése vagy megerősítése volt. Elsősorban az egyházközségek peremén 
élőkre, az egyházzal lazább kapcsolatban lévőkre koncentrálva működtek, s tevékenységük egyben a 
hitélet tartalmi és formai viszonyainak megújítását vonta maga után. E mozgalom jegyében számos 
egyesület alakult és fejtette ki tevékenységét az egyházmegyében. 

A Fejér-Komáromi Egyházmegye anyaegyházközségei a 19. század utolsó harmadában"' változat
lanok, s csupán Komárom visszatérése okoz gyarapodást."^ Számuk a későbbiek során is sokáig vál
tozatlan. Az első világháború veszteségei, valamint az új egyházközségek alakulása eredményez majd 
módosulást az egyházmegyében.^^" 

Az 1910-es években már megerősödnek egyes, ma is működő társulások-együttműködések bizonyos 
egyházak között: a már a 19. század óta együttműködő Mór-Pusztavám, Csabdi és Bicske kapcsolat, 
vagy Szák, amely Vérteskethely mellett szintén régóta gondozta Kömlőd és Császár evangélikusait."' 
1917-ben"'' (s még utána néhány évig) felmerült a Veszprémi Egyházmegyébe, Várpalotához tartozó 
fehérvárcsurgói leánygyülekezet Székesfehérvárhoz csatolásának gondolata is, ahol korábban is a fe
hérvári lelkipásztor látta el az egyházi teendőket. E kérdés a harmincas évek közepén ismét előkerül, 
de még ekkor is várat magára a megoldás."' 

Az első világháborúban a Dunáninneni Egyházkerület csaknem teljesen megsemmisült, már csak 
Mosón, Nógrád és Fejér-Komárom egyházmegyékből állt. Utóbbi csonkán, esperesi székhelyétől meg
fosztva volt kénytelen működni. Az 1920. július 21-én Székesfehérvárott tartott egyházmegyei köz
gyűlés jegyzőkönyve jól jellemzi azt a hangulatot, amely az evangélikus egyházon belül uralkodott 
az első világháború után. Jánossy Lajos révkomáromi esperes az új határokon túl, egyházmegyéjétől 
elszigetelve nem tudott megjelenni a közgyűléseken, helyette Balogh Lajos bokodi alesperes látta el 
a gyűlések egyházi elnöki tisztét. Az egyházmegyei irattár, szintén a határokon túl, hozzáférhetet
len volt. A magyarországi evangélikus egyházat a minden honfitársunkat érzékenyen érintő trianoni 
béke szerint bekövetkező területveszteségen túl legsúlyosabban az érintette, hogy a hazánkbéli ösz-
szes felekezetek közül az evangélikusság veszített a területi elcsatolásokkal a legtöbb egyháztagot, s 
veszített leginkább jelentőségéből. A megváltozott felekezeti arányok az evangélikusság hátrányára 
módosultak. Az 1920. július 21-i egyházmegyei közgyűlést megnyitó dr. Rásó Lajos felügyelő^'" beszé
dében sorra vette a világháború végső szakaszába jutott ország hanyatlását, valamint a két forradalom 
jellemzését s az egyházra tett hatását. Az egyházra vonatkozó korlátozások s a kedvezőtlen rendele
tek gátolták és megnehezítették ugyan, de nem szüntették meg a gyülekezetek működését. 1920-ban 
Komárom anyaegyház ismét elvész az egyházmegye számára 1938-ig. A trianoni határok folytán 
lelkigondozás nélkül maradt újkomáromi evangélikusok fiókegyházközséggé alakultak. Kérésükre az 
itteni lelkészi teendőket a Győri Egyházmegye evangélikus lelkészei látták el.^" Ebben az időszakban 
az anyagyülekezetek (Komárom kivételével) változatlanok. 

Az 1920-as években változások készültek az egyházmegyében. A missziós erőfeszítések eredménye
ként tapasztalható fejlődés új egyházközségek létrehozását, illetve a meglévők fejlesztését sürgette. 

254 A Dunáninneni Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület 1900. évi augusztus 15. és 16. napján B-gyarmaton tartott rendes közgyűlésének 
jegyzökönyve. Selmeczbánya, Joerges Ágost özv. és fia, 1900. 1-64, A székesfehérvári egyházközség irattára. 

255 A Dunáninneni Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület névtára az 1908. évre, Balassagyarmat, 1908. 7-12. 
256 EOL IV. 1. A Fejér-komáromi ágost. hitv. evang. egyházmegye 1903. évi jegyzökönyve 9. Érsekújvár missziói egyházzá 

tételéről 1903-ban döntött az egyházmegye közgyűlése. Ugyanettől az évtől Ondód köz.ség Pusztavám néven él tovább. 
257 EOL IV. 1. A Fejér-Komáromi Egyházmegye 1917. június hó 29-én Komáromban tartott rendes közgyűlésének jegyzököny

ve. 43-44. 
258 EOL VIII. Gáncs Aladár székesfehérvári lelkész levele püspökéhez. 1917. március 3. Szn. 
259 Püspöki jelentés a dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerület 1936. évi szept. hó 29. és okt. hó l-jén Győrött tartandó 

közgyűlése elé. 31. A székesfehérvári egyházközség irattára. 
260 Lándori dr. Kéler Zoltán egyházmegyei felügyelő helyetteseként mint rangidős felügyelő elnökölt. 
261 A Fejér-komáromi ág. hitv. evang. Egyházmegye 1922. évi június 29-én Székesfehérvárott tartott rendes közgyűlésének 

jegyzökönyve 29. 
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1924-ben az egyházkerületi ülésen lényeges kérdésként merült fel a szórványok ügye, a missziói 
egyházak, valamint a hitoktatás kérdése. Említés történt ekkor Tatabánya és Bicske evangélikusa
iról, különösen a jelentős számú iskolás gyermek hitoktatása kapcsán. Tatabánya és a hozzá tarto
zó települések, Felsőgalla, Alsógalla, Bánhida és Környe kedvezőtlen helyzetben voltak. Az itt élő 
1046 evangélikussal való kapcsolattartás jelentős problémát vetett fel. Tatabányán a bányatársulat 
jóvoltából református egyház működött; a gyülekezet gondnoka, az egyébként evangélikus vallású 
bányafelügyelő Jamriska Sándor az unió híveként nem tartotta feltétlenül fontosnak külön evangé
likus egyház szervezését. Mindezeken a helyeken kulcsfontosságú volt a hitoktatás megszervezése, 
illetve fejlesztése. Másutt is előfordult a református egyházzal való szoros együttműködés/együttélés, 
így Esztergomban vagy például Ercsin, ahol az evangélikusok az 1865. május 7-én kötött „Egyezségi 
okirat" szerint a református hívekkel egy közös protestáns egyházat képeztek. Ám a - (már a 20-as 
években is) - Tordashoz tartozó Ercsin '̂̂  az 1930-as években havonta már egy-egy külön evangélikus 
istentiszteletet is tartottak.^''' 

Megfigyelhető, hogy az 1920-as években változások kezdődtek a szórványgondozás területén is az 
egyházmegyében. Egyes szórványok fiókegyházzá alakultak, másutt a szórványgondozást tették szer
vezettebbé. Előfordult az is, hogy az ekkor megindult fejlődés egy évtized múlva mutatott jelentősebb 
eredményt. Bicske például ekkor (1924) Csabdi gondozása alatt állt szórványként, 1937-ben azonban 
már fiókegyházként működött.^" 

1925. június 25-én az egyházmegyei közgyűlés Tatabányát ideiglenesen Csabdi gondozása alá he-
lyezte.^'^ Ugyanebben az évben felmerült Almásfüzitő fiókegyházzá alakításának és Tatatóvároshoz 
csatlakozásának ügye. 1927-ben ettől elálltak, a lélekszám ekkor az elköltözések következtében erősen 
apadni kezdett. 1924-ben merül fel magyar Komárom (Komáromújváros) fiókegyházközségének fej
lesztése, anyaegyházközséggé szervezése. A komáromi hívek áldozatkészsége, az istentiszteletek nagy 
látogatottsága, a hitélet élénksége jó alapot adott a fejlődésnek. Ebben az időszakban Komáromújváros, 
Tatatóváros és Esztergom missziói egyházzá szervezésének gondolata jellemzi az egyházmegyei éle
tet. E kérdés kapcsán Komárom neve merül fel mint missziói központ. 1924 februárjában az egyház
kerület püspöke felkereste a kultuszminisztert, aki egyben Komárom országgyűlési képviselője is volt, 
s ígéretet kapott a Dunamelléken szervezendő missziói terület részére a komáromújvárosi vándorlel-
készi állás megszervezésére. 

Tatatóváros a szendi egyház kötelékében állt az 1910-es években, de miután az igmándi szórvánnyal 
együtt kivált e kötelékből, a dunamelléki misszióhoz akart csatlakozni. Szintén téma volt ebben az idő
ben az Esztergomban élő evangélikusok fiókegyházközséggé szervezésének gondolata. Ök ekkor a re
formátus egyház kötelékében éltek, a tatai ref egyházmegye védelmében. Az erőtlen egyházak között 
említik ekkor (1924) Csabdi és Csákvár nevét, mígTordason és Gyúrón fejlődés volt tapasztalható. A 
dunamelléki misszióhoz csatolták Komáromújvárost, a gesztesi, a tatai s a dorogi járás azon községeit, 
amelyek régebben a révkomáromi anyaegyházhoz tartoztak, valamint Tatatóvárost, Nagyigmánd és 
Kisigmánd községeket. A missziós egyházak néhány éven belül komoly eredményt mutattak fel. 

Komáromújvárosban a havonta két alkalommal tartott istentisztelet mellett rendszeres ifjúsági fog
lalkozások szervezése s evangélikus nőegylet alapítása valósult meg. Anyásítása éppen a másik fontos 
missziói központ, Tatatóváros előretörése miatt rekedt meg. Utóbbi helyen 1927-ben készült el az ima
ház és a lelkészlak.^" 

Az 1926. június 24-én Szákon tartott egyházmegyei közgyűlésen ismét Komárom és Tatatóváros 
kérdését vitatták. Maga az esperes, Balogh István is úgy emlékezett, hogy Tatatóvárosra mindenki úgy 
tekintett, mint elsősorban szervezendő missziói központra, s maga az egyházközség is készült rá. Az 
esperes azt indítványozta, hogy az egyházkerület vigye keresztül Tatatóváros számára a missziói lelké
szi állás szervezését. Említés esett a kultuszminiszter által felajánlott komáromi támogatásról is, amely 
ha szintén eredményt hoz, akár két missziói központ is működhet, hiszen szükség van rá.̂ "*' Az 1920-as 
évek végére Esztergom is fejlődést mutatott, 1927-ben már alakulóban volt a gyülekezet nőegylete is. 

262 EOL IV. 1. A Dunáninneni Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyházkerület 1924. évi augusztus hó 7-én Salgótarjánban tartott 
rendes közgyűlésének jegyzőkönyve. Bp., i§. Kellner Ernő könyvnyomdája, 1924. 9. A székesfehérvári egyházközség irattára. 

263 EOL IV.l. A fejér-komáromi ág. hitv. evang. egyházmegye 1931. július hó 3-án Komáromban tartott évi rendes közgyűlé
sének jegyzőkönyve 25. 

264 EOL .IV. 1. A Fejérkomáromi Ágostai Hitv. Evangélikus Egyházmegye 1937. június hó 29-én Gyúrón tartott évi rendes 
közgyűlésének jegyzőkönyve. 17. 

265 EOL IV. 1. A fejér-komáromi ág. hitv. evang. keresztyén egyházmegye Oroszlányon 1925. június hó 25-én tartott évi rendes 
közgyűlésének jegyzőkönyve. 31. 

266 A Dunáninneni Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyházkerület 1927. évi szeptember 15-ik Budapesten megtartott rendes köz
gyűlésének jegyzőkönyve. Bp., ifj. Kellner Ernő könyvnyomdája, 1927. 63-64. A székesfehérvári egyházközség irattára. 

267 EOL IV. 1. A fejér-komáromi ág. hitv. evang. keresztyén egyházmegye 1926. június hó 24-én Szákon tartott évi rendes 
közgyűlésének jegyzőkönyve 3. 
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a hívek összegyűjtését s az istentiszteletek látogatottságának növelését tűzve ki célul. Istentiszteleteik 
helye a református templom. 1930-ra komoly előrehaladást értek el a helyi vallásoktatás terén is. 

Az 1920-as években az anyagyülekezetek száma nem változik (11 és Komárom), ám leánygyülekeze
tekkel és missziói egyházakkal gyarapodott az egyházmegye (Tata, Esztergom, Tatabánya). 1931-ben 
ugyanaz a 12 anyagyülekezete van az egyházmegyének, mint korábban. E korszak jellemzője, amint 
ez az egyházmegyei jegyzőkönyvekből kiderül, a szüntelen harc a gazdasági helyzet súlyos volta 
miatt, egyes helyeken a munkakeresés miatti fokozott elvándorlás, ugyanakkor a gyülekezeti élet tu
datos fellendítésének szándéka.-™ Ezekben az években a fontos belmissziói munka nagyobb mértékű 
térhódításáról számolnak be az egyházközségek. Szinte folyamatosan olyan helyzet teremtődött az 
egyház számára, hogy a belmissziói munka számára bőven adódott feladat. Korábban az 1894/95. évi 
egyházpolitikai törvények bizonyos hatásai, majd az I. világháború veszteségei teremtettek nehéz 
helyzetet. Utóbbi körülmény miatt, a gazdasági nehézségekkel súlyosbítva, fokozott figyelmet igé
nyeltek a gyülekezetek. 

Az 1932. június 29-én Székesfehérvárott tartott egyházmegyei évi rendes közgyűlés alkalmával el
hangzott esperesi jelentés egyik pontja a következő szavakkal emlékezik meg arról, hogy Fehérvárott 
megalakult az Országos Bethlen Gábor Szövetség egy fiókszövetsége: „Vajha e fiókszövetség lenne a 
vesztatűz, amely innen kiindulva messzire fénylhetne, egyik egyházközségből a másikba átvitetve, 
lángra lobbantaná az összetartás érzetét és a közös ellenség ellen védekezésre való tömörülés tuda
tát."^" E mondat jól illusztrálja a korszakra jellemző s a protestáns öntudatot növelő, a protestáns 
társadalmi érdekek érvényre juttatását célzó szándékot. 

A belmisszió fontos pontja volt a szórványhelyek gondozása, valamint a hittanoktatás. 1931-ben az 
egyházkerületi ülés felveti a Fejér-Komáromi Egyházmegyét illetően a tanügynek ismét az alesperes 
munkájába való utalását, valamint az egyházmegyének körlelkészségekre való beosztását. Az 1890-es 
években, amikor még Székesfehérvárott, Csabdin és Csákváron is felekezeti iskolák voltak, két kör
lelkészség működött az egyházmegyében. Később e beosztás a csabdi és a fehérvári iskolák államivá, 
illetve községivé válása után megszűnt. Az egyházmegyének 1932-ben 7 iskolája volt csupán, így a két 
körlelkészség újjáalakítását nem tervezték, ugyanígy a tanügynek az alesperes hatáskörébe utalását 
sem. Az 1930. évi kerületi ülés kitért a szórványok ügyére is, s felhívta a Fejér-Komáromi Egyház
megyét a szórványhitoktatás szabályszerű megszervezésére."" Székesfehérvár, Komárom, Csabdi és 
Tordas szórványhitoktatását az egyházmegye nem tudta e határozat értelmének megfelelően szabály
szerűen megszervezni. Ennek oka, hogy sok olyan szórvány volt, amely az anyaegyházközségtől 50-60 
km-re helyezkedett el. Ezért a szórványoknak a megközelíthetőség szempontjából való átcsoportosí
tását 1933-ra tervbe vették, amelyet D. Kovács Sándor teológiai tanár, a dunáninneni egyházkerület 
későbbi püspöke el is készített."' 

Székesfehérvár kapcsán is a szórványok az egyik fontos kérdés; 1933-ban 36 szórványa volt az 
egyházközségnek. Jelentős segítséget nyújtott a lelkészi szolgálatban Zsupánek Sándor ev. tábori lel
kész, a 2. vegyesdandár katonai főlelkésze is, aki a főünnepek második napjainak istentiszteletein, 
valamint ezeken kívül minden hónapban magára vállalt egy istentiszteleti alkalmat. 1922-től 1932-ig 
teljesített szolgálatot a városban. Segítő munkája tehermentesítette valamelyest a fehérvári lelkészt, 
aki minden hónap utolsó vasárnapján istentiszteleteket tartott a népesebb szórványhelyeken, így Se
regélyesen, Polgárdin, Kislángon. Ezt a katonai lelkész segítsége nélkül nem tudta volna megtenni. 
Zsupánek utódja református vallású lelkész lett, így a szórványok ellátása ismét nehezebbé vált. Szó
ba került egy missziói lelkészség felállítása is."^ Az 1930. évi népszámlálás alkalmával a Fejér megye 
egyharmadát kitevő területen 31 községben 470 evangélikus tartozott a fehérvári gyülekezethez mint 
a szórványegyházak tagjai. A korszerű szórványgondozás (helyi gondnokkal és anyaegyházközségi 
gondozókkal) a segédlelkészi állás megszervezésével 1934-ben indult meg, s több szakaszban épült ki. 
Az 1933-ban megalakult Missziói Fiókegylet is hatékonyan segített. A kialakított rendszert 1944-ig 
eredményesen sikerült működtetni. 

A két világháború közötti időszakban a korábbi területveszteségek miatti lélekszámcsökkenés sok 
nehézséget okozott az evangélikus egyháznak. Ezt a korszakot a római katolikus egyház hatalma 
erőteljesen meghatározta, s az előretörésük miatt még inkább kiéleződtek az ellentétek. Az 1922-ben 

268 EOL IV 1. A fejér-komáromi ág. hitv. evang. egyházmegye 1931. július hó 3-án Komáromban tartott évi rendes közgyűlé
sének jegyzőkönyve 12-25. 

269 EOL IV. 1. A fejér-komáromi ág. hitv. evang. egyházmegye 1932. június hó 29-én Székesfehérvárott tartott évi rendes köz
gyűlésének jegyzökönyve 12. p. 

270 Az 1929. évi egyházkerületi jegyzőkönyv 87. pontja értelmében. 
271 EOL IV. 1. A fejér-komáromi ág. hitv. evang. egyházmegye 1932. július hó 5-én Tatatóvároson tartott évi rendes közgyűlé

sének jegyzőkönyve 40. p. 
272 EOL IV. 1. A fejér-komáromi ág. hitv. evang. egyházmegye 1932. június hó 29-én Székesfehérvárott tartott évi rendes köz

gyűlésének jegyzőkönyve 23. 
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meghirdetett Actio Catholica"' hatása az 1930-as években érte el virágkorát; társadalmi, közéleti 
mozgalmak, hitbuzgalmi egyesületek, nagyszabású rendezvények (pl. 1938-székesfehérvári Szent Ist
ván-év) voltak hivatva erősíteni a katolikus egyházközségeket. Ilyen körülmények között fokozott 
jelentőségű volt az evangélikusságot összetartó, már említett belmisszió. Több olyan település is volt, 
cihol különösen fontos kérdést jelentett ez. Ilyen volt Esztergom, a katolikus püspöki székhely, Székes
fehérvár, vagy az akkor keresett fürdővárosnak számító Tata. Utóbbi helyen a szerzetesrendi plébánia 
nagy vonzerőt jelentett. Természetes, hogy az odalátogató vendégek számára is és persze az állandó 
lakosságnak is fontos volt az evangélikus gyülekezet társadalmi téren való bemutatkozása. Az 1933. 
évi egyházmegyei közgyűlésnek, valamint a vele kapcsolatos ünnepségeknek nagy szerepe volt a te
kintély növelésében. Ezzel párhuzamosan egyre gyakrabban került szóba az 1930-as években a ka
rakteres evangélikus megnyilvánulás és az önálló evangélikus gyülekezetek témájának kérdése olyan 
egyházközségekben is, amelyek a református egyház védnöksége alatt működtek. Jó példa erre Mór 
fiókegyház esete, ahol 1933-ban volt az első evangélikus konfirmáció. Az egyházmegye a nagyobb 
önállóságra való törekvést fontosnak és szükségesnek tartotta."* 

A belmisszió erőfeszítéseinek volt eredménye, hiszen az 1920-as években még nehézségekkel küsz
ködő Tatabányán 1930. december 21-én önálló evangélikus egyházközség alakult. 1935-ben pedig a 
Tatabánya-Felsőgalla anyaegyházközség mellett már az 1933. szeptember 21-én"^ fiókegyházzá ala
kult Bánhida végleges megszervezése folyt."' 1936-ban már templomuk alapkőletételét szervezték, 
amely 1937-re fel is épült. 1936-ban alakul Csabdi egyik szórványa, Dorog fiókegyházzá."' Az eszter
gomi missziói központ fiókegyházaként említik 1935-ben Dorogot. Az egyházmegye felépítése ekkor 
a következő volt; 13 anyaegyházközség működött: Csabdi, Csákvár, Gyúró, Nagyveleg, Pusztavám, 
Székesfehérvár, Tordas, Bókod, Komárom, Oroszlány, Szák, Szend, Tatabánya-Felsőgalla. Három 
missziói központ: Esztergom, Tata-Tóváros, Érd. Esztergom önálló. Érd Esztergomhoz tartozóan az 
alsódunamelléki (adonyi járásbeli) misszió központjaként működött, Tata-Tóváros pedig Komárom 
gondozása alatt állt. Leányegyház: Vérteskethely (Szák mellett); fiókegyházak: Dorog (Esztergom 
mellett), Bánhida (Tatabánya-Felsőgalla anyaegyházközség mellett). Az egyházmegye területe ekkor 
Fejér megye (váli járás, móri járás, sárbogárdi járás), Székesfehérvár törvényhatósági jogú város, Pest-
Pilis-Solt-Kiskun megye (budakörnyéki járás), Komárom-Esztergom megye (gesztesi járás, tatai járás) 
és Komárom és Esztergom megyei városokra terjedt ki."' 

Az 1930-as évek az egyesületi élet, köztük az egyházakhoz kötődő egyesületek virágkorát jelen
tették. A szerveződés korábban jórészt öntevékeny, civilebb, klubszerűbb volt. Ezeket a jellemzőket 
e korszak megváltoztatta. Ennek oka a törvényi szabályozás változása mellett a már említett törté
nelmi helyzet. Az egyesületekben a karitatív célokon túl karakteresebbé válik a belmissziós cél. Az 
egyházak törekvése, hogy - eddig az egyházhoz lazábban kötődő, nagyobb önszerveződéssel működő 
- egyesületi keretek között megvalósított feladatok beépüljenek az egyház szervezetébe, s az egyle
tek az egyházak szerves részeivé, gyakorlatilag az egyházi szervek intézményeivé váljanak. Az új 
szervezeteket az egyházkormányzatok hagyták jóvá. Országos szinten is számos protestáns egyesület 
alakult, amelyek közül voltak református-evangélikus közös egyletek, s természetesen külön feleke
zeti szerveződések is. Az egyházmegye protestáns lakosságának összefogását volt hivatva szolgálni 
az evangélikus és református gyülekezet tagjainak közös egyesületeként a Székesfehérvári és Fejér 
megyei Protestáns Kör, amely 1926. február 21-én alakult meg. A kör tagja lehetett minden erkölcsileg 
kifogástalan evangélikus vagy református nő és férfi, aki a Fejér megye területén található, illetve a 
megye területét érintő egyházmegyékhez tartozó gyülekezetek tagja volt. A közös protestáns egylet 
alakítása e korszakban már éppen ellentétes az országos tendenciával. Ebben az időszakban már több, 
korábban létrejött közös protestáns egylet válik szét."' A kör célkitűzése - bár kulturális egyesületként 

273 Actio Catholica (Katolikus Akció). Jelentése katolikus tevékenység. A hívők aktív közreműködése a papság apostoli mun
kájában, szervezett, irányított formában. Az erről szóló tanítást XI. Píus pápa 1922-es Ubi arcano Dei kezdetű enciklikája 
tette teljessé. Hazánkban megalakítására formálisan 1932-ben került sor, ám hatása már korábban érzékelhetővé vált. Magyar 
Kódex 6. k. 299. 

274 EOL .IV. l.A fejér-komáromi ág. hitv. evang. egyházmegye 1933. július hó 5-én Tatatóvároson tartott évi rendes közgyűlé
sének jegyzőkönyve 27. 

275 EOL IV. 1. A Fejérkomáromi Ágostai Hitv. Evangélikus Egyházmegye 1938. évi június hó 29-én Bánhidán tartott évi rendes 
közgyűlésének jegyzőkönyve. 91. 

276 EOL IV. 1. A fejér-komáromi ág. hitv. evang. egyházmegye 1935. június hó 29-én Nagyvelegen tartott évi rendes közgyű
lésének jegyzőkönyve. 30-31. 

277 EOL IV. 1. A Fejér-komáromi Ágostai. Hitv. Evangélikus Egyházmegye 1936. június hó 30-án Pusztavámon tartott évi ren
des közgyűlésének jegyzőkönyve 43. 

278 EOL IV. 1. A fejér-komáromi ág. hitv. evang. egyházmegye 1935. június hó 29-én Nagyvelegen tartott évi rendes közgyű
lésének jegyzőkönyve. 41-46. 

279 Dobos László Gábor: Belmisszió és szociális irányzatok a protestáns egyházakban és vallásos szervezetekben. 263-306. In: 
A magyar protestantizmus 1918-1948. Tanulmányok. Szerk.. Lendvai L. Ferenc, Kossuth, Bp., 1987. 274-275., 276. 
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tartották nyilván - ötvözte magában a vallásos és kulturális jellemzőket, céljuk a protestáns öntudat 
növelése mellett ismeretterjesztés és szociális segélyezés volt. A Protestáns Kör működése időtállónak 
bizonyult, soraiban jelentős mértékben képviseltette magát az evangélikusság. Az egyesület igazán 
hatékony működése a második világháború kitöréséig tartott, s azzal gyakorlatilag véget ért. 

1938-ban a Felvidék visszacsatolásával ideiglenesen ismét változik az egyházmegye területe. Az 
1939. évi június 28-án Tatabányán tartott évi rendes közgyűlés megnyitó beszédében dr. Hándel Béla 
egyházmegyei felügyelő így üdvözölte a változást; „... első gondolatunk csak a visszacsatolt Felvidék 
és első szavunk csak visszatért híveink üdvözlése lehet. A fejér-komáromi ágostai hitvallású egyház
megye integritása helyreállt. Jókai Mór Komáromja már megint Magyarországon van s a Csallóköz, 
amely húsz éven át csak egyik regényében volt a mienk, majdnem teljes egészében szintén vissza
tért."̂ ™ Az 1938-ra vonatkozó adatok kapcsán felsorolt egyházközségek között Érsekújvár is szerepel.^" 
Az első bécsi döntéstől (1938. november 2.) a moszkvai fegyverszünetig (1945. január 20.) Érsekújvár 
ismét Magyarország része, s az ekkor létrehozott Nyitra és Pozsony k. e. e.̂ "̂  vármegye székhelye 
volt, így a korábbi egyházközség ideiglenesen visszakerült. 1939-ben visszatért Révkomárom is. Erre 
az évre vonatkozóan anyaegyházként a következők szerepelnek (17): Bókod, Csabdi, Csákvár, Eszter
gom-Dorog, Érsekújvár, Gyúró, Komárom, Nagyveleg, Oroszlány, Pusztavám, Révkomárom, Szák, 
Székesfehérvár, Szend, Tatabánya, Tata, Tordas. (Tata itt̂ "̂  szerepel először nem Tatatóvárosként, igaz, 
a következő év jegyzőkönyve - 1941 - ismét a korábbi néven említi.) Az 1940. évre vonatkozóan Ko
márom és Révkomárom még külön szerepel, ám az 1941-ről készített egyházmegyei adatok között már 
csak Komárom fordul elő, hiszen a két egyházközség egyesült és újjáalakult. Ugyanitt Dorog és Esz
tergom már külön önálló anyaegyházközségekként van feltüntetve.^" 1944-ben Érd neve is feltűnik az 
anyaegyházközségek sorában mint missziói egyházközség, s ezzel az anyaegyházak száma 18-ra nő.̂ ** 

Ezekben az években több olyan változás is készülőben volt az egyházmegyében, amelyek később 
részben megvalósultak. 1940-ben szóba kerül már egy Kisbér központtal létrehozandó missziói gyüle
kezet megszervezése. Ez a terület ekkor még a Veszprémi Egyházmegye és a Dunántúli Egyházkerület 
része volt. Felmerült a szintén Veszprém egyházmegyei Ászár csatlakozása is a létrehozandó kisbéri 
egyházközséghez. Ugyancsak itt említik Vérteskethely idecsatolását is.™"" Utóbbi nem valósult meg, 
míg Ászár és Kisbér később kapcsolatba kerültek. Ugyanebben az időben a fejlődő fehérvárcsurgói 
gyülekezet missziói gyülekezetté szervezése megakadt.^*" 

1945 után az egyház működési keretei beszűkültek, az új, kedvezőtlen feltételek nehéz helyzet elé 
állították a gyülekezeteket. Mind a lelkészképzés, mind a hitoktatás, mind az egyesületi élet az 50-es 
évekre válságos helyzetbe került. Emiatt a II. világháború után felmerülő egyik legfontosabb feladat 
ismét a belmisszió lett A Fejér-Komáromi Egyházmegye sokat küszködött a szórványok gondozásával 
is. Mindenütt érzékelhető volt a segédlelkészhiány. Erd és Székesfehérvár talán a legjobban leterhelt 
gyülekezetek voltak szórványügyben. Tatán már érezhető volt a válság, lelkészei gyakran váltották 
egymást, a gyülekezeti élet nem volt szilárd. Tatabányán az 1945 óta tartó „lelkészválság" várt megol
dásra. Feladat lett Vérteskethely missziói központtá fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan merül fel, hogy a 
Dunántúli Egyházkerület Veszprémi Egyházmegyéjéből Bakonyszombathely (s a hozzá tartozó Ászár, 
Hanta és Kisbér) Vérteskethellyel társulva életképes társ^gyülekezetet alkothatna.^'* Később, ha nem 
is pontosan így, de létrejött az együttműködés; Hánta-Aszár-Kisbér, a bakonyszombathelyi lelkész 
gondozásában. 

1949-ben közgyűlési határozattal a szórványokat az anyaegyházközségekhez való tartozás és gon
dozás céljából újrarendezték. A rendezés alapelve a legjobban és legalkalmasabban gondozhatóság 
volt. Az új beosztásról térkép is készült. 

280 EOLIV. 1. A Fejér-Komáromi Egyházmegye 1939. évi egyházmegyei jegyzőkönyv 4. 
281 A Fejér-Komáromi egyházmegyébe kapcsolódását az egyetemes közgyűlés 1942. november 20-án tárgyalta és hagyta jóvá. 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1942. évi november 20. napján Budapesten tartott évi rendes közgyűlésének 
jegyzőkönyve. 54-55. 

282 közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye 
283 EOL IV. 1. A Fejér-Komáromi ág. h. ev. egyházmegye 1940. évi június hó 28-án Csákváron tartott évi rendes közgyűlésének 

jegyzőkönyve 62. 
284 EOL IV. 1. A Fejér-Komáromi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye 1942. július hó 1-én Komáromban megtartott 

évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve 71. 
285 EOL IV. 1. A Fejér-Komáromi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye 1944. évi június hó 29-én Bicskén tartott évi 

rendes közgyűlésének jegyzőkönyve 25., 74. 
286 Püspöki jelentés a dunántúli evangélikus egyházkerület 1940. évi október hó 3. napján Pápán tartandó rendes közgyűlése 

elé. 28. A székesfehérvári egyházközség irattára. 
287 A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1942. évi november hó 20. napján Budapesten tartott évi rendes közgyűlé

sének jegyzőkönyve 137. 
288 EOL IV. 1. A fejér-komáromi evangélikus egyházmegye 1950. május hó U-én Komáromban tartott évi rendes közgyűlésé

nek jegyzökönyve 7-10. 
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1948/49-ben még nem érezhető annyira a visszaesés - legalábbis az egyházmegyei beszámolók ada
tai ezt mutatják - az istentiszteleteken való részvételt illetően, sőt evangelizációkat is tartanak. Az 
egyházmegyéből négy lelkész, dr Schulek Tibor, Görög Tibor, Sólyom Károly és dr Selmeczi János 
nemcsak az egyházmegyében, de az ország más egyházmegyéiben is tartottak evangelizációt, amelye
ken részt vett Wéber Julianna egyházmegyei diakonissza is. Jellemző azonban, amit az esperes a tata
bányai lelkész jelentéséből idéz a családlátogatások kapcsán: „Ügy látszik, hogy egyre jobban ezekre a 
csendes beszélgetésekre fog helyeződni a mi belmissziói munkánk legnagyobb súlya." 

A Fejér-Komáromi Egyházmegye 1950. évi május 11-én Komáromban tartott évi rendes közgyűlé
sén a székét ekkor elfoglaló új esperes, dr Schulek Tibor érdekes jellemzést ad a területről. „A Fejér-
Komáromi Egyházmegye kicsiben szinte teljes színképét adja a magyarországi evangélikus egyház
nak. Csak a nemzetiségi kérdés ismeretlen benne, amióta egyetlen nem magyar gyülekezete (Puszta
vám) is magyar istentiszteleti nyelvre tért, tagjainak egyhangú kívánságára." (Az egyházmegye két 
nem tisztán magyar gyülekezete Oroszlány /tót/ és Pusztavám /német/ voltak, azonban a kitelepítések 
és a lakosságcsere is éreztették hatásukat.) Érdemes áttekinteni az esperes által megfogalmazott főbb 
gondolatokat. Mivel az egyházmegye 1894-ben vált csak el a Dunántúli Egyházkerülettől, még ma
gán hordja az ottani örökséget - írja. A falusi gyülekezetek típusukat tekintve nem különböznek a 
szomszédos Győr vagy Veszprém megyei gyülekezetektől. Az 1920-as években újabb egyházközségek 
keletkeztek. Ezek jórészt a nagyipari és a bányatelepek új gyülekezeti típusai közé tartoznak, s a ko
rábbi közösségekkel kapcsolatos feladatoktól eltérő problémák jellemzik. Ilyen gyülekezetek voltak 
Tatabánya, Dorog. Oroszlány kétarcúsága magán hordozza a régi hagyományokat és a bányaművelés 
által fellendített település sajátságait is. Külön csoportot alkotnak az esztergomi, komáromi és tatai 
városi gyülekezetek, amelyek különböző okokból ugyan, de a kisgyülekezeti lét nehézségeivel, ám 
nagy összefogással építik a közösséget. Új, illetve újjáalakult közösségek ezek. Az egész megye szinte 
valamennyi egyházközsége küszködik a szórványok problémájával. Az érdi missziót is kiemeli az 
esperes elemzése a szórványgondozás kapcsán. Külön gyülekezettípusnak számított Gyúró és Tordas 
a falun lakó, de dolgozni a fővárosba járó lakosságával. Az elemzés persze valamelyest magán viseli 
az 50-es évek követelményeit, a falusi-városi kiegyensúlyozásra törekvést, a munkás és a paraszti 
életmód összehangolását, de kétségtelen, hogy e megfigyelések alapja: a gyülekezettípusok, léteztek 
az egyházmegyében. Adatai és elemzései elsősorban az 1948/49-es évekre vonatkoznak. 

Az egyházmegye 1950-ben 16 anyaegyházközségből (Bókod, Csabdi, Csákvár, Esztergom-Dorog, 
Érd, Gyúró, Komárom, Nagyveleg, Oroszlány, Pusztavám, Szák, Szend, Székesfehérvár, Tata, Tatabá
nya, Tordas), 1 leány- (Vérteskethely), 2 fiókegyházközségből (Bicske, Dorog) és száznál több rendezett 
és kisebb szórványhelyből állt. Az egyházközségek lélekszámapadásához minden valószínűség szerint 
hozzájárultak a német kitelepítések, illetve a szlovák-magyar lakosságcsere által okozott zavarok. 

Az 1951. évi egyházmegyei közgyűlésben ismét látszik néhány jel, ami a hanyatlásra utal. „Le
ányegyházról az iskolák államosítása óta már nem lehet beszélnünk" - utal a jelentés egy mondata 
a változások negatív voltára. Létszámcsökkenés is tapasztalható az éves lélekszám- kimutatásokban, 
ugyanakkor a jelentések sok tekintetben, így a gyülekezeti tagok létszámát tekintve sem megfelelő 
pontosságúak. Erre ki is tér a közgyűlés ekkor. Míg Tatabánya és Székesfehérvár még mindig nehezen 
gyürkőzik a szórványokkal (ebben az elhelyezkedés is nagy ok), Érden jól működött a szórvány
gondozás. Minden nehézség ellenére volt néhány hely az egyházmegyében, ahol ébredési folyamat 
vette kezdetét. Evangelízációk két kivétellel (Tata és Nagyveleg) minden gyülekezetben voltak, sőt 
első alkalommal szerveztek a megyében gyülekezeti találkozókat. Ezen erőfeszítések mellett sajnos 
látszik, hogy az egyház tért is vesztett ugyanakkor Míg 1949-ben Tatabányán, Tatán, Székesfehérvá
ron, Szőnyben, Esztergomban és Dorogon volt kórházi szolgálat, addig egy évvel később a rendsze
res kórházlátogatások lehetősége megszűnt, illetve egy-egy alkalomra korlátozódott. 1949-ben még 
fogházgondozás is volt (Székesfehérvár), ám 1950-ben már ez is a múlté. 1948 után, az egyesületek 
feloszlatását követően sajnos az egyházmegyék, gyülekezetek fontos missziói eszköztől estek el. Elég, 
ha áttekintjük a két világháború között az egyesületi virágkor értesítőit, s láthatjuk, hogy az egyház
megyében milyen sok helyen volt nőegylet, énekkar, leányegylet, i^úsági kör stb. 1950-ben énekkarok 
még működtek ugyan néhány helyen (Szák, Székesfehérvár, Tordas), de a térvesztés már ekkor érzé
kelhető.'"' 

1952-ben az egyházszervezet beosztását is módosították, a négy evangélikus egyházkerület helyett 
kettő, az Északi és a Déli jött létre."" Az újonnan kialakított egyházkerületben új egyházmegyék is 
alakultak, s ezekkel együtt lett része a Fejér-Komáromi Egyházmegye az új Északi Egyházkerületnek: 
a Hajdú-Szabolcsi, Borsod-Hevesi, Nógrádi, Budai, Veszprémi, Győr-Soproni, Vasi egyházmegyékkel. 

289 EOL IV.l. A Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye 1951. június 1-én Tatán tartott évi rendes közgyűlésének jegyző
könyve 10-12. 

290 A Magyarországi Evangélikus Egyház területi beosztásának újjárendezéséröl szóló I. törvénycikk 1952. június l-jén lépett 
hatályba. 
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Az 1952. július elseje óta átszervezett formában működő Fejér-Komáromi Egyházmegyéhez 21 anya
egyház tartozott: Csabdi-Bicske, Csákvár, Gyúró, Lajoskomárom, Nagyveleg, Pusztavám, Sárszent
miklós, Székesfehérvár, Tordas, Bakonyszombathely, Bókod, Esztergom-Dorog, Hanta, Komárom, 
Oroszlány, Súr, Szák, Szend, Tata, Tatabánya, Érd. Az új egyházmegye alakuló közgyűlésére 1952. 
június 27-én Szákon került sor. Az újonnan alakult egyházmegyék nem fedték a régiek területét. Az 
új egyházmegyei beosztásnál az a törekvés érvényesült, hogy az új közigazgatási beosztáshoz al
kalmazkodjanak. Bakonycsernye, Bakonyszombathely a Veszprémi Egyházmegyéből, Sárszentmiklós, 
Lajoskomárom a Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegyéből került át Fejér-Komáromhoz. 1955 dec
emberében az Északi Evangélikus Egyházkerület Tanácsa jóváhagyta, hogy a fehérvárcsurgói leány
gyülekezet szórványaival - Isztimér, Guttamási, Csór, Nádasdladány - együtt Székesfehérvárhoz kap
csolódjék mint leányegyház-'". Az 1952-ben még egyházmegyénk anyaegyházközségei között szereplő 
egyházközségek közül jelenleg Érd már nem része az egyházmegyének, az Érdi Evangélikus Gyüleke
zet (Ercsivel) a Budai Egyházmegye része. A 20. században a Bakonyszombathelyi Egyházközségből 
önállósult szórványokból született meg a Hánta-Ászár-Kisbéri Egyházközség, de lelkészhiány miatt 
az elmúlt évtizedekben újra egymásra utalt lett a két gyülekezet, s a társulásban 1978 óta a mindenkori 
bakonyszombathelyi lelkész látja el a helyettesi szolgálatot. 

2000 őszén ismét módosult a magyarországi evangélikus egyház területi beosztása. Győr székhely-
lyel létrejött a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, s a Fejér-Komáromi Egyházmegye is e kerület 
felügyelete alá kerül. A Fejér-Komáromi Egyházmegye egyházközségei ma: Bakonycsernye, Bakony
szombathely, Bókod, Csákvár-Bicske-Csabdi, Esztergom, Hánta-Ászár-Kisbér, Komárom, Lajosko-
márom-Enying, Nagyveleg, Oroszlány, Pusztavám-Mór, Sárbogárd, Súr, Szákszend, Székesfehérvár, 
Tatabánya, Tata, Tordas-Gyúró. 

Esperesek: Krizsány Dávid oroszlányi lelkész (1756-1774), Perlaki Dávid (Komárom, 1786-1794), '̂̂  
Teszlák Pál (Oroszlány, 1797-1801), Hrabovszky György (Palota, 1801) Szabó Farkas László (Szend, 
1802- (1819) 1820), Turcsányi György (Oroszlány, 1833), Farnek Dávid (Szák, 1833-1853), Gödör Jó
zsef (Szend, 1854-1858), Szabados Pál (Oroszlány, 1859-1860),Trsztyénszky Gyula (Szend, 1860-1861), 
Udvardy József (Csabdi, 1861-1866), Schmid Mihály (Bókod, 1866-1885), Jankó Dániel (Tordas, 1885-
1888), Madár Mátyás (Nagyveleg, 1888-1893), Hering Lajos (Szend, 1893-1904), Jánossy Lajos (Rév
komárom, 1904-1919), Balogh István (Bókod, 1924-1934), Podhradszky János (Tordas, 1934-1942), 
tiszteletbeli esperes Balogh István (1940), Magyar Géza, Podhradszky János (1942), Fadgyas Aladár 
(Komárom, 1942-1944), Molnár Gyula (Esztergom, 1947-1950, 1950-ben tiszteletbeli esperes lett), dr. 
Schulek Tibor (Komárom, 1950-1953, 1953-ban lemond), Görög Tibor (Tordas, 1953-1957), dr. Sel-
meczi János (Tatabánya, 1958-1969), dr. Nagy István (Tata, 1969-1983), Lábossá Lajos (Tatabánya, 
1983-2000), Bencze András (Székesfehérvár, 2000-2006), Szarka István (Bakonycsernye, 2006-) 

Alesperesek: Szepesy Mihály (1786), Gáncs Jenő (1903-1916 jún. 30-án lemond), Balogh István 
(1917-1921), Podhradszky János (1924-1934), Magyar Géza (1935-1942), Fúria Zoltán (1942-1944), 
Németh Géza (1950, 1951-1954) 

Felügyelők: Bóday Mihály (1800-1807), Guttaházi Móricz Ferenc (1807-1834), 1838-ban nincs, 
Horváth István (1848-1860), Csapó Pál (1861-1868), báró Prónay Dezső (1870-1871), Procopius Pál 
(1875-1885), Prónay Gábor (1885-1887), Hegyeshalmi dr. Fischer Kálmán (1888-1893), 1894 választás 
folyamatban, Loósi és egervári báró Solymosi Ödön (1895-1913, 1914-ben lemond), Lándori dr. Kéler 
Zoltán (1915-1920), dr. Kail Antal (1921-1924), dr. Hándel Béla (1924-1948), GöUner László (1950-
1955), Csipkay Imre (1956-1966), Valkó László (1967 felügyelőhelyettesként), dr. Szelényi Gusztáv 
(1969-1983), Farkasházi Ferenc (1984-1990), Sztruhár András (1990-1995), Mészáros Tamás (1995-) 

Másodfelügyelők: dr. Nagy Vilmos (1897-1898), Kovács Sándor a közgyűlés helyettes világi elnöke 
(1903), Kirchner Mihály (1906-1912), Kőhler Albert (1912-1917, 1918 újra választva), dr. Rásó Lajos 
(1920), Lándori dr. Kéler Bertalan (1926-1929), dr. Ruzsinszky György (1951-1954) 

Az egyházmegye jelenlegi tisztségviselői: Szarka István esperes, Vancsai József esperes- helyettes, 
Mészáros Tamás egyházmegyei felügyelő, Kissné Kárász Rózsa egyházmegyei másodfelügyelő, dr. 
Sassi Endréné gazdasági felelős. Csernyin Sándor, Szebik Károly, Szőllősi Pál, Kéri Gerzson gazda
sági bizottsági tagok. Királyné Reizinger Márta számvevőszéki elnök, Kadlecsik Árpádné pénztáros, 
Kriskó Andrásné, Kalincsák Ferenc, Szabó Ildikó számvevőszéki tagok, jelölőbizottsági tagok: Kapi 
Zoltán, Rumy Imre, Schermann Gábor, Szebik Károly, Zászkaliczky Tamásné, Bőjtös Attila evangeli
zációs-missziói felelős, SüUer Zsolt ifjúsági felelős, Schermann Gábor GAS felelős. Kovács Eleonóra 
gyűjteményi felelős, Szebik Attila zenei felelős. Bencze András egyházkerületi lelkészi küldött, Kissné 
Kárász Rózsa egyházkerületi nem lelkészi küldött. Kéri Gerzson egyházkerületi nem lelkészi póttag. 
Szarka István zsinati lelkészi küldött, Bencze András zsinati lelkészi póttag, Sztruhár András zsinati 

291 Korábban Várpalotához tartozott. 
292 Perlaki Dávidot az egyházmegye első espereseként adja meg az 1853. évi dunántúli egyházkerületi névtár. 
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nem lelkészi küldött. Mészáros Tamás, Kéri Gerzson zsinati nem lelkészi póttagok, dr. Nagy Erzsébet 
a lajoskomáromi Agapé szeretetotthon igazgatótanácsának tagja, Bóday Éva a bakonycsernyei Evan
gélikus Óvoda igazgatótanácsának tagja 

Az egyházmegyei presbitérium tagjai: Szarka István, Vancsai József, Mészáros Tamás, dr. Sassi End-
réné, Bőjtös Attila, SüUer Zsolt 

Kovács Eleonóra 

Felhasznált irodalom: 

Dobos László Gábor: Belmisszió és szociális irányzatok a protestáns egyházakban és vallásos szer
vezetekben. 263-306. In: A magyar protestantizmus 1918-1948. Tanulmányok. Szerk.. Lendvai L. 
Ferenc, Kossuth, Bp., 1987. 
Magyarország történeti helységnévtára. Fejér megye (1773-1808), KSH, Bp., 1987. 
A történeti Magyarország városainak és községeinek névváltozatai az Országos Községi Törzs
könyvbizottság iratanyaga alapján (1898-1913) KSH, Bp., 1997. 
Jenéi Károly: A község lakossága az alapítástól a török hódoltság végéig (1030-1687) 39-61. In: Mór 
története, 1977. 
Vass Előd: A lakosság és gazdálkodás a török hódoltság korában. 61-69. In: Mór története, 1977. 
Jenéi Károly: Mór a török kiűzésétől a szatmári békéig (1687-1711). 69-77. In: Mór története, 1977. 
Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945. Gondolat, Bp., 1985. 
Kállay István: Bodajk. 293-333. pp. In: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 14. kötet. Székesfehérvár, 
1980. 
Károly János: Fejér vármegye története I-V. K. Székesfehérvár 1896-1904. 
Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus története 1895-ig. I. k. Attraktor, Máriabesnyő-
GödöUő, 2004. 
Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története I. k.. Sopron, 1924. 
Magyar Kódex 6. k. Magyarok a XX. században. Magyarország művelődéstörténete 1918-2000. Kos
suth Kiadó, Bp., 2001. 
A Dunáninneni Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület névtára 1908 évre, Balassagyarmat, 1908. 
Egyháztörténeti emlékek. Forrásgyűjtemény a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület történe
téhez. I. köt. Összegyűjtötte: Payr Sándor. Dunántúli Ág. Hitv. Evang, Egyházkerület, Sopron, 1910. 
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Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség 

8056 Bakonycsernye, Dózsa u. 1. 
Tel.: 22/592-001 
Web: http ://bakonycsernye.lutheran.hu 
E-mail: bakonycsernye@lutheran.hu 
Szarka István esperes-lelkész 
Szarka Éva másodlelkész 
Nagy Gábor egyházmegyei beosztott lelkész 

Lélekszám (népszámlálás / nyilvántartott / fenntar
tók) 

Bakonycsernye (anya) 1566 /1679/ 1110 
Bodajk (szórvány) 95 /23/ 0 
Balinka (szórvány) 76 /36/ 0 
Összesen: 1566 /1679/ 1110 

A gyülekezet jelenlegi tisztségviselői: 
Szarka István lelkész, esperes, Szarka Éva lelkész. 

Csernyin Sándor felügyelő, Kadlecsik István felügye
lő h.. Farkas Sándor gondnok, Benís János másod
gondnok. Boros Lajos másodgondnok. Szabó János-
né pénztáros. Győző Árpádné jegyző, Sábicz Imola 
másodjegyző, Szvitek Ákosné a számvevőszék elnöke 

A presbitérium tagjai 
Boros Miklósné, Böhm Lajosné, Haik István, Horváth 

Lászlóné, Jutási András, Királyvári Józsefné, Oravecz Sándor, Osgyán Lajos, Somogyi Imréné, Szabó 
János ifj.. Szentesi István, Skrabák Ferencné, Tóth Gyula 

A gyülekezet története 

A bakonycsernyei anyaegyház 
Bakonycsernye (1909-ig Csernye) Fejér megyei község a megye keleti szélén, a Bakony hegy

ség északkeleti részén, Veszprém, Fejér és Komárom megye találkozásánál. Közigazgatásilag 1956. 
áprilisl-jéig Veszprém megyéhez tartozott. 

A község kedvező adottságai miatt ősidők óta lakott hely. A középkor végén Bakonycsernye mai 
határában nyolc apró falu, település volt, amelyek neveit oklevelek említik. Közöttük van Csernye is, 
amelyről az első adat 1341-ből ismeretes. 1426-tól Bátorkő várához tartozott.^" A terület régészetileg 
jobbára feltáratlan, a Súr felé vezető út melletti dombtetőn a gyep felszíne alatt egy templom romjai 
valószínűsíthetők. 

A vidék és falvai a másfél évszázadig tartó török uralom idején pusztultak el. A törökök által elfog
lalt utolsó vár a Mór alatti, Bakonycsernyével egy magasságban és tőle csupán húsz kilométerre lévő 
Csókakő vára volt, a környék pedig a szüntelenül ismétlődő végvári csatározások színtere. Az élet 
csak a török idők elmúltával indulhatott meg újra. A vidék új ura Várpalota várát, városát és a hozzá 
tartozó falvakat királyi adományként megkapó Zichy grófi család lett, ők szorgalmazták a lakatlan 
vidék betelepítését. A munkaerő nagy hiánya miatt a katolikus nagybirtokos család beleegyezett, 
hogy néptelen pusztáira szlovák anyanyelvű, evangélikus vallású jobbágyok is jöjjenek, így létesül
tek a nagybirtokon Csernye mellett Súr és Öskü falvai és gyülekezetei is. Csernyére 1724-től Nyitra 
vármegyéből, a Vág folyó és a morva határ közötti területről, Csejte és Berencs várak tartományaiból 
jött a telepesek többsége, Csejtéről magyarok, Berencsről pedig szlovákok. A kezdettől vezetett első 
anyakönyv az első évtizedek bejegyzései mellett feltünteti a családok származás helyét is.^"' Ekkorra 
a felvidéki jobbágyi telkek már nagyon elaprózódtak. A nehezebbé vált megélhetés mellett refor
mált vallásukat sem élhették szabadon, ezért a nyitrai evangélikusok a 18. század első évtizedeire 
szülőföldjüktől annyira elidegenedtek, hogy amikor a velük egy nyelvet beszélő és egy hitet valló 
toborzók közöttük megjelentek egy szabadabb és jobb otthon ígéretével, vállalták a szökés kockázatát 

293 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. k. Sopron, 1924. 181. 
294 Első anyakönyv 1726-tól a lelkészi hiv.-ban 
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is. Mellettük több telepes jött Csehországból is, valamint Trencsén, Szepes és Liptó vármegyékből, s a 
dunántúli, főként szlovák telepítésű községekből is. Ugyanakkor az első telepesek nem csupán szlovák 
nevűek: a legelső 52 telepes közül 21 viselt magyar hangzású nevet, akik később beolvadtak a többség 
nyelvét beszélő szlovákságba. 

A falu betelepítője - az 1721-ben Öskün beiktatott és ott közel három évtizedig működő nemes 
Raksányi György lelkész testvére - nemes Raksányi Mátyás volt, aki szabad mozgású emberként a 
csernyei pusztára telepeseket toborzott. A Zichy III. János gróffal történt megegyezés szerint vallá
sukat szabadon gyakorolhatták, lelkészük és tanítójuk lehetett, és megépíthették első vesszőből font 
és sárral tapasztott paticsfalú templomukat is. A szabad vallásgyakorlatot a Zichy IV. János gróf és 
jobbágyai között 1746. október l-jén megújított szerződés is biztosította. 

A gyülekezet első lelkésze Schwarzwalder Jeremiás (1725-1731), aki 1723-1725 között Gyönkön 
szolgált. A győri esperesség 1725. évi kimutatásában mint Csernye lelkésze szerepel. Pozsonyból szár
mazott, magyarul, szlovákul, németül írt és beszélt. Az anyakönyveket 1726 júliusában kezdte el ve
zetni. A gyülekezethez ekkor mintegy 300 lélek tartozhatott. Schwarzwalder Jeremiás 1731-ben a móri 
kapucinus barátok kórházában halt meg, a talán rosszhiszemű, ugyanakkor mégsem kizárható gyanú 
szerint ott megmérgezték. 

Vráthelyi Illés (1731-1740) Vágújhelyről került Csernyére, 1732. január 6-án iktatták be, innen Tor-
dasra távozott. 

Bukovszky György (1740-1751) Turóc megyei származású. Wittenbergi egyetemi évei után Győrött 
nevelősködött, innen jött Csernyére 1739-ben. Neve az 1747. évi katolikus canonica visitatio (püspöki 
vizsgálat) jegyzőkönyvében is olvasható azzal a javaslattal, hogy „ezen papot a tekintetes vármegye 
karhatalommal távolítsa el eme helységből", ami később be is következett. 1751. szeptember 7-én Sú-
ron a tanúkihallgatások során az ellene emelt vád több esetben is beigazolódott, hogy olyanok, akik 
korábban - még Csernyére költözésük előtt - evangélikusokból katolikussá lettek, most visszatér
tek az evangélikus egyházba. A pásztor nélkül maradt gyülekezet földesurához fordult közbenjárását 
kérve. (Kérvényük néhány évtizede a templom orgonájából került elő annak javítása közben.) Zichy 
István gróf a kérvényre 1752. április 7-én írt válaszában sietett megnyugtatni jobbágyait, hogy az 
„augustana confessiobéli" vallás szabad gyakorlását továbbra is biztosítja, ugyanakkor a nemes vár
megyénél közbenjár érdekükben. 

Simkovics Mihály lelkész (1752-1754) Zólyom megyei eredetű. Rövid szolgálata alatt elcsitult a 
vallási viszály. 

Horváth Sámuel (1754-1784) hontbagonyai származású. 1754. május 26-án iktatták be a földes
úr engedélyével történt megválasztása után. A gyülekezet közössége a cseh Biblia és a Tranoscius 
- Tranovszky György (1592-1637) több mint ezer éneket tartalmazó szlovák énekeskönyve 1635-től 
mintegy ötven kiadást ért meg - énekei és egymást váltó prédikátorainak tanítása mellett élte a maga 
szigorú erkölcsű életét. Működése alatt kezdődött el a kőtemplom építése. Az 1760-as években felújí
tott, fából készült templom már roskatag állapotba jutott, a megszaporodott híveket egyébként sem 
tudta befogadni. A helytartótanács 1783. december 22-én hozott határozatával engedélyezte a temp
lom építését azzal az indoklással, hogy az uradalom oldaláról a telek és az építőanyagok, a gyülekezet 
részéről pedig elegendő pénz, ingyenes munkások és a mesteremberek biztosítva vannak. Azt építke
zést azonban Zichy V. István gróf durva beavatkozásával leállíttatta, erre a gyülekezet a császárhoz 
fordult. Bár a gyülekezet az uraságnak a kőért és más anyagokért már előre leszolgálta a kialkudott 
600 napot, majd újabb 800 nap munkát és 300 nap leszolgálását is kellett vállalniuk, hogy az építkezést 
folytatni tudják. Ugyanakkor a császárhoz írt kérvényükben leírják más, régebbi sérelmeiket is. Az 
udvari kamara a vármegyénél vizsgálatot rendelt el. A gróf dühkitörése nem felekezeti elfogultságból 
eredt, hanem amiatt, hogy a gyülekezet által az anyagokért felajánlott 800 kézi gyalog napszám he
lyett a falu jegyzője a szerződésbe az ő tudta nélkül 1500 kétmarhás robotot írt, így Zichy gróf becsap
va érezte magát. Csalárdsága miatt a falu a jegyzőjét hivatalától megfosztotta. A nemesi vármegyénél 
a két évig tartó pereskedés ugyan nem szolgáltathatott igazságot a csernyei jobbágyoknak földesuruk 
ellenében, de a templomot ilyen nehézzé vált körülmények között is felépítették. 

Géts (Szeleczky) Sámuel (1784-1786). A még torony nélküli templomot 1786. május 21-én az ő szol
gálata idején szentelte fel Hrabovszky Sámuel dunántúli szuperintendens. 

Dopsa János (1786-1803) a Nyitra megyei Klubokon született 1747-ben. Lőcsén és Pozsonyban ta
nult, az iskolák után praeceptor (nevelő) majd levita-tanító (olyan tanító, aki bizonyos egyházi szolgá
latokat is végezhetett) lett. Csernyén szentelte pappá a szuperintendens, és itt is halt meg. Működése 
alatt sikerült a templomépítésből fezármazó adósságokat is kifizetni. 

Famek Sámuel (1803-1817) Turóc megyében született 1756-ban, Csernyére 17 évi nagyvelegi szol
gálat után került. 1804-ben az 1766-ból származó 150 font súlyú kis harang mellé egy 300 fontos 
nagyharangot öntettek, és beszereztek orgonát is. 1810. január 14-én nagy erejű földrengés rázta meg 
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a felüt és a környéket. A templom fela megrepedezett, a harangokat a toronyból le kellett szerelni, az 
iskolaépületben s a parókiában is kár keletkezett, majd ledőlt a templom tornya is. A templomot 1812-
ben javították ki, és 1815-re új tornyot építettek hozzá. 

Farnek Jonatán (1817-1834) Farnek Sámuel fia, apja halála után ő is haláláig szolgált Csernyén. 
Egy 1829-ben lezajlott összeírás szerint a feluban 2903 lakosból 2660 evangélikus volt. Mivel az első 
telepesek főként szlovákok voltak, így az istentisztelet nyelve is szlovák lett. Lassan elszlovákosodtak 
a később ide házasodott magyarok és németek is. Három nemzedék élete azonban elég volt ahhoz, 
hogy elvékonyodjanak azok a családi kapcsolatok, amelyek a lakosság többségét a nyitrai szülőföld
höz kötötték, s közülük ekkorra többen elmagyarosodtak. 1831-ben vörhenyjárvány lépett fel. Ez 140 
gyermeket és i^út vitt sírba öt hónap alatt. 

Badits István (1834-1840) Farnek Jonatán veje volt. Az ő - ugyancsak Badits István nevű - apja 1817 
óta volt a falu jegyzője, és működése alatt több úrbéri port indított a vármegyénél a falu érdekében. 
1831-ben kolera is pusztított Csernyén, amelynek egyes források szerint 124, más források szerint 400 
ember lett áldozata. Köztük sok volt az evangélikus is. 

Sztanó János (1840-1879) a Nyitra megyei Holicsról került Csernyére. Működése idején, 1862. au
gusztus 16-án tűzvész pusztított a faluban. 114 család otthona mellett leégett az iskola, a lelkészla
kás, és kiégett a templom is, az anyakönyveket azonban sikerült megmenteni. Az esperes segítségre 
szólította fel az egyházmegye gyülekezeteit. Az orgona csak részben pusztult el, de azt is újjá kellett 
építeni, amiről a megőrzött szerződés is tudósít. A gyülekezeti hagyomány úgy tudja, hogy az orgonát 
úgy mentették meg, hogy szétszedve kihordták a tűzből. Erről tudósít az orgona egyik oldallapjának 
belső oldalán egy ceruzával írt feljegyzés is: „1862. esztendőben elégett templomunk. Ezt az orgonát 
megmentették kurátor Nochta János, Radocha György, Ábelai Dávid, Szkok Pál, Molnár Ádám, Trenka 
Joseph, Joseph Emberger. Ditső neveik megmaradnak." Az épületek újjáépítésére az egyházközségnek 
kölcsönt is kellett felvennie. Az új „Silbermann" orgona, minden bizonnyal a régi orgona megmentett 
anyagának felhasználásával, 1867-re készült el egy felvidéki mester műhelyében. Ritkasága és értéke 
miatt külön védett a műemlék templomban. Szolgálatának utolsó éveiben (az 1875. évi névtár adata) 
1625 lélek tartozott a csernyei anyaegyházhoz. Szórványban - Szápáron - csupán két evangélikus élt. 
így 1627 lélek pásztora volt Sztanó János. 

Kolbenheyer Albert (1879-1893) a Liptó megyei Nagy-Olasziban született, az eperjesi teológiát 
végezte el. Raskó-Biztrón volt segédlelkész Krmann Dániel püspök mellett, majd Lajoskomáromba 
került. 1877-től Hantán szolgált, 1879-től volt csernyei lelkész. Cikkei és igehirdetései jelentek meg. 

Schtolz Gyula (1893-1896) életéről és szolgálatáról sajnos nincsenek adataink. 
Povázsai György (1896-1929) szolgálata alatt a templom mindmáig meglévő új szószékoltárát 1907. 

június 23-án szentelte fel az egyházmegye esperese. Az 1914-ben hadicélokra elvitt kis harang pótlá
sára 1925-ben került sor Öt és utódját Kardos László Bakonycsernyéről írt vallásszociográfiai köny
vében a következőképpen jellemzi: „Az egyházközség élén, az egész korszakon keresztül két markáns 
papegyéniség állott, az egyik 33, a másik 18 éven át látta el tisztjét, az evangélikus generációk egész 
sorát nevelték fel, tevékenységük és egyéniségük mély nyomot hagyott a gyülekezetben. A mai ev. 
egyházi szemlélet igazi régi lelkésztípusként jellemzi őket, erőszakos, autarchikus (önálló, független) 
egyéniségekként, akiktől a demagógia sem állott távol; széles gesztusokkal beszéltek, s magatartásuk 
nem csekély külsőségeivel sodorták a híveket; ha úgy hozta a sor, nem átallották a vaskosabb érveket, 
a botot és az ütleget is használatba venni, hogy szavuknak és akaratuknak kellő súlyt adjanak, nem
csak az i^úság okulására és fegyelmezésére, de olykor a felnőtt egyháztagok közötti nézeteltérések el
igazítására is. Mindazáltal jó gazdatársaknak s nemegyszer ivótársaknak is bizonyultak."^''^ Szolgálata 
idején (1910) 1706-ra nőtt az anyaegyház lélekszáma. Szápáron 9, Puszta-Inotán 6, Pusztamecséren 24 
evangélikust tartottak nyilván. Az egyházközségnek 1745 tagja volt. 

Szlovák Pál (1929-1947) 17 évi itteni szolgálata után Makóra ment. Az ő szolgálata alatt volt legna
gyobb lélekszámú a gyülekezet. Az 1993. évi névtárban 2047, az 1940. éviben már 2180 lélekkel szere
pel az anyaegyház. Kisgyón 14 evangélikusa fiókgyülekezetbe szerveződött. Szápáron 10 evangélikus 
lakott. Az egyházközségnek 2204 tagja volt. 

Honéczy Pál (1947-1953) a pilisi gyülekezetből került Bakonycsernyére. A front közeledtével ugyan
is Honéczy lelkész a pilisi gyülekezetét elhagyva Budapestre ment. A háború után a cserbenhagyott 
gyülekezet nem akarta visszafogadni, hanem a háború alatt is Pilisen maradt Nagybocskay Vilmos
hoz - az akkori segédlelkészhez - ragaszkodott. így Ordass Lajos püspök hármas cserét rendelt el: 
a csernyei lelkész Makóra ment, a pilisi Csernyére került, a makói (Tóth Károly) pedig Pilisen lett 
lelkész. 

Gyekiczky János (1953-1958) a soproni teológiai akadémia elvégzése után több helyen volt segédlel
kész, majd lelkész is. Volt időszak életében, amikor nem lelkészként dolgozott. A csernyei gyülekezet-

295 Kardos László: Egyház és vallásos élet egy mai faluban, Bakonycsernye, 1956. 
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ben öt évig volt lelkész. A tótkomlósi gyülekezet lelkésze lett élete végén. 2009-ben hunyt el. 
Danhauser László (1958-1979) Az 1956-os forradalom leverését követően a kiteljesedő állami és 

egyházi diktatúra kényszerítette a budahegyvidéki gyülekezetben betöltött lelkészi állás elhagyására 
és a bakonycsernyei lelkészi állás elfogadására. Kardos László már idézett könyvében úgy jellemzi, 
mint aki „városi és külföldet járt ember, jelentős missziói tevékenységgel a háta mögött, aki a misz-
szió-tudományt művelte a teológián belül is, műtörténetet és építészetet is tanult. Az egyházon belül 
pietista irányzatot követ. Az eddigi lelkésztípusokhoz képest új, urbánus és racionálisabb jelenség a 
csernyei parókián; idehelyezését a régi presbitérium idősebb tagjai ellenkezéssel fogadták, s csak több 
év munkájával vert itt gyökeret. Feladatát hivatástudattal és gyakorlott szakszerűséggel látja el." Az 
elvégzett lelki munka mellett kiemelkedő érdeme az új parókia megépítése, amelyet lényegében a jö
vőnek épített. Az épület 1973-ra lett készen. Az új épület mellett megmaradó régi parókia azóta a gyü
lekezeti ház feladatát töltheti be. 1977-ben helyi szakemberek segítségével a harangok villamosítása 
készült el. Egyébként évtizedekig a MAHEM (Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Missziói 
Egyesület) titkára is volt, amíg az egyesületet be nem tiltották. 

Zászkaliczky Péter (1979-1989) a Csabdi-Bicske-Csákvári Társegyházközségből került Bakonycser-
nyére, innen pedig a Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközségébe távozott 10 éves szolgálata 
után. A templom építésének 200. évfordulójára, 1986-ra készült el a templom belső felújítása és fűtésé
nek kialakítása hőlégbefúvásos olajkazánnal, amelynek árát a külföldre került gyülekezeti tagok adták 
össze. A templom feljárata is kövezésre került, és elkészült a templom környékének parkosítása. 1988-
ban két haranglábat is készített a gyülekezet, az egyiket a parókia udvarán, a másikat a temetőben 
állították fel. Az országosan változó politikai légkör jele volt, hogy 1985-ben tanácstaggá választották. 
A község és a gyülekezet közös összefogásának eredménye az új temetői ravatalozó is. 

Bence Imre (1989-1998) a beledi gyülekezetből jött Bakonycsernyére, majd kilenc év múltán a buda
vári egyházközség hívta meg lelkészének. Az ő munkássága alatt hatalmas társadalmi munkával 1995-
ben készült el a templom külső renoválása is. Szolgálatának hangsúlyos területe az i^úsággal való 
foglalkozás, a könnyűzenei és hagyományos énekkari kórusmunka. A finn-magyar testvérgyülekezeti 
kapcsolatok szintén ebben az időszakban teljesednek ki. Az oului esperesség nivalai gyülekezetével és 
a Helsinkitől nyugatra fekvő valkealai gyülekezetekkel máig eleven a kapcsolat. 

Szarka István (1998-) a nemescsói társult egyházközségben kezdte feleségével. Szarka (Hága) Évával 
segédlelkészi szolgálatát, innen kerültek Bakonycsernyére lelkésznek. Ma Szarka István a fejér-komá
romi egyházmegye esperese is. 

A gyülekezet tanítói kezdetben kettős hivatalt töltöttek be, ezért Stefanides István neve 1729 és 1733 
között többször előfordul az anyakönyvben mint a község tanítója és jegyzője. A Komárom megyei 
Szákról került Csernyére 1727 decemberében. 

Osgyán János (1734), Omaszta Imre (1736), Fúló Tamás (1742-1748), Reguly János (1747), Fábry Ist
ván (1758), Korbély István (1758) voltak a következő tanítóink. Holkó Sámuel iskolamestert 1771-ben a 
helytartótanács által elrendelt vármegyei összeírás említi. Nyolcvan gyermek járt hozzá, akiket írásra, 
olvasásra, katekizmusra és bibliai történetekre tanított. A sort folytatja Bajza Pál (1772) és Noroddi 
Mátyás (1779). Utóbbi szolgálata évében épült fel az új iskola a templom és a parókia melletti telken. 

Loksa István tanító 1786-ban fiatalon került Csernyére. Trencsén megyéből származott, iskoláit is 
Trencsénben végezte, s a retorikai osztályig jutott el. Csernye előtt Várpalotán volt praeceptor (házita
nító). Az 1786. október 12-én tartott püspöki vizsgálat megállapította róla, hogy a régi módszer szerint 
tanít, de hajlandó elmenni Sopronba az új, szabályos módszer elsajátítása végett. Tanítványainak szá
ma 1792-ben 40, 1795-ben nyáron 32, de télen 100 is volt. 1797-ben lakást építettek számára, amihez 
hozzájárulhatott az is, hogy ebből a faluból nősült, egy jobbágycsalád leányát, Csmela Annát vette 
feleségül. 1798-ban, az évszaktól függően, már 100-150 között mozgott az iskolások száma. Elhatároz
ták, hogy mellé új praeceptort fogadnak, akinek az egyházközség fizetést ígért. Loksa rektor pedig 
vállalta, hogy a praeceptornak „nála becsületes asztala lesz". 1808. február 19-én volt a legtöbb tanuló 
az iskolában: 69 fiú és 96 leány. Loksa István 1830 nyarán halt meg, 44 évi csernyei tanítóskodás után. 

Laucsek György rövid szolgálati ideje (1810) után Jeskó István került ide. ATrencsén megyei Beckón 
született, 1834-ben, 24 évesen került a Loksa István halálával megüresedett tanítói állásba. Elődjéhez 
hasonlóan ő is Csernyén töltötte életét. Sztanó Mihály rektor nevét Farnek Jonatán említi levelében.^"* 

Ernyesi József iskolamesterről egy 1831-ben írt panaszos leveléből tudunk. Utána Zatkalik János 
(1855-től) következett. 1862-ben leégett az iskola és a tanítólak. Helyére két tantermet építettek, majd 
egy új tanítói lakás is elkészült. Ekkor már két tanítót alkalmaztak. Az 1875. évi névtárban 239 tanuló
val jegyzik Csernyét. Később, 1905-ben már három, 1908-ban négy tanítói állás volt betöltve. 1910-ben 
269 tanulója volt az iskolának. A 19. század utolsó negyedében - hosszabb-rövidebb ideig - Saskó 
Gusztáv (1874), Schulek Ármin (1875), Babylon Sámuel (1879), Turczár Mihály (1885), Fakundiny 

296 Tudományos Gyűjtemény, 1827. 125.1 
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Mihály (1887), Droppa Ede (1890), Valent Béla (1890), Hrbusny István (1893), Purinyi Ottó (1894), 
Stribányi György (1898) volt az iskola tanítója. Almási (Almán) Brúnó 1900-tól 1914-ig, nyugdíjba 
vonulásáig tanított, és végezte a kántori teendőket is. Távozásával a szlovák tanítás is megszűnt az 
iskolában, amely addig is csak arra korlátozódott, hogy a szlovák istentiszteleten használatos, gót 
betűkkel nyomtatott Tranoscius énekeskönyv használatát megtanulják. 

A következő sort Petter Viktor (1901), Kertész Antal (1902), Tüskés Istvánné Zatkalik Erzsébet (1902), 
Kohit Mihály (1904), Kokosch Gusztáv (1905), Böjtös Pál (1907), Marosi Mihály (1907), Sipos Gyula 
(1907), Slojchó István (1908), Gózon Nándor (1909), Tüskés István (1909) alkotják. 

Cseplák János 1910-ben került Bakonycsernyére, és az iskola államosításáig volt egyházi szolgálat
ban, 1927-től kántor is. 1940-ben az iskola igazgatójává nevezték ki. Povázsai György lelkész leányát 
vette feleségül. Bakonycsernyére kerülésekor, 1910-ben vette meg az egyházközség a mai emeletes 
iskola telkét, amely addig a grófi szeszgyár volt. Három év alatt háromtantermes iskola épült fel ezen a 
helyen. Ezután Kálmán (Kadlecsik) Imre (1920), Toldi Sarolta (1923), Berzsenyi Malvin (1925), Bőhmné 
Udvardi Aranka (1929) következtek a szolgálatban. 

1930-ban a gyermekek számának növekedése miatt már 5 tanító tanított. Az 1933. évi névtárban Ba-
konycsernye 498 tanulóval szerepelt. Sor került az iskola bővítésére is. Az emelet tantermekkel bővült, 
az alsó részen tanítói lakásokat alakítottak ki. Az egyházi tanítók sorát Dróba István (1934), Ponicsán 
Gyula (1934), Bozzayné Szakács Erzsébet (1938), Bozzay László (1939), Kiss Lajos (1939), Horváth 
János (1943), Menyhárt Ilona (1943), Búza Jánosné Dömötör Jolán (1944) zárták le. A második világhá
ború kezdetén 582 tanulója volt az evangélikus iskolának, de a háború után rövidesen megszűntek a 
felekezeti iskolák a községben, s az 1946/47-es tanévben már az evangélikus és a római katolikus iskola 
mint Bakonycsernyei Általános Együttműködő Iskola fogadta tanulóit. 

A rendszerváltás új lehetőséget teremtett. Evangélikus egyházi óvoda alakult 2000-ben. A helyi 
önkormányzat biztosított épületet számára. Az alapítás évében 30 gyermeket sikerült felvenni, a mai 
létszám 52. A hitoktatást Szarka Éva lelkésznő és Simonfay Eszter óvónő-hitoktató végzi. Az alapítás
ban résztvevő óvónő Dreska Lajosné volt, aki azóta eltávozott innen. Szolgálatban lévő óvónők: Bauer 
Krisztina, Kenyeres Tímea, Molnár Zsófia, Osgyán Gáborné, Simonfay Eszter és Pékné Zsemberi Mó
nika. Az intézmény lelkes és szakszerű gazdasági vezetője Csizmadia Árpádné. 

Az óvoda arculatát a keresztyén értékek mellett a környezet szeretetére nevelő helyi nevelési prog
ram határozza meg. A tervek között szerepel egy háromcsoportos új evangélikus óvoda és ifjúsági köz
pont építése a templom melletti egyházi ingatlan helyén. A gyülekezet vezetősége a Norvég Finanszí
rozási Mechanizmusok pályázatára programot nyújtotta be, amely ennek a háromcsoportos óvodának 
a létrehozását célozza. A leendő óvoda Bakonycsernye közepén, festői környezetben lévő lejtős telken 
fog állni. A telken jelenleg a műemléki védettség alatt lévő evangélikus templom, lelkészlakás, vala
mint egy gyülekezeti ház áll, ezen felül pedig két épület, amelyeknek bontásával lehetőség nyílik az 
óvoda megépítésére. Tervei a legkorszerűbb igényeknek megfelelően készültek. A meglévő gyülekezeti 
házat és az óvodát szervesen kapcsolja össze majd egy kétszintes, galériás közösségi épület. Az óvodai 
szárny ütemezhető, bővíthető a távlatban további csoportszobákkal. Az egész épületkomplexum kor
szerű, hőszigetelt, környezetbarát anyagokból épülne meg. 

Bodajk (szórvány) 

Bodajk a Bakony aljában, a Móri-árok peremén fekszik. Régóta lakott terület. Már az avaroknak, 
majd a rómaiaknak is állandó települése volt ez a hely. 1543-ban (Fehérvár elestével) török kézre ke
rült. A török kiűzése után a Hochburg család kapta a móri-csókakői uradalom részeként. 1774-től több 
mint 100 évig mezőváros, majd nagyközség, 2008-tól város. 

A reformáció tanai korán eljutottak e vidék népéhez is. Ez nem véletlen. A csókakői-móri uradalom 
a reformáció hazai elterjedésének idején a nagy pártfogó, Nádasdy Tamás birtoka volt. Első ismert lel
késze Verbói Márton, akit 1638-ban Kis Bertalan szentelt fel és küldött ki ide lelkésznek. 1647-ben Fer
rari Sámuel, 1651-ben Magyar Mihály, 1653-ban Molitoris János volt Bodajk evangélikus prédikátora. 
A török hódoltság alatt (1684-ben) a falu elpusztult, de hamarosan újratelepült. Az ismét benépesült 
község lakói között több volt a protestáns, mint a katolikus. Ök reformátusok voltak. 1725-ből ismert 
prédikátoruk neve is. Az evangélikus gyülekezet már nem éledt újjá. Fényes Elek geográphiai szótá
rában (1851) a magyar és német lakókból álló mezőváros leírásában 1149 katolikus, 597 református, 8 
evangélikus és 11 zsidó lakos szerepel. A Dunántúli Egyházkerület 1875. évi névtárában Veleg (Nagy-
veleg) szórványaként találjuk, 2 lélekkel. Az 1940. évi névtár szerint Bodajkon és pusztáin 34 evan
gélikust tartottak számon, s a hívek Nagyveleghez tartoztak. A 2001. évi népszámlálás során 95-en 
vallották magukat evangélikusnak a négyezret meghaladó lakosú településen. A vallásukat gyakorló 
lutheránusok száma ma ennek egynegyede. A hívek gondozá.sát Bakonycsernye lelkészei végzik. Havi 
egy alkalommal helyben is részt vehetnek evangélikus istentiszteleten, a református templomban. 
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Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Bakonycsernye lelkészei 
Schwarzwalder Jeremiás (1725-1731), Vráthelyi Illés (1731-1740), Bukovszky György (1740-1751), 

Simkovics Mihály lelkész (1752-1754), Horváth Sámuel (1754-1784), Géts (Szeleczky) Sámuel (1784-
1786), Dopsa János (1786-1803), Farnek Sámuel (1803-1817), Farnek Jonatán (1817-1834), Badits István 
(1834-1840), Sztanó János (1840-1879), Kolbenheyer Albert (1879-1893), Schtolz Gyula (1893-1896), 
Povázsai György (1896-1929), Szlovák Pál (1929-1947), Honéczy Pál (1947-1953), Gyekiczky János 
(1953-1958), Danhauser László (1958-1979), Zászkaliczky Péter (1979-1989), Bence Imre (1989-1998), 
Szarka István (1998-) és Szarka (Hága) Éva (1998-) 

Segédlelkészek 
Kovács Lajos (1940), Tihanyi János (1942), Völgyes Pál (1954-1955), Bödecs Barnabás (1955-1956) 
Tanítók 
Stefanides István neve (1729-1733), Osgyán János (1734), Omaszta Imre (1736), Fúló Tamás (1742-

1748), Reguly János (1747), Fábry István (1758), Korbély István (1758), Holkó Sámuel (?-1771), Bajza 
Pál (1772), Noroddi Mátyás (7-1779-?), Loksa István (1786-1830), Laucsek György (1810), Jeskó István 
(7-1858), Sztanó Mihály (7), Ernyesi József (7-1831-7), Zatkalik János (1855-18757), Saskó Gusztáv 
(1874-18757), Schulek Ármin (1875), Babylon Sámuel (1879), Turczár Mihály '1885), Fakundiny Mi
hály (1887), Droppa Ede (1890), Valent Béla (1890, Hrbusny István (1893), Purinyi Ottó (1894), Stribányi 
György (1898), Almán (Almási) Brúnó (1900-1914), Petter Viktor (1901), Kertész Antal (1902), Tüskés 
Istvánné Zatkalik Erzsébet (1902-19107), Kohit Mihály (1904), Kokosch Gusztáv (1905), Böjtös Pál 
(1907), Marosi Mihály (1907), Sipos Gyula (1907), Slojcho István (1908-1910?), Gózon Nándor (1909), 
Tüskés István (1909-19337), Cseplák János (1910-1946), Kálmán (Kadlecsik) Imre (1920-19337), Toldi 
Sarolta (1923), Berzsenyi Malvin (1925-19407), Bőhmné Udvardi Aranka (1929-19407), Dróba István 
(1934), Ponicsán Gyula (1934), Bozzayné Szakács Erzsébet (1938-19407), Bozzay László (1939-19407), 
Kiss Lajos (1939-19407), Horváth János (1943), Menyhárt Ilona (1943) Búza Jánosné Dömötör Jolán 
(1944) 

Felügyelők 
Vései Véssey József (1910-1929), dr. Szlovák Pál (1930-1933), dr Szepesfalvy Pál (1934-1938), dr. 

Heiczinger János (1939-1953), (!), Boros József (1956-1961), (!) dr. Molnár Gyula (1969-1971), Hanzh 
János (1971-1979), Kiss Ferenc (1980-1989), Molnár Mihály (1989-1996), Csernyin Sándor (1996-) 

Stocz Károly és dr. Szlovák Pál rövid ideig (1929-1930), id. Nemesházi István és Nádvári Mihály hét 
éven át (1962-1968) másodfelügyelői tisztségviselőként voltak a gyülekezet világi vezetői. 

Bodajk lelkészei 
Verbói Márton (1638-7), Ferrari Sámuel (7-1647-7), Magyar Mihály (7-1651-7), Molitoris János 

(7-1653-7). 

A jelen 
Minden vasárnap 10.30-kor istentisztelet van az evangélikus templomban. Minden hónap első va

sárnapján az úrvacsora szentségében részesülhetnek a hívek, valamint istentiszteleten vehetnek részt 
a bodajki szórvány református templomában, délután 3 órakor. A bibliaórák hétfőn (a Béketelepen) 
és csütörtökön (a gyülekezeti házban) vannak. A hittanórák és a konfirmációi felkészítések rendsze
resek. A gyülekezetben ifjúsági csoport működik, és hetenként próbát tart az Örömhír kórus. A hívek 
tájékoztatását szolgálja az egyházi ünnepekhez kötődően megjelenő gyülekezeti újság, az Evangélikus 
Hírlevél. 

Az egyházközség tervei között egy új óvoda megépítése szerepel, amely kiváltaná az önkormány
zattól bérelt szűk udvarú épületet. Az új óvodához kapcsolódó tornaterem - igényes kialakítással -
egyben a gyülekezeti terem funkcióit is betölti majd. 

Az 1991-ben létrehozott „Élő Kövek Alapítvány" pedig az egyházközség tárgyi és személyi feltét
eleinek megteremtéséhez nyújt segítséget. A kuratórium elnöke: Surányi Gábor 

Szarka István (Bakonycsernye) 
Dr. Jani János (Bodajk) 
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1924. 
Wikipédia (Bakonycsernye, Bodajk) 2008. 
Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség honlapja. 
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Bakonyszombathelyi Evangélikus Egyházközség 

2884 Bakonyszombathely, Kossuth u. 38. 
Tel.: 34/359-313, 
Web: http ://bakonyszombathely.lutheran.hu 
E-mail: bakonyszombathely@lutheran.hu 
Vancsai József lelkész 
Lélekszám (népszámlálás /nyilvántartott/ fenntar
tók 

Bakonyszombathely (anya) 323 /255/ 195 
Bakonybánk (leány)75 /75/ 65 

Összesen (szórványokkal) 432 /348/ 267 

A gyülekezet vezetősége: 
Felügyelő: Bódai Julianna Éva, másodfelügyelő: 

Török Elek gondnok: Kovács Nándor, Dákai János, 
pénztáros: Szvák Mihály, számvevőszéki elnök: Ko-
lonics Éva, jegyző: Stokkerné Balogh Erzsébet. Presbi
terek: Bikali Istvánné, Dákai Jánosné, Dákai Pál, Gál István IfJ., Gálné Farkas Irén, Győző Györgyné, 
Kapitány Zoltánné, Kovács Dénes, Miszlai László, Németh András, Pintér Noémi, Pintérné Ballabás 
Márta, Szabó Miklősné, Tóth Istvánné, Tóth Jánosné, Tóth Tibor, Török Elekné 

Bakonybánk: 
Bocska Ferencné, Gulyás József, Kozma Lászlóné (gondnok), Nebehaj Lászlóné, Nebehaj Máté, Né

meth Jenőné, Pethő Istvánné, Somogyi Lászlóné 

A gyülekezetek története 

A bakonyszombathelyi anyaegyház 

Bakonyszombathely Komárom-Esztergom megye délnyugati sarkában, a Kisalföld és a Bakony ta
lálkozásánál, változatos természeti környezetben fekszik, a cuhai Bakony-ér mentén. Tatabányától, 
Székesfehérvártól és Veszprémtől 40, Győrtől 30 kilométer a távolsága. A Kisbér-Pápa útvonalon Kis
bértől 7 km-re található. 

A település nagy múltra tekinthet vissza: őskori kőeszközöket találtak határában. Az Árpád-korban 
már vásáros hely volt. Első okleveles említése éppen a szombatonként tartható vásárokkal kapcsolatos 
1358-ból. 1392-ben Garay Miklós, majd a Szécsi és Szapolyai család birtoka. 1636-ban a törökdúlás kö
vetkeztében elnéptelenedett falu az Esterházy család tulajdonába került. A század végén evangélikus 
és katolikus magyarok, majd a 18. században katolikus németek költöztek a településre, önálló falu
részbe. Ezért volt Német, illetve Bakony-Magyarszombathely a neve. A kétnevű település 1926-ban 
kapta a mai, Bakonyszombathely nevet. 

A gyülekezet kezdeti történetének feltárásában felbecsülhetetlen forrásunk az Emléklapok a Ba
konyszombathelyi Ág. Hitv. Evang. Gyülekezet Életéből c. kiadvány (Pápa, 1895), amelyet Hofbauer 
Pál, a gyülekezet lelkésze (1883-1911) állított össze 1895. szeptember nyolcadikára, amikor Gyurátz 
Ferenc esperes hivatalos egyházlátogatást tartott Bakony-Magyarszombathelyen és a hozzá tartozó 
ászári filiában. Innen tudjuk, hogy 1792. november 4-én a faluban tűzvész pusztított, amelynek a 
parókia is áldozatául esett. Kiss Dániel akkori lelkész feljegyzései szerint fontos irományok, okmá
nyok pusztultak el a tűzben, amelyeket saját leírásával igyekezett pótolni, így a legrégebbi időkre 
vonatkozó információk innen származhatnak. A születési anyakönyv 1712. évvel kezdődik, a házasok 
anyakönyvét 1741-ben, a halotti anyakönyvet pedig 1786-ban nyitotta meg a gyülekezet lelkésze. A 
bejegyzések napjainkig folyamatosak. A gyülekezet későbbi története jól rekonstruálható a különböző 
jegyzőkönyvekből. 

Feltételezhető, hogy már a reformáció hajnalán gyökeret eresztettek falunkban Luther tanításai. 
Magyarszombathely ugyanis a reformáció idején (és a későbbi századokban is) a cseszneki uradalom
hoz tartozott, amely a 16. század elején Enyingi Török Bálint tulajdona volt. Enyingi Török Bálint a 
reformáció lelkes pártfogójaként minden erejével támogatta annak terjedését. Másrészt feljegyzések 
tanúskodnak arról, hogy falunkban a katolikus gyülekezet csak 1760-ban alakult meg. Valószínű tehát, 
hogy a helyi evangélikus gyülekezet Enyingi Török Bálint idejében (1522-1541) keletkezett. 
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Amikor a török 1541-ben csellel bevette Buda várát, Enyingi Török Bálint Szulejmán török császár 
örökös fogságába esett, birtokai nagy része pedig - így Magyarszombathely is - a török hódoltság 
területére került. A török pusztításától a falu népe sokat szenvedhetett, de erről csak szájhagyomány 
útján megmaradt történetek szólnak. Vallása miatt viszont a török hódoltságban senkit sem üldöztek. 

A törökök kitjzése után a falu királyi adományként a katolikus Esterházy család egyik ágának ke
zére került, akik nem az evangélikusság megfélemlítésére és katolizálására törekedtek, hanem ellen
kezőleg: védelmezték, és anyagilag-erkölcsileg mindvégig támogatták őket. 1746. december 30-án, 
amikor Gróf Esterházy Ferenc meghalt, az akkori evangélikus lelkész ezt írta az anyakönyvbe: „cuius 
memória sit in benedictione!" Azaz: emlékezete legyen áldott! Ugyanakkor nagyszámú katolikus cse
lédséget telepítettek be a faluba, akiknek templomot és iskolát építettek (1760). így a korábban na
gyobb részben evangélikusok által lakott falu felekezeti összetétele jelentősen megváltozott. 

A gyülekezet legrégebbi tárgyi emlékként őriz egy ostyasütő vasat 1672-ből, amely feltehetően tö
rök kovácsmunka, valamint egy aranyozott ezüst gyónókelyhet a következő felirattal: „1695. akkori 
falu bírája: Maratskó István; Prédikátor: Szeli András idejében szombathelyi ekklesiában való kelch; 
Szakái Benedek törvénybíró idejében csináltatott". 

A gyülekezet első ismert lelkésze Balog D. Ferenc (1654) volt, majd Fabricius János (1660), Födémesi 
(?), Solnai Dániel (1681), Molnár István (?), Szeli András (1695), Schüle Antal (?) neve maradt fenn 
szolgálati idejük pontosabb ismerete nélkül. 1712-től már ismert a gyülekezet lelkészeinek szolgála
ti ideje is. A papi fizetésről szóló első hivatalos megállapodás 1741-ből való: „Az 1741-ik esztendő
ben Boldogasszony havának (január) 17-ik napján B.szombathelyi bírák uraimék más tisztességes 
ecclesia tagjaival Tisztelendő Prédikátor Hosszufalusi Magdó András úr házában a parochiális háznál 
összejővén, minden egyenetlenségnek eltávoztatására s ő kegyelméhez való szeretetünknek megmu
tatására ilyen rendelést tettünk: hogy az házasulandó személyek az esküttetésért rendszerint adjanak 
egy fél forintot; a keresztelésért 25 dénárt, az egyházkelőért 25 dr, a halotti predikátióért egy fél forin
tot, a kívül valók pedig egy forintot. A parochiális házhoz való földeket annak rendi szerint megszánt
juk, bevetjük s ő kegyelme megarattatván, behordjuk. Mivel pedig ő kegyelmének könnyebbségére 
esik, hogy a búzákat megarattassa, azért mi is az ő kegyelme parochiális házhoz való rétjét megkaszál-
tatjuk, be is takarítjuk. Melyet közönségesen magunk neve aláírásával confirmálunk (megerősítünk) 
Falu bírája: Szenté Ferencz, Törvénybiró: Kovács János..." 

A gyülekezet tanítóiról 1720-tól vannak adatok. Az első ismert tanító Kalenovszky Tamás (1720-
1725) volt, akit Köntös János követett (1725-1761). Az 1786. évi esperesi vizsgálat nyomán részletes 
jellemzés is olvasható a gyülekezet akkori tanítójáról: „...A tanító Suhajda István. Szorgalmasan 
tanít, a templomban is eleget tesz munkájának. A nyári iskolázás kizárólag a szülők hanyagsága miatt 
nem lehetséges. A régi módszer szerint tanít, és azt mondja, hogy nem ismeri a tanítás új módszerét, 
és nincs annyi jövedelme, hogy az új módszereket elsajátíthassa. A gyülekezetnek panasza van rá: 
Gyakori eltávozása miatt elhanyagolja az esti könyörgést. A tanító panasza pedig: Nagyon rossz álla
potban van a tanítólakás és az iskola, de a gyülekezet nem akarja kijavíttatni..."^" 

Alig több mint egy évszázad elmúltával - 1879-től - másodtanítók alkalmazására is sor került, s ez 
a státus az egyházi iskolák fennállásáig folyamatosan megvolt. 

Az első iskolaépületről, annak építéséről nincs tudomásunk. Az iskolaépítésre vonatkozó első adat 
1797-ből való, a második a 19. század közepéről. 1851-ben épített ugyanis ismét új iskolát és tanítóla
kást a gyülekezet. Harminc évvel később - 1881-ben - két tanterművé bővítették az iskolát, amelyet 
1884-ben teljesen felszereltek a korabeli tanszerekkel. 1888-ban felújította a gyülekezet a tanítólakást 
is. A két tantermes iskola és a hozzá kapcsolódó tanítólakás - államosítás után - kisebb-nagyobb 
átalakításokkal, folyamatos karbantartással 2004 júniusáig szolgálta az oktatás-nevelés ügyét Bakony-
szombathelyen. Jelenleg önkormányzati tulajdonban van, amelyért a gyülekezet kárpótlásban része
sül. A helyi önkormányzat iskolamúzeum létrehozását tervezi az egykori két tantermes evangélikus 
iskolában. 

A templom 

A gyülekezet jelenlegi temploma a második templom a gyülekezet történetében. Az első építé
sének éve ismeretlen, csak annyit tudunk, hogy a jelenlegi helyén állott, sárból volt rakva, zsúppal 
fedve, és előtte harangláb állt két haranggal. A belseje ugyanolyan szegényes lehetett, mint a külseje. 
Hosszufalusi Magdó András lelkész ugyanis lelkipásztorságának mindjárt az első évében, 1740-ben „... 
némi igazításokat akarván tétetni, főképpen abban oltárt építeni, adakozásra szólította fel a híveket..." 
A lelkész folyamodványt küldött Bécsbe, a svéd király követéhez, amelynek következményeként a 
svéd király udvari papja a protestáns fejedelmek követeitől a szombathelyi ekklesiára 30 rhenusi 
(rajnai) forintot gyűjtött..." 

297 EOL. Esperesi vizitáció 1786. Dunántúli Egyházkerület. 
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Az oltár megépítése és a „szent hajlék ékesebb ruhába öltöztetése" után 1746-ban harmadik ha
rangot öntettek Győrött, és új haranglábat építtettek. „De ezen díszítések csak fokozták a hívekben a 
vágyat egy új, tágasabb és díszesebb templom után." 

Lipót király idejében született meg a türelmi rendeletet becikkelyező 1790/91. évi 26. törvény, amely 
biztosította a protestáns felekezetek vallásszabadságát. Ezt követően nem késlekedtek tovább a hívek, 
haladéktalanul hozzáfogtak az új, jelenlegi templom építéséhez. 

1792. február 12-én tartották meg azt a nevezetes közgyűlést, melyen a templom építését elhatároz
ták. Március 8-án megkötötték a templomépítési szerződést Freysing Ferdinánd móri kőművesmes
terrel a következő módon: „Én, Freysing Ferdinánd adom tudtára mindeneknek, akiknek illik, hogy a 
m. szombathelyi evangélikusokkal egy oly egyességre léptem, mely szerint a fent megírt módon (10 öl 
hosszú, 5 öl széles, 3 öl 2 suck magas, a torony a proportio /arány/ szerint illik, hogy 9 öl legyen) építek 
nékiek egy templomot legalább 30 hetek elforgása alatt úgy, hogy ezért ő kegyelmek nékem 580 frtot 
fizetni tartoznak; azon kívül a legények vett húsához valami főzeléket és a pallért minden holnapban 
Mórra vinni kocsin. E mellett én is azt ígérem: l) Hogy a munkában híven eljárok; 2) Foglalópénzt 
csak 100 frtot kérek; 3) Még a többiek békívánásakor is, mely a munka végével lészen, azt cselekszem, 
hogy 100 frtot esztendeig nálok hagyok. Ennek nagyobb bizonyságára tettük ezen contractusunkat 
tulajdon kezünk keresztvonásával megerősítvén. Kelt M.-Szombathelyen 1792 márt. 8. Kiss Dániel a 
gyülekezet prédikátora m.k. Freysing Ferdinánd m.k. Horváth Tamás bíró és kurátor m. k. Letenyei Pál 
kurátor m.k. és a többi közönségesen." 

A templom építését a húsvéti ünnepek után kezdték meg, és december ötödikén fejezték be a kő
művesek. Az új templom felszentelése 1793. május 9-én, mennybemenetel ünnepén történt Szakonyi 
József esperes, pápai lelkész által, Hrabovszky György palotai, Malatides Pál súri és Kiss Dániel helyi 
lelkész közreműködésével. 

Az új templom felépítését követően a - korábban templom előtti haranglábon álló - három haran
got a toronyban helyezték el. A harangok szava az egykori falu életében biztonságot jelentett, beépült 
a „haza" és az „otthon" fogalmába. Reggel ébresztett, jelezte a delet, nyári alkonyatkor hazaszólított a 
határból, este nyugalomra szólított, hívott az Isten házába, elbúcsúztatta a halottakat és jelezte a ve
szedelmet. Megfigyelhető a gyülekezet történetében, hogy milyen erős volt a kötődése a harangokhoz. 
Ha valamelyik meghibásodott vagy használhatatlanná vált - vállalva nagy anyagi terheket -, azonnal 
pótolták. így volt ez 1797-ben, 1858-ban és 1866-ban is. Az első világháború idején a gyülekezetnek ha
dicélokra be kellett szolgáltatnia a legnagyobb és a legkisebb harangját. De már 1924-ben újakkal pó
tolta a gyülekezet ezt a veszteséget. A nagyharang 574 kg-os, G hangú, felirata: „Erős várunk nékünk 
az Isten. Készíttette a bakonyszombathelyi ev. gyülekezet." A kis harang 158 kg, D hangú, és felirata: 
„Hősök emlékére. Légy csendes szívvel. Készíttette a bakonyszombathelyi evangélikus egyházközség 
1924." A középső 200 éves harang 320 kilogrammos volt, és B hangú. Ez a harang a második világhá
ború idején (1944-ben) beszolgáltatásra került, pótlása napjainkig sem történt meg. 

1805-ben - a nagy műveltségű Balogh István (1802-1837) szolgálata idején - győri mesterekkel 
orgonát készíttetett a gyülekezet, amelyet 1897-ben újra cseréltek. Ennek átépítésére 1960-ban került 
sor Kovács István és felesége. Germán Julianna hagyatékából. Az orgona utolsó felújítása 1993-ban 
történt. 1993. november 14-én volt az az ünnepi istentisztelet, amikor a gyülekezet hálát adott 200 éves 
templomáért és felújított orgonájáért. Az igehirdetés szolgálatát Szebik Imre, az Északi Egyházkerület 
püspöke végezte. 

Az elmúlt több mint két évszázadban folyamatos volt a templom szépítése, karbantartása, felsze
relésének folyamatos gyarapítása és megújítása. 40-50 évenként visszatérően sor került átfogó belső 
és külső felújítására. Legutolsó külső festése 2007-ben történt, amely összekapcsolódott a templom 
környékének rendezésével. Ezek a munkálatok 2008 őszén fejeződtek be. 

A parókia épülete 
Az 1792-es tűzvészben leégett és erősen megrongálódott parókiaépület 1735-ben készült, a feljegy

zések szerint sövényépület volt (elődjeiről nincs adatunk). Ennek helyére 1812-ben építtetett a gyüle
kezet újat. Zsupfedeles volt, de építéséhez követ is használtak, szobáit deszkával padlózták. 1855-ben 
„Hetyey László lelkész úr sok sürgölésére a gyülekezet világosabb és buzgóbb tagjai s elöljárói május 
hónaptól augusztusig a parochiát feljebb emelve, fazsindelyre építették..." -olvashatjuk a korabeli 
feljegyzésekben. 

1880-ban újrazsindelyezték ugyanezt az épületet, majd 1906-ban teljesen átedakították, amelynek 
eredményeként az akkori kor legmodernebb épületei közé tartozott fürdőszobával és központi cserép
kályhával felszerelve. Ezt az épületet a gyülekezet 1975-ben lebontotta, és helyére még ugyanebben az 
évben új parókiát építtetett, amely ma a lelkész otthonául szolgál. 
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Népmozgalmi adatok 

A templom felépítését követő első száz esztendőben (1793-1893) megkereszteltek 5387 gyermeket, 
meghalt 4642 személy, házasságot kötött 1139 pár. 

1870-ben az egyházközség lélekszáma 1013, a tanulók száma az anyaegyházban 152; 1894-ben 42 
keresztelés volt, és 24 gyermek konfirmált. Esketés: 13 (ebből a gyülekezetben maradt 8 pár). 

1884 és 1894 között 464 gyermek született, elhalálozott 331 személy; 1895-ben az egyházközség lé
lekszáma 1122, a tanulók száma az anyaegyházban 153. 

Az első világháborút megelőző években (1910. évi névtár) az egyházközségnek - akkori nevén 
Magyarszombathelynek - 1110 tagja volt. Az anyaegyházhoz 808, a bakonybánki filiához 131, az 
ászárihoz 155 lélek tartozott. Szórványban 16-an laktak. Magyarszombathelyen Szekér József és Kiss 
Margit 165 gyermeket tanított. 

A második világháború kezdetén (1940. évi névtár) az egyházközséghez 977 lélek tartozott. Az anya
egyháznak 621, a bakonybánki filiának 197, az ászárinak 145 tagja volt. Szórványban 14-en éltek. Az 
anyaegyházban Ludván Endre és Andorka Sándor 113 gyermek tanítója volt. (Az ászári filia ma a 
Hánta-Ászár-Kisbéri Társult Evangélikus Egyházközség társegyháza.) 

Kegyesség, lelki élet, szervezeti formák, gazdálkodás 
Hofbauer Pál lelkész 1895-ben a következőt mondja a gyülekezetről. „ A vallásos élet. Istennek 

legyen hála! Híveink körében nem hanyatlik. A Krisztus üdvözítő evangeliomát szeretik, mert Pál 
apostollal ők is isteni erőnek tartják, mely üdvözíteni képes mindazokat, kik abban hisznek! Az Úr 
házát ők is szerelmetesnek tartják, mint szt. Dávid s örömmel seregeinek annak pitvariba. A hétköz
napi könyörgéseken, télen-nyáron, részt vesznek, különösen az öregek, s legbuzgóbban a mi kegyes 
asszonyaink. Adventtől kezdve hetente háromszor bibliai magyarázatok tartatnak, melyre szívesen 
eljárnak a hívek... A családok élete szép, tiszta, erkölcsös. A legvadabb legény is, ha megházasodik - új 
emberré lesz, aki komolyan gondolkodik, a tisztességre sokat ád és feddhetetlen életet él... Az úri szent 
vacsorával is buzgón szoktak a hívek élni, egy-kettő kivételével..." 

1920. október 10-én Kapi Béla püspök meglátogatta a gyülekezetet, és megállapította, hogy a gyü
lekezetben buzgó egyházi élet folyik, s a hívekben megvan az egyházszeretet és az áldozatkészség. 
Ugyanakkor sajnálattal értesült arról a püspök, hogy a gyülekezet létszáma folyamatosan apad az 
egyke következtében. Püspök úr figyelmezteti a híveket, hogy amely nép a gyermekáldást tehernek 
tekinti, az maga veti meg a pusztulás alapját. 

1945 tavaszán volt az első evangelizáció a gyülekezetben Malaga Elza diakonissza nővér vezetésével, 
majd 1946-ban a második evangelizációs alkalom ismét Malaga Elza és Sréter Ferenc budai lelkész 
közreműködésével. „Az Űr nagyon megáldotta szolgálatukat. 187-en vették a bűnbocsánatot Istennek 
ingyen való kegyelméből és Jézus Krisztus érdeméből..." - jegyezte le Molnár Gyula (1912-1953), az 
akkori lelkész. Későbbiekben így ír: „Az évenkénti evangelizáció és a különféle konferenciákon való 
részvétel nemcsak az asszonyok és leányok, hanem a férfiak, ifjúság között is többeket felébresztett, 
hitre juttatott. Krisztushoz vezetett, akik naponta olvassák az igét, örömmel vesznek részt bibliaköri 
órákon, gyülekezeti szolgálatban, házi áhítaton." 

1953-ban fiatal lelkész került a gyülekezet élére: Varga György. Feljegyzéseiben a következőket ol
vashatjuk: „Ezekben az időkben csodálatos volt az Űr Lelkének munkája a gyülekezet életében. A 
gyülekezet minden tagja belekerült a Lélek sodrába. Különböző csoportok gyülekeztek bibliaórákra, 
gyermekek, serdülők, ifjúság, férfiak és asszonyok, külön csoportban. Az istentiszteletek látogatottsá
ga is szép volt. Öröm és hála töltötte be ennek láttán minden hívő keresztyén szívét." 

Tovább folytatódtak az evangelizációs alkalmak a gyülekezetben: 1954-ben Józsa Márton celldömöl
ki, 1955-ben Fónyad Pál nagykanizsai lelkész szolgálatával. A gyülekezetnek 50-60 tagú énekkara volt, 
színvonalas és hitből jövő éneklésével rendszeresen szolgált az ünnepi alkalmakon. 

1961-ben a következőket jegyzi le a gyülekezet lelkésze: „...a lelki élet hanyatlását tapasztalom szo
morúan. Igealkalmakon való részvétel megcsappanása, vasárnapi munkák végzése sok esetben meg
döbbentő. A község 1959 tavaszán lett téeszközség, és ez nem ment zökkenő nélkül. Az emberekben 
egymás iránt nyilvánvalóbb lett a szeretetlenség, az irigység és önmaguk felé az önzés. Most sokan hét 
közben a közösben vagy más munkahelyen, vasárnap pedig otthon dolgoznak..." A falvak és a falusi 
gyülekezetek lassú hanyatlása ezekben az években indult el. A korábbi, önfenntartó gazdasági formák 
megszűntek, az ehhez kapcsolható szokások és szokásrendszerek felbomlottak, a családok szétszakad
tak. Az erőszakkal véghezvitt téeszszervezés után a fiatalok elhagyták a falut, így elindult a gyülekezet 
feltartóztathatatlan apadása, amely lassabban ugyan, de ma is folytatódik. 

Az elmúlt század eleje körül tapasztalhattuk, hogy a gyülekezet a közösségi élet színterévé vált. 
1896-ban nőegylet alakult, majd 1918-ban ifjúsági egylet. Az egyleteknek saját vagyonuk volt, amely-
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bői rendszeresen áldoztak egy-egy gyülekezeti cél megvalósulására. Pl. 1933-ban az iíjúsági egylet a 
templom falába állíttatott márványtáblát, és ezen örökíttette meg az első világháborúban elesett 29 
gyülekezeti tag nevét. Színdarabokat adtak elő, énekkart szerveztek, bálokat tartottak, és műsoros 
teaesteket szerveztek. 

1930-ban diakonissza vezetésével óvodát és napközi otthont létesített a gyülekezet. Az induló lét
szám 17 volt, de rövidesen 50-60-ra felszaporodott a részt vevő gyermekek száma. 

A gyülekezet gazdálkodását évszázadokon keresztül a józan takarékoskodás, a hívek nagyfokú ál
dozatvállalása és az ésszerűség jellemezte. Mindig gondjuk volt a tartalékok képzésére, felkészülve a 
váratlan helyzetekre is. 1883-ban a gyülekezet létrehozta a Luther-alapot. Ezzel olyan törzsvagyon 
létrehozása volt a cél, „...amely kamatai által egyházi és iskolai céljainkat előmozdítva - idővel a 
hívek terhét könnyítse, és a gyermekek ingyen iskoláztatását lehetővé tegye...." 1897-ben létrehozták 
a takarékmagtárat. 1905-ben orgonaalapot létesítettek. 1914-ben helyi gyámintézeti tőke létesült. A 
gyülekezet tulajdonában lévő földbirtok az államosításkor 54 katasztrális hold 1182 négyszögöl volt. 

Az utóbbi három évtized szolgálattevői 
A több évtizedet Bakonyszombathelyen töltő lelkészek sorát - 1802 és 1986 között csupán öt lelkésze 

volt a gyülekezetnek - idős Magassy Sándor szakította meg. Az egyháztörténet kiváló művelőjeként 
is ismert lelkész 1986-tól 1992 februárjáig volt az egyházközség papja. Egészségi állapotának romlása 
miatt vált meg parókusi hivatalától, de oktatóként, majd kutatóként tovább dolgozott haláláig. Buda
pesten hunyt el 2003-ban. Nevéhez fűződik az onomasztikon (lelkészi névtár) elkészítése, hiánypótló 
munkaként. 

Fél évig (1992 szeptemberéig) Szabó Magdolna segédlelkész pásztorolta a híveket, majd az ő Bókod
ra szóló megbízása után - rövid ideig - gyülekezeti munkatársak (Asbóth Lászlóné, dr. Zelmann Pál) 
szolgálatával folyt a gyülekezeti élet. 

Kovács László 1993 és 1996 között volt az egyházközség helyettes, majd választott lelkésze. Távozása 
után helyettes lelkészek - Pőcze István (1996-1998), Völgyes Pál nyugalmazott lelkész (1998-1999) és 
Oláh Edina (1999-2000) - végezték a szolgálatot. 

Vancsai József 2000-től az egyházközség lelkésze, 2006-tól espereshelyettes. 

A bakonybánki leányegyház 

Bakonybánk Bakonyszombathelytől csupán 3 km-re fekszik. Régi település. Első írásos említése 
1340-ből való. Elnevezése a középkori báni címből ered. A filiaként mindig is Bakonyszombathelyhez 
tartozó faluban 1875-ben 112 evangélikus élt. Csak 1902-ben épült fel az evangélikus iskola, amelyet 
1932-ben bővítettek tovább iskola-templommá. 1910-ben 131-en voltak Bakonybánk evangélikusai. 
Iskolájában Szenté Gyula 39 gyermeket tanított. 1940-ben 197 lélek alkotta a filiát. A gyülekezet 34 
gyermekét Somogyi János tanította. Az államosítás előtt Csomor György volt a tanító. 

Jelenleg kéthetente tartanak istentiszteletet, a másik két hétben pedig bibliaórát. A település iskolá
jában hitoktatás folyik. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek Balogh D. Ferenc (1654), Fabricius János (1660), Födémesi (?), Solnai Dániel (1681), Mol
nár István (?), Szeli András (1695), Schüle Antal (?), Solnai Kosellya Sámuel (1712-1729), Györgyi 
János (1730-1740), Hosszufalusi Magdó András (1740-1785), Zubeck Dániel (1786-1790), Kiss Dániel 
(1790-1802), Balogh István (1802-1837), Hetyey László (1837-1882), Hofbauer Pál (1883-1911), Molnár 
Gyula (1912-1953), Varga György (1953-1986), idős Magassy Sándor (1986-1992), Szabó Magdolna 
segédlelkész (1992), Kovács László (1993-1996), Pőcze István helyettes lelkész (1996-1998), Völgyes Pál 
helyettes lelkész (1998-1999), Oláh Edina helyettes lelkész (1999-2000), Vancsai József (2000-) 

Tanítók, másodtanítók Bakonyszombathelyen Kalenovszky Tamás (1720-1725), Köntös János (1725-
1761), Suhajda István (1770-1787), Pelargus József (1790-1794), Fekete János (1794-1802), Nemes Tóth 
János (1802-1837), Kiss József (1837-1883), Polgár Mihály (1884-1889), Szekér József (1889-1927), Kiss 
Margit (?-1910-?), Ludván Endre (1927-1948), Pethő Kálmán (7-1933-?), Andorka Sándor (1940-?) 

Bakonybánkon Szenté Gyula (7-1910-?), Somogyi János (7-1940-7), Csomor György (7-1948) 
Felügyelők Boór Lajos (7-1910-1948), dr. Balogh István (1948-19737), Horváth Ferenc (19737-1994), 

Bódaí Julianna Éva (1994-) 
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A jelen 
A gyülekezet mai életéhez - többek között - a hitoktatáson túl iflúsági táborok, a bibliaórákon való 

intenzív részvétel, a presbiterek megyei találkozói, a kántorutánpótlás komolyan vétele, épületek fel
újításai is hozzátartoznak. 

Őseik egyházszeretete, hűsége és hite példaértékű valamennyiük számára. A bakonyszombathelyi 
gyülekezet is hálát ad Istennek elődeiért és a gyülekezetet máig megtartó kegyelméért. A templom 200 
éves jubileumára készített meghívón ez áll: „Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedék
ről nemzedékre." (Zsolt 100,5) A jövőre tekintve ez lehet reménységük és kapaszkodójuk - vallják -, s 
kérik: Hűtlenségünk ellenére ne hagyj el bennünket, kegyelmes Istenünk! 

Vancsai József 

Források: 

A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875. Czéh Sándor Nyomdája. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, 1910. Főiskolai Könyvnyomda. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1933. Pohárnik Nyomda. 
KSH, népszámlálási adatok, 2001. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 

Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Hofbauer Pál: Emléklapok a Bakonyszombathelyi Ág. Hitv. Evang. Gyülekezet Életéből (Pápa, 1895) 
Wikipédia (Bakonyszombathely, Bakonybánk), 2008. 
Bakonyszombathelyi Evangélikus Egyházközség honlapja 
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Bokodi Evangélikus Egyházközség 

Cím: 2855 Bókod, Fő u. 25. 
Tel.: 34/490-535 
Web; http://bokod.lutheran.hu; 
E-mail: bokod@lutheran.hu 
Kosa Gergely beosztott lelkész 

Önállósulásának éve: 1628? 
Anyakönyveit vezeti: 1773-tól 

Bokodi anyaegyház 
Lélekszám 475/428/ 251 
Tisztségviselők: Zsebők István felügyelő. Szabó 

László másodfelügyelő. Szabó Pál gondnok. Nagy 
Lajos gondnok, Kriskó Andrásné számvevőszé
ki elnök, Martikánné Nagy Erzsébet pénztáros, 
Mosberger János számvevőszéki tag, Badics László 
temetőgondnok. Szirupon János temetőgondnok, 
Zsebők Ildikó jegyző (és kántor), Selmeczi Pál egy
házmegyei küldött. Presbiterek: Balogh László, 
Baltz Sándorné, Kriskó Dezső, Kriskó Mihály, Lázár 
Bálint, Lázár Zoltán, Ruzsás Ferencné, Szabó Mi
hály, Szabó Mihályné, Szenté Mihályné, Valterné 
Vida Márta 

Szórványa és lélekszáma: Dad (36 /18/ 8) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 511 /446/ 259 

A gyülekezet története 

A bokodi anyaegyház 

Bókod község a jelenlegi Komárom-Esztergom megye déli peremén az Által-ér völgyében helyez
kedik el. Megközelíthető Oroszlányról - 7 km, Tatabányáról - 20 km. Mórról - 17 km, alacsonyabb 
rendű közúton. 

A település keletkezéséről pontos adatunk nincs. Római kori pénzleletek valószínűsítik, hogy lakott 
volt már ebben a korban is. A honfoglalás vélhetően szláv lakosságot talált itt. A mai település területe 
azon a helyen van, ahol Huba és Léi törzsei először letelepedtek. A terület ezután Csák és Tarján tör
zseinek birtokába került. A honfoglalást követően az egész vidék Ogmánnak (Igmánd) jutott, aki azt 
Töhötöm vezér Erdély elfoglalásában tett szolgálataiért kapta jutalmul. írásban a község neve először 
Boukoud formában - Csák Ugrin esztergomi érsek végrendeletében - fordul elő 1237-ben. A település 
a tatárdúlás idején elpusztult. A kor emlékét máig őrzi a „Tatár-dűlő" elnevezés. 

A település újraalakulására enged következtetni, hogy Károly Róbert jegyzője, Bokody György ne
vében (1326) utalás van a település nevére. A vidék Nagy Lajos királyunk kedves vadászterülete volt, 
a közelben épült Gerencsér nevű vadászkastélya. A 16. századi törökdúlások Bokodot és vidékét is 
pusztává változtatták, ezért a Győri-pusztához csatolták. 

A 17. század elején Bókodra is eljutott a reformáció. A lakosság többsége evangélikus lett. A török 
békekötések (Zsitvatorok 1606, Szőny 1642) lehetőséget adtak a lakosság számának növekedésére, fő
leg betelepedés révén. A betelepülőket leginkább szlávok alkották. Az írásos emlékek 1624-ben utal
nak már létező evangélikus gyülekezetre. Az első ismert lelkész Krasznay János volt. A pusztai lét 
mellett, amikor az adót is kétfelé - Székesfehérvárra a töröknek, Esztergomba az érseknek - fizette a 
lakosság, állhatatos, hosszú szolgálati idejű lelkipásztorok gondozták a gyülekezetet, biztosították a 
folytonosságot. 

Pusztay Márton (1813) feljegyzése szerint „...Tiszt. Halászy András uram idejének 9.-ik eszten
dejében (l689) szállatott meg bokodi helység másodszor lakosokkal, minek előtte már a lutheránus 
ekklésia 61 (1628?) esztendőktől fogva virágzásban volt." 

A Bókod határában lévő falu. Szenterzsébet viszont teljesen elpusztult a törökdúlásban. Ma már 
csak egy dűlő neve tartja fenn emlékét (Örzsébetek). Kis Bertalan püspök még 1639. január l-jén a 
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csepregi felső templomban avatta fel lelkésznek a Komárom megyei Szenterzsébet részére Szenczi 
Jakabot. Az 1646-os büki zsinat jegyzőkönyvében a bokodival együtt mint távollevőt még említik a 
szenterzsébeti lelkészt. Szenterzsébettel egy evangélikus anyagyülekezet szűnt meg. 

A betelepülést segítő „faluszálló" levelet 1689-ben Bókod földesura, Szécseny György esztergomi 
érsek adta ki. Az új lakosok magyarokon kívül németek, valamint Hont és Nyitra megyéből származó 
szlovákok voltak. 

A gazdasági megfontolásból indult betelepítés nemcsak az anyagi, hanem a lelki építkezéshez is 
viszonylagos kedvezményeket, nyugalmat biztosított a protestánsoknak is. A mostani templom helyén 
álló kisebb, sövényből karókra épített templom haranglábon álló harangja reménységgel hívogathatta 
nemcsak a helybéli, hanem a távolabbi hittestvéreket is. „Ez időben a komáromiak - kiknek vallásuk 
tiltva - ide járnak istentiszteletre."^'" 

Az idők folyamán Bókod birtokjoga több tulajdonoshoz is került. Az esztergomi érseket Július 
Troips generális, Radovich nevű földesúr, báró Jeszenák Pál és végül az Esterházyak követték a tulaj
donlásban. 

A kuruc-labanc harcokban is kivette részét a település. Dómján Mihály lelkész szolgálati idejében 
1710/11 fordulóján pusztító pestisjárvány tizedelte meg a lakosságot. Feljegyezték, hogy a lelkész meg
hívására Károlyi István esperes „Göndör Gergely téthi lelkész kíséretében" egyházlátogatást tartott 
Bókodon 1711. december 9-én.™ További egyházlátogatási alkalmakról is tudunk: 1737. december 
5-énTóth Sipkovics János esperes, 1748. február 18-án pedig Fábry Gergely és Németh Sámuel egyház
látogatók közreműködésével. Az előbbi esetben említik, hogy a vizitáció Mellány György mesterrel is 
meg volt elégedve, míg az utóbbi esetben mindent rendben találtak.™" 

Az ellenreformáció főleg a 18. század első háromnegyed részében nehezítette a hit gyaikorlását. 
Különösen 1718 után, amikor a környék gróf Esterházy József tulajdonába került. Adminisztrációs 
kényszerintézkedések érvényesültek egyfelől a protestánsok irányában, másrészt megkülönböztetett 
támogatás a katolikusok részére. Két rövidebb idejű, szélsőséges eseményről van tudomásunk. Az 
1746-os, amikor „Balogh Ferenc, Esterházy prefektusa Schmid András apát plébános és Pruzsenszky 
Pál sámsoni termetű cseh erdész kíséretében Tata, Szend, Szák, Bókod, Oroszlán és más evangélikus 
gyülekezetek egyházi épületeit és harangjait mind elvette." A másik feljegyzés szerint (1760), amikor 
az uradalom Eszterházy Károly váci püspökre szállott, Bokodot is nagy veszedelem fenyegette, mely 
szerencsére elmúlt."' 

A század közepére (1751) esett a harmadik betelepítési hullám. Ekkor Pozsony megye északi részé
ről 50 szlovák család érkezett, míg németek jöttek Mosón megyéből, Bajorországból és Vorarlbergből. 
Ettől kezdődően három nyelven tartottak istentiszteletet az evangélikus templomban. 

Szembetűnő, hogy az 1751-es betelepítésig a lelkészek szolgálati ideje 15-31 év között váltakozott, 
míg ezután egészen 1808-ig a háromnyelvű gyülekezetet értő, templomépítő Orbán János szolgálata 
kivételével 1-6 év között mozgott. 

Orbán János nemeskéri ifjút Balogh Ádám püspök 1758. augusztus 2-án avatta fel, és ugyanekkor 
iktatta hivatalába Krisán Dávid oroszlányi esperes. 

Az 1770-es években a bokodiak többször fordultak engedélyért evangélikus templomuk nagyobbítá-
sa érdekében, míg megkapták azt. A tervrajzokat Fellner Jakab készítette el 1776-ban, a költségvetés -
kőműves-, ácsmunkával és anyaggal együtt - 1442,50 Ft-ot tett ki. A gyülekezet kurátorai ekkor Varga 
Mihály (magyar), Manczél Mihály (német) és Holota Tamás (szlovák) voltak. A tanítómester ekkor 
előbb Bajza Pál, később Gyurkovits András volt. 

A templomot - még torony nélkül - 1781-ben építették kőből, zsindely tető vei. A felszentelést 
mindenszentek utáni vasárnapon Perlaky Gábor püspök végezte. A harang helye ekkor valószínűleg 
haranglábon volt. 1768-ban öntötték, felirata: „Fundid Heuritus Eberhard Pestini 1768, Bokodi Ev. 
Ekklessiae" (Öntötte H.E.P. 1768. a Bokodi Ev. Gyülekezetnek). 

A gyülekezet rendszeres anyakönyve 1773-tól van meg. 
A valláskorlátozás enyhülésének következtében 1791-ben a meglévő templomukhoz tornyot építet

tek a bokodi evangélikusok. A megelőző évben, 1790-ben építették az új parókiát is. Második harang 
került a toronyba 1802-ben, a következő felirattal: „Eccles. Évang. Bókod suis sünt fundi curavit anno 
MDCCCII Sub. minist. D. P. Suvada" ( A Bokodi Evang. Gyűl. számára gondoskodtak öntéséről az 
1802. évben D. P. Suvada lelkész szolgálati idejében). Súlya 375 font volt (kb. 750 kg). 

1807-ben készítették el a toronyórát (750 Ft-ért), és új iskolaházat építettek két tanteremmel, vá-
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lyogfallal. 
Az egynyelvű szolgálat irányába történő lépés volt a párhuzamos német nyelvű igehirdetés meg

szüntetése az istentiszteleteken 1804-ben. 
1808-tól bokodi lelkész Pusztay Márton, aki 1813-ban papírra vetette a gyülekezet előző időszakának 

történetét. Az események leírásán túl az egyházi és iskolai rendtartás gyakorlatát is rögzítette. 
Ezután tovább fejlesztették a templom felszereltségét. 1808-ban a 315 fontos (kb. 630 kg.), kisebb ha

rang került a toronyba. 1812-ben cserélték a templom zsindelyborítását cserépre. 1816-ban a karzatot 
újították fel és bővítették az ugyanebben az évben megépített új orgonához illesztve. A famunkákat 
Varjas Pál kömlődi asztalos és Farádi Mihály ács, az orgonát pedig Reinhard György komáromi orgo
naépítő mester készítette. A faszerkezetek aranyozását 1817-ben a tatai Jakab József végezte. A tornyot 
1822-ben Soosa József móri ácsmester fedte újra rézzel. 

A ma is létező helyén 1823. január l-jén új temetőt nyitottak. 
Az 1848-as szabadságharcban bokodiak is részt vettek. 1855-ben pusztító kolerajárvány sújtotta a 

vidéket. Ebben az évben 128 halottja volt a gyülekezetnek. A tragikus eseményekben helytálló Smid 
Mihály bokodi segédlelkészt (ciki a szabadságharc idején Damjanich kapitánya volt) Bókodra és Pusz
tavámra is hívták. A helybeliek végül azzal bírták maradásra, hogy elfogadták az egynyelvű magyar 
istentiszteleti rendet. Az 1804-ben megszűnő német és 1859-ben megszűnő szlovák nyelvű igehirdetés 
nyomán a század végére a falu lakossága teljesen elmagyarosodott. 

A kiegyezés után a falu fejlődése új lendületet vett. Tűzoltó-egyesület és olvasókörök alakultak. A 
kopár utcákat fákkal ültették be. Virágzó állattenyésztés folyt a gazdaközösség ezer holdas legelőjén. 
A gyümölcs- és szőlőtermesztés is fejlődött. A gyülekezet lelkésze e területen is maradandót alkotott: 
meghonosította a „Hardenpont (esperes) körtefáját" és a „cirpfandli" szőlőt. A feljegyzések szerint a 
parókián többször megfordult Petőfi Zoltán, nagy nemzeti költőnk fia is. Betegségének kezelésére a 
lelkész-esperes természetes gyógymódjait használták. 

1857-ben két új harangot öntettek Pozdech József műhelyében, amihez 1871-ben - a ma is meglévő -
újabb harang csatlakozott. 1875-ben a lelkészlakás bővítő felújítása történt meg. Smid Mihály összesen 
52 évig szolgált Bókodon, úgy emlékeznek meg róla, mint Bókod atyjáról. 

Az idős lelkész szolgálatának már árnyoldalai is voltak, ugyanekkor a hiten alapuló vezetésnek és 
nevelésnek új tartalmat adott Szalay Mihály, a püspöki másodlelkészből lett bokodi lelkipásztor. Nap
lójából tudjuk, hogy a gyülekezet lélekszáma az 1900. évi népszámlálás szerint Bókodon 860, Dadon 40 
fő. A reformátusok száma ugyanekkor 342, a katolikusoké 537. A gyülekezet földje 26 kataszteri hold, 
200 öl, ebből a lelkész haszonélvezetére szolgál 17 kataszteri hold, 500 öl. Kezdeményezésére 1907. 
december 18-án nőegylet alakult, amelynek célja „a hitbuzgóság, a protestáns öntudat és együvé tar
tozás érzésének erősítése, a szeretet munkáinak gyakorlása s a nőknek az egyházépítő munkába való 
bevonása." Az egylet mint vallási, kulturális, szociális és gazdasági egység működött. 

A téli hónapokban - többnyire a lelkész és a tanító közreműködésével - az iskolás növendékek és az 
ifjúság alkalmasabb tagjainak bevonásával tartottak összejöveteleket. Éneklés, bibliaolvasás, felolva
sás vagy szabad előadás, vallásos költemények előadása, imádság szerepeltek az összejövetelek prog
ramjában. - „A lelkész jelenlétében maguk az egylet tagjai is tartottak külön vallásos összejövetelt, 
amikor egy közülük imádkozik, mások, esetleg többen is egyháztörténetet vagy valami valláserkölcsi 
tartalmú elbeszélést olvasnak, és a leányok szavalnak. 

Ezekre az összejövetelekre csak a gyülekezet nő tagjai, amazokra a férfiak, sőt más vallásúak is 
olyan nagy számmal jönnek, hogy az iskolában a hely rendesen kevésnek bizonyul."'"^ Az egylet tagjai 
egyébként a betegeket látogatták, ápolták, a szegényebb sorsúaknak élelmiszert, ruhát, a gyerekeknek 
tanszereket juttattak. A tagdíjból és az adományokból a támogatáson kívül még beruházásra - 1908-
ban csillár és falikarok beszerzésére - is futotta. 

Az 1909. március 28-í közgyűlés elfogadta az igazságosabb közteherviselés érdekében, hogy az egy
házközségi adó mértéke az állami adózási arányokat kövesse. 

Új iskolát avattak a gyülekezetben 1910. november 6-án. A tervrajzokat Bárány Pál magyar királyi 
építőmester, a kivitelezést Hajagos András építőmester a kor követelményeinek megfelelően készítette 
el. Két tantermet és könyvtárszobát foglalt magába a templom melletti épület. Az új szolgálati helyére 
távozó Szalay lelkész ezt írta: „A jó szóra hallgat ez a nép, csak legyen olyan vezetője, akiben bízhat; 
de nagy szüksége is van az ilyen emberekre, mert meglátszik, hogy nemigen törődtek vele, nemigen 
igyekeztek följebb és följebb emelni." 

Az első világháború Bókod lakosságát is sújtotta. A 350 bevonult katonából 67-en nem tértek vissza. 
A korabeli helyzetképet Balogh István lelkész vallomásából képzelhetjük el, amit a bevonulók kérésére 
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kiszolgált úrvacsorához fűzött: „Délután szokatlanul nagy közönség gyülekezett fel a templomba, ott 
voltak a bevonulandók családtagjai, rokonai. Meghatottabban még én sem szolgáltattam ki soha a 
szent vacsorát, se meghatóbbá tenni sem tudtam még soha. Sírt, zokogott az egész gyülekezet, hadba 
vonulók, családtagok, rokonok egyaránt, amidőn a távozni készülők imádságban áldást kívántak övé-
ikre, rokonaikra, gyülekezetükre, községükre, nagy megpróbáltatás előtt álló hazánkra."'"' 

A vesztett háború, a Tanácsköztársaság romboló értékátrendezése az egyházra is rányomta a maga 
siralmas bélyegét. Az anyagi veszteségek mellett (megsemmisült többek között a gyülekezet alapítvá
nyának vagyona, két harangot és az orgonasípok egy részét is elvitték) az elkeseredettség, az emberek 
közötti bizalmatlanság felerősödése az örök erőforrás folyamatos nyilvánvalóvá tételét követelte meg 
az egyház szolgáitól. 

A társadalmi konszolidáció következtében 1923-ban az Országos Földbirtokrendező Bíróság 25 ka
taszteri hold szántóföldet juttatott az egyházközségnek (ami 1950-ben még az egyház tulajdonában 
volt). 1925-ben a hiányzó harangokat is pótolni tudták egy 478 kg-os nagy- és egy 120 kg-os kisha
ranggal. 

Az egyházközség lélekszáma a második világháború kitörése idején 876 volt, vagyis 24-gyel maradt 
az 1900-ból ismert lélekszám alatt. Az anyaegyházban 837, a dadi szórványban 39 evangélikus élt. A 
nehézségek ellenére ez az időszak a nyugodt fejlődés képét mutatta, amit a világégés szakított meg. 
Az orosz hadsereg 1945. március 18-i bevonulása - amit pusztító tüzérségi előkészítés előzött meg -
után a falu utánpótlási hely volt. Az 1800 lelkes faluban kb. 30 000 orosz katona tartózkodott, még a 
templomot is ellepték. A harcok befejezése után az első istentiszteletet húsvét utáni első vasárnap, 
1945. április 9-én tartották. 

„A harangok megszólalása mindenki szemében könnyeket fakasztott. Remegő lelkek gyülekeztek a 
templomba, és sírva-zokogva hangzott fel az első közös énekünk és imádságunk" - jegyezte le Pohán
ka Sándor esperes-lelkész 1950-ben. 0 személyesen is sokat tett az egyházi értékek megmentéséért a 
háború előtt és után is. 

A háború elvitte a kisharangot, a templomtornyot belövés érte. A háborús áldozatok száma 72 fő 
volt a faluban. 

A háború utáni élet megindulásával az egyházi élet is beindult. Az iskolában elkezdődött az okta
tás, s mivel a református iskola leégett, a katolikus iskola rossz állapotban volt, mindhárom felekezet 
gyermekei az evangélikus iskolában tanultak. A református hívek még az evangélikus templomot is 
hosszú időn keresztül használták, mivel az övék jelentősen sérült a háború alatt. 

A közvetlen harcok utáni időkben a vallás iránti érdeklődés és az egyház iránti tisztelet volt a jel
lemző. Az evangélikus lelkész a Nemzeti Bizottság tagja volt mindaddig, amíg azt a pártok képviselői
vel fel nem töltötték, sőt a „MADISZ" (Magyar Diákszövetség) díszelnökségét is betöltötte a szövetség 
politikai szervvé való alakulása előtt. 

1946-ban leszállított igények mellett az egyház területén is megindult az újjáépítés. A harcok alatt 
elveszett fekete oltárterítőt a hívek áldozatkészsége pótolta fekete bársonyból készült fekete gyöngy
szemekkel díszített terítővel. 

A kántorlakásból egy szoba-konyha felépült. A kisebb háborús károkat helyreállították. 1948-ban 
elkészült a templomtorony helyreállítása, közel 10 000 Ft költséggel. 

Az egyházmegye első lelkészkonferenciáját Bókodon tartották gyülekezeti evangehzációval egybe
kapcsolva. 

Az iskolát 1948-ban államosították. A kántortanító távozása után a gyülekezet 2100 Ft-ért harmóni-
umot vásárolt a háborúban megrongálódott orgona helyett, amelynek használatával a lelkész felesége 
szolgált a továbbiakban kántorként az istentiszteleti alkalmakon. 

Az 1950-es évek eleje a fokozódó elnyomás évei az egyház és a gyülekezeti élet vonatkozásában is. 
Az állami alkalmazásba kerülő, korábban egyházi tisztséget betöltő személyek kénytelenek egyházi 
tisztségeikről lemondani, mindennaposak a vallásos életmódnak és a gyülekezeti szolgálattevőknek 
módszeres lejáratására irányuló kísérletek. „A nehéz, támadások által feldúlt életkörülmények között 
is igyekeztem szolgálatomnak eleget tenni. Bár az érdeklődők száma az egész vonalon fogyatkozást 
mutatott, ami érthető is volt. ...a feszültség még mindig tart, és szorongó érzése mint egy árnyék kíséri 
az egyház életét. Ezért megújuló hitéletről beszélni nem lehet" - tudatja a lelkésznapló az 1953-as és 
1954-es évben. A keleti tömb politikai légkörének változása az egyház elnyomását is enyhítette. Növe
kedett (stagnált) a hitüket nyilvánosan vállalók száma, ez a folyamat az 1956-os események nyomán 
sem változott. 

Jelentős változást hozott a falu életében a mezőgazdaság szocisdista átszervezése (téeszesítés). 
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amelynek kihatása volt a hitélet gyakorlására is. A közösben végzett munka rendje a hétköznapokat 
jobbára lefoglalta, míg a saját háztáji munka ellátására az ünnepnapokat használták az emberek. A 
mezőgazdaságtól elszakadt, iparba, szolgáltatásba került munkavállalók esetében is hasonló a helyzet. 

A templomlátogatások az adakozó kedvet meghaladóan csökkentek. Ilyen körülmények között vált 
lehetővé a templom külső renoválása 1962-ben, döntő részt adományokból. 

Püspöki látogatások is buzdítottak a gyülekezeti közösség megerősítésére. 1967-ben, 1971-ben és 
1974-ben is igét hirdetett dr Ottlyk Ernő püspök Bókodon. 

1971. szeptember 26-án az orgonafelújítást, 1977. november 6-án az új parókia elkészültét, 1981-
ben a templom külső felújítását ünnepelhette a gyülekezet fáradhatatlan kezdeményező lelkészével, 
Simonfay Ferenccel együtt. Az ő közreműködésével jött létre - elsőként egyházunkban - a felnőttek 
klubja Bókodon 1968-ban. Pozitívan hatni a falura: ez volt a céljuk. Lehetőséget nyújtani az önmű
velődésre, továbbképzésre, biztosítani a szabadidő kulturált eltöltését. A korra nagyon jellemző, hogy 
a járási pártbízottság a lelkész aktív, önzetlenül előrevivő tevékenységét „agresszív ideológiai akció"-
nak értékelte. A helyi kommunisták „hatékonyabb tudatformálás"-át előírva elsorvasztotta a már jól 
működő kezdeményezést. Pedig az ilyen és hasonló felelős közösségi önszerveződések adhatták volna 
a rendszerváltás utáni idő társadalmi fejlődéséhez az igazi hátteret, alapot. 

Simonfay Ferenc lelkész megromlott egészségi állapotára hivatkozással 1990-ben nyugdíjba vonult. 
Utóda, Asbóth Lászlóné, szül.: Magassy Erzsébet Oroszlányból gondozta a gyülekezetet nem lelkészi 
munkatársként. Nagy lelkesedéssel fogott az alapok megteremtésének feladatához. Sokat látogatott, 
főleg a kicsiket gyűjtötte egybe. Mutatja ezt egy szemléletes példa: 19 fiatalt készített fel a konfirmáci
óra 1992-ben. Neki is köszönhető, hogy a Bakonyszombathelyről érkező fiatal segédlelkész, Csonkáné 
Szabó Magda már nem üres padokat örökölt 1992 őszén. Miután folytatta a megkezdett munkát, a 
gyülekezet parókus lelkészének választotta. Beiktatása 1993. június 5-én volt. Ezt megelőzően a gyüle
kezet egyházmegyei csendesnapon fogadta a testvérgyülekezetek tagjait 1993. május 16-án. 

1994. november 15-én gyülekezeti tagok kezdeményezésére és közreműködésével községi Toronyóra 
Alapítvány jött létre. A hívők befizetéseiből és az oroszlányi erőmű támogatásával megvalósult a ha
rangok villamos hajtásának felújítása és az új toronyóra telepítése. 

A jubiláló konfirmandusokat Szebik Imre püspök is köszöntötte a gyülekezet tanévzáró istentiszte
letén a bokodi templomban 1995. május 28-án. Ugyancsak ő hirdette az igét 1997-ben a templomtető 
felújítása utáni hálaadó istentiszteleten. 

Előzetesen, a munkálatok finanszírozására, de kibővített céllal Bokodi Evangélikus Gyülekezetért 
Alapítvány létesült a lelkész vezetésével 1996. június 21-én. 

Kapcsolat épült ki az ausztriai Timelkam és környéke gyülekezeteivel. A testvérgyülekezetek köl
csönös látogatással mélyítették kapcsolatukat. Az ausztriai evangélikus egyház gyülekezeteiben gyűj
tést tartottak 1996. augusztus 25-én a bokodi templom javára. 

1998-ban megkezdődött a toronysisak felújítása, az ezredfordulóig a tetőcserén kívül megvalósult a 
templom villamos hálózatának felújítása, belső festése is. 

Az 1998. március 30-i presbiteri gyűlésen véglegesítették az evangélikus iskola kárpótlásának mód
ját. A 18 M Ft-ra kalkulált kártérítési összeget járadék formájában kapja a gyülekezet. 

2002 augusztusában Csonkáné Szabó Magda lelkész távozott a gyülekezetből. A parókia megürese
dett. 

Sztruhár András az újjáválasztott presbitériummal és a gyülekezettel szorosan együttműködve, 
egymást támogatva, a gyülekezeti tagok részvételét igényelve törekedett az egyházközség fenntartá
sára és gyarapítására. Lelkészt helyettesítő szolgálatát Oroszlányból kijárva végezte úgy, hogy közben 
vízügyi technikusi munkáját is ellátta. A reménybeli parókus lelkész fogadására teljesen felújították, 
korszerű hőszigeteléssel, új nyílászárókkal látták el a parókiát. 

2007-ben a templom külső, a toronysüveg és a toronyóra felújítását végezték el. Ugyanakkor létesí
tették a lábazat nedvesedését megakadályozó kavicságyat és szivárgó csővezetéket a templom körül. 

Mindkét alkalommal, 2004. szeptember 11-én és 2007. szeptember 9-én, Ittzés János püspök végezte 
a hálaadási ünnepség igehirdetési szolgálatát. 

A gyülekezet 2009-ben kapott helyben lakó lelkészt Kosa Gyergely beosztott lelkész személyében. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek 
Krasznay János (1628-1649), Csajtay Miklós (1650-1679), Halászy András (1680-1704), Dóm

ján Mihály (1705-1736), Györgyi Ferenc (1736-1751), Endrédi Mihály (1751-1754), Pálusch János 
(1754-1757), Horváth Mihály (1757-1758), Orbán János (1758-1783), NerodoH Mátyás (1783-1785), 
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Greskovits Imre (1785-1790), Kohány András (1790-1793), Mészáros Péter (1793-1799), Selmeczy 
Máté (1799-1801), Suvada Pál (1801-1807), Pusztay Márton (1808-1827), Tessedik Sámuel (1827-1859), 
Smid Mihály (1859-1907), Szaiay Mihály (1907-1913), Fábry László (1911), Balogh István (1913-1934), 
Farkas Zoltán (1932-1934), Pohánka Sándor (1934-1966), Simonfay Ferenc (1967-1990), Asbóth Lász-
lóné lelkészi munkatárs (1990-1992), Csonkáné Szabó Magda (1992-2002), közben helyettes lelkész 
Oláh Edina (2001-2002), Sztruhár András nem lelkészi egyházi munkás (2002-2009), Kosa Gergely 
beosztott lelkész (2009-) 

A gyülekezetből a múlt századból induló lelkészek: Farádi Mihály (későbbi neve Németh Farádi 
Mihály, szül. 1914.), Szabó Vilmos (ord. 1976), Selmeczi Lajos (ord. 1979), Szabó Márta (ord. 1983) 

Tanítók 
Mellány György (?-1737), Bajza Pál (7-1768-?), Gyurkovits András (7-1776-1786-?), Sztanó Mi

hály (1809-7), Bertalan István (7-1875-7), Bertalan Ferenc (1880-1922), vitéz Pataky Sándor (1923-
1948) 

Segéd(osztály)tanítók Herczeg Károly (1895), Tompa Lajos (1901-1903), Osváth Sándor (1903-1909), 
Balikó József (1909-1913), Szíjj Gyula (1913-1920), Ludván Endre (1920-1928), Nagy Mária (1928-
1948) 

Felügyelők 
dr. Belcsák Sándor (7-1940-7), Németh Pál (7-1973-?), Pataki Pál (7-1986), Vida József (1986-2000), 

Kriskó András (2000-2001), Zsebők István (2001-) 

A jelen 

Rendszeresek a vasárnap délelőtti és ünnepnapi istentiszteletek Bókodon, havonta egy alkalommal 
Dadon (a református templomban), adventi-böjti evangelizáció, időszakos bibliaórák, gyermek- és 
asszonykarácsony, szeretetvendégség, ifjúsági óra heti rendszerességgel, hittan (iskolai-óvodai) és 
konfirmációi oktatás folyik a gyülekezetben. 

Az Isten megtartó kegyelmében bízva s az összetartó szeretetben gyarapodva törekszünk a gyüle
kezeti közösség erősítésére. Adottságainkat, anyagi lehetőségeinket a továbbiakban is ezen céloknak 
rendeljük alá, mostmár parókus lelkészünk pásztori vezetésében is bízva. 

Zsebők István 

Forrásanyag: 
A Bokodi Ág. Hitv. Evang. Egyház lelkészi naplója 1907. 
A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875. Czéh Sándor Nyomdája. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 

Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Czunyiné dr. Bertalan Judit (szerk.): Bókod története és bemutatása, 2005. 
Evangélikus Élet (1967.01.29.), (1967.12.02.), (1971.10.17.), (1974,11.03.) 
Dolgozók Lapja (1968. 05.12.), (1968. 09.03.) 
Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron, Székely és Társa. 

1924. 
Pataky Sándor, vitéz: Bókod község története. Kézirat, 1936. 
Pohánka Sándor: Fél évszázad a bokodi evangélikus egyházközség történetéből 1900-1949. (Kézirat, 

1950). 
Pusztay Márton: História Ecclesia. Kézirat, 1813. 
Simonfay Ferenc: A bokodi evangélikus gyülekezet múltja-jelene-jövője. Kézirat, 1969. 
Simonfay Ferenc: Gyülekezeti adatok Bókodról az 1700-as évekből. Kézirat, 1971. 
Simonfay Ferenc: Gyülekezettörténeti morzsák hálaadás napján. Kézirat, 1971. 
Simonfay Ferenc: A régi és az új bokodi parókia történetéből. Kézirat, 1977. 
Csonkáné Szabó Magda lelkész adatközlése (2008) 
Szabó Vilmos lelkész adatközlése (2008) 
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Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Evangélikus Egyházközség 

8083 Csákvár, Luther u. 2. 
Tel: 22/254-739 
Web: http://csakvar.lutheran.hu 
E-mail: csakvar@lutheran.hu 
Szebik Károly lelkész 

Csákvár önállósulásának éve: 1808 
Anyakönyveit vezeti: 1784 
Bicske önállósulásának éve: 1954 
Anyakönyveit vezeti: 1954 
Csabdi önállósulásának éve: 1800 
Anyakönyveit vezeti: 1800-tól (konfirmáci
ói: 1896) 
Társulások ideje: 1955 (Csabdi-Bicske); 
1969 (Csabdi-Bicske-Csákvár) 

Csákvári társegyház 
Lélekszám 220 /220/ 98 
Tisztségviselők: Mészáros Tamás felügyelő, 

Bokor Béla gondnok, Burai Zoltán jegyző. Kovács Attiláné számvevőszéki elnök. Burai Zoltánná pénz
táros. Presbiterek: Dornyi Sándorné, Hargitai Tiborné, Mészáros Miklós, Mészáros Viktor, Páll Jőzsef-
né. Puszta Tamás, Szőllősi Pál 

Bicskei társegyház 
Lélekszám 112/70/ 18 
Tisztségviselők: Zászkaliczky Tamásné felügyelő. Rózsahegyi Tamás gondnok, Scháden János pénz

táros, Balogh Árpád számvevőszéki elnök. Presbiterek: Göllner László, Kiripolszki Ferencné, Kiss Jó-
zsefné, Meregyán Gizella, Németh Zoltán, Zászkaliczky Márton, Bucsky Péter pótpresbiter 

Csabdi társegyház 
Lélekszám 50 /35/12 
Tisztségviselők: Kalkó Lajos felügyelő, Sefcsik Kálmán gondnok, Ilóczki Lászlóné jegyző, Kalkó An

nabella számvevőszéki elnök, Sefcsik Kálmánné pénztáros, ifj. Kalkó Lajos kántor, Kiripolszki Ferenc
né, Ilóczki Csaba, Kalkó Beáta, Sefcsik Erika, ifj. Sefcsik Kálmán és Szilicsány Sándor presbiter 

Szórványok és lélekszámuk 
Alcsútdoboz (10 /3/ 3), Csákberény (2 /- / - ) , Etyek (29 /6/ -) , Felcsút (16/4/ 2), Gánt (6 /4/ l), Lovasbe-

rény (13/5/-),Mány (18/7/2), Óbarok (13/4/1), Sőréd (4 / - / - ) , Szár (10/1/1), Szárliget (17/l/-),Tabajd 
(9 /!/ - ) , Űjbarok (- / - / -) , Vál (13 /- / -) , Vértesacsa (8 /- / -) , Vértesboglár (5 /- / - ) , Zámoly (15 /2/ - ) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 568 /363/ 139 

A gyülekezetek története 

A csákvári társegyház 
Csákvár község Fejér megye északi részén, a Zámolyi- medencében, a Vértes hegység szélén talál

ható, Bicskétől 19 km, Oroszlánytól 24 km távolságra. 
Ösi település, már az ősember nyomait is megtalálták a Vértes barlangjaiban, A terület a Római 

Birodalomtól kezdve az avar korig kedvelt lakóhelye volt az itt megtelepedetteknek. Erre utal latin 
Floriana neve is, amely virágos (virágzó) helyként jellemzi. 

Musay Gergely püspök, amikor 1661-ben felsorolja az anyagyülekezeteket, Bodajk a Győr megyei 
gyülekezetekkel a rábaközi esperességhez tartozik. Egy 1669-es területi összeírás viszont Bodajkot is 
a környékbeli Mór, Csókakő, Csákvár, Csabdi, Gyúró és Tordas községekkel együtt a be nem hódolt 
Gesztes és a tatai vár oltalma alá helyezi. 

A reformációt repítő „angyalszárnyak" tehát hamar eljuttatták a megtisztított tanokat Csákvárra is, 
és szinte az egész falu evcmgélikussá lett. Természetesen az egyetlen meglévő, katolikus templomot 
is ők használták innentől kezdve egészen annak visszavételéig, 1748-ig. Sajnos az akkori protestáns 
gyülekezetről nem sokat tudunk, csak az van feljegyezve, hogy a török pusztításkor, 1543-ban a leégett 
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tetejű templomot a protestánsok 1550-1560 között új tetővel látták el, és istentiszteleti helyként hasz
nálták egészen addig, amíg gróf Esterházy Ferenc az 1712/15-ös országgyűlés határozata alapján 1748. 
október 11-én vissza nem vette azt igen leromlott állapotban. Bontását elkezdték, és a régi alapokra 
építették az új templomot, amelyet 1788-ban szenteltek fel. 

A mai gyülekezet megalakulását az 1760-as évekre vezethetjük vissza, amikor az újratelepített falu
ban - annak ellenére, hogy az Esterházy család elsősorban katolikusokat várt - mégis megtelepedett 
egy-két ágostai hitvallású evangélikus család is. 

Egy 1837-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint is kb. 1760 körül települtek evangélikus csalá
dok ide. Valószínűsíthető azonban, hogy a már korábban itt lakó helvét hitvallást elfogadók között 
is voltak evangélikusok. Egy ideig házi istentiszteletek tartása által gyakorolták hitüket. Mint edény-
kereskedők némelyek más faluban látogatták az istentiszteletet, mások pedig az akkori református 
gyülekezetbe jártak. 

Később 24 párra szaporodott a számuk, létszámra pedig 142-en lettek. 1788-ban elhatározták, hogy 
filiaként Oroszlányhoz csatlakoznak. Szerződést is kötöttek az oroszlányi lelkésszel és gyülekezettel. 
Szepesi Mihály volt ekkor az oroszlányi lelkész. 1789-ben mindjárt kérték az uraságtól, hogy egy zsel
lérházat vehessenek, azt kijavíthassák, és hogy iskolamestert állíthassanak. A templomnak való helyet 
az uraság a kastélydombnak nevezett helyen jelölte ki számukra, de több oknál fogva nem fogadták el. 
1791. június 2-án 70 pengő forinton vették meg a mostani fundust. Mivel ezen a helyen csak egyetlen 
szobából álló lakás volt, a templom elkészültéig a pajtában tartották az istentiszteletet. 

1792-ben megépítették az első templomot, amely kőből, fagerendás nádfödéllel készült az iskola 
udvarának nyugati részén. Ezt a templomot 1792. november l-jén fel is szentelték Perlaky Dávid és 
Szepessy Mihály esperesek, Breskovics Imre bokodi és Szikora Pál tordasi lelkész jelenlétében. Lel
késze akkor még nem volt a gyülekezetnek, az oroszlányi lelkész járt ide. Iskolamesternek Németh 
Mihályt állították be, aki 1793-ig tanított. Utána hat évig Záborszky Sámuel, majd Zdenkovics Márton 
és Szentpéteri István 2-2 évig, aztán megint Németh Mihály 4 évig, és 1 évig újból Zdenkovics Márton 
lett a tanító. 

A gyülekezet 1808-ban vált el Oroszlánytól, anyaegyházközség lett, és „oskolamester" helyett „rend
szerint való prédikátort" kapott az egyházközség Liptay András személyében, aki a gyermekeket is ta
nította. Szép fejlődésnek indult a gyülekezet Holéczy Mihály 1824-től 1829-ig tartó lelkészsége idején. 
1830-ban aztán Karsay János lett a lelkész, akinek szolgálati idején sok nehézsége volt a gyülekezetnek. 

1832-ben kőfallal kerítették be a parókiát, a templom elé tornyot építettek, és két kisebb harangot 
szereztek be. 1834-ben a nádtető helyett fazsindely került a templomtetőre. Egyes gyülekezeti tagok 
sok és nagy áldozatot hozteik. Többek között úrvacsorai kelyhet ajándékoztak ebben az évben boros
kancsóval és ostyatartóval. 1849-ben ideiglenes tanítói állást is szervezett a gyülekezet. Smid Mihály 
későbbi bokodi lelkészt, esperest fogadták tanítóul, akinek 1848-as cselekedetei miatt el kellett hagynia 
a lelkészi munkát. Ebben a bajban házról házra járva élelmezte a gyülekezet, és bérelt szálláson lakott. 
1860-ban a régi silány földek helyett llkh 1236 öl földet adtak a gyülekezetnek a tagosítás alkalmával a 
Táligeti-dűlőben egy tagban. Ugyanebben az időben a Gusztáv Adolf Egyesülettől is 900 forint segélyt 
kaptak, és ebből egy fertály földet (12 hold) vett a gyülekezet a tanítói állás rendszeresítése céljából. 

Ettől kezdve azonban a gyülekezet tagjaiban megfogyatkozott, és anyagilag is elérőtlenedett. Épü
letei leromlottak. 1863-ban a templom egyik fala is kidőlt. Ezért az istentiszteleteket 7 évig a kicsiny 
és nedves iskolában tartották. 1866-ban a lelkész és a gyülekezet szembekerült egymással. A lelkész 
lemondott hivataláról, és a gyülekezet haláláig 80 forint nyugdíjban részesítette. Ezután került Tóth 
Sándor adminisztrátorként a gyülekezetbe. Őt három év múlva a gyomoréi gyülekezet választotta 
meg lelkészének. Az utód Fadgyas Sándor adminisztrátor lett, akit viszont a tési gyülekezet hívott meg 
hamarosan lelkészéül. Végül Csengey Vilmos lelkészsége idején felépült a templom Resenbach tatai 
építőmester munkája és tervei alapján 6200 Ft-ért. 1870. november 20-án Smid Mihály bokodi esperes
lelkész szentelte fel. Hamarosan az egyik harangot is újra kellett önteni 442 Ft-ért. 

1879. március 30-án Csengey Vilmos meghalt, és az akkori segédlelkész, Zsakó János lett az utóda. 
A kis gyülekezetnek a templomépítés után 3000 Ft-nyi adóssága maradt. A tanítói lakás is romos 
volt. 1890-ben nagy adakozás és erőfeszítés árán felépült az új iskola és a lelkészlak egy fedél alatt. A 
lelkészt azonban közben Ösküre választották meg. Balogh István és Madár Dezső helyettesítései után 
1892-ben Kövessy Béla lett a lelkész, akinek 31 éves szolgálata bővelkedett örömökben és nehézsé
gekben is. Az iskola működése tanulóinak kis létszáma miatt kérdésessé vált, nehéz volt ismét tanítót 
beállítani. Akik ebben az időben tanítói hivatalt vállaltak, szinte azonnal keresték a jobb szolgálati 
helyeket, a jobb anyagi megbecsülést, így a tanítás színvonala is erősen romlott. Előfordult, hogy a 
tanulók tudatlansága miatt a vizsgát sem tudták megtartani. 

1902-ben újra vásároltak tanítói lakást, és ezzel egy kicsit javult a tanítás helyzete is. A gyülekezet 
nehéz anyagi körülményei megint megrontották a viszonyt a lelkész és egy-két hangadó között, akik 
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különböző vádakkal illették. Amikor vélt igazukat nem kapták meg sem az esperestől, sem a püspök
től, a lelkészt zaklatták, hogy részükre - 14-en voltak - kitérési, illetve más felekezethez az áttérési 
igazolást adja ki, ám ő ezt megtagadta. Ekkor a lelkész feleségét kezdték zaklatni, aki ezeken annyira 
elkeseredett, hogy két lányával együtt rokonokhoz költözött, hátrahagyva férjét és fiát. 

Az ezt követő békeidőkben dr. Csengődi Lajos és Horin Kálmán rövid szolgálatai után Csővári 
Dezső lelkész hároméves szolgálata következett, akinek munkáját nagymértékben segítette a gyüle
kezethez tartozó akkori értelmiség egy-két tagja: Selmeczi Miklós gyártulajdonos a gyülekezet akkori 
felügyelője, lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő, a csákvári gyülekezet volt felügyelője, örökös 
tiszteletbeli tagja, Paulini Béla uradalmi jószágigazgató presbiter, dr. Paulini Géza orvos, dr. Farkas 
Jenő és dr. Mayer Vilmos szintén orvosok. 

Horin Kálmán rövid ittlétéről ezt írja később Csővári Dezső lelkészi naplójában: „Dr. Csengődi Lajos 
eltávozása után Horin Kálmán pesti segédlelkészt hívta meg a gyülekezet lelkészének. Amint értesül
tem, Horin nem érezte jól magát, a hívek büszkének tartották, és nem szerették őt. Szabó József gond
nokkal kemény összetűzése volt. Horin osztálytársam volt, tehát én őt jól ismerem. Magábazárkózott 
természetű volt, és amiatt tartották büszkének. Nagy képességű, igazságszerető, komoly papi ember 
volt Horin Kálmán. Benne annyiban volt hiba, hogy nem értette meg a hívek gondolkozásmódját. A 
dunántúli magyar büszke, rátarti, ez jellemzi a csákvári evangélikusokat is. Ha az ember parancsolgat
ni akar nekik, és korholja hibáikat, akkor felbőszülnek, de ha lelkükhöz tud férni, szép szóval irtja hi
bájukat, akkor olyanok, mint a kezes bárányok, és mindent, még az ingüket is odaadnák lelkészüknek. 
Horin ezt a hangot nem találta el és emiatt mély szakadék választotta el híveitől. Ezért 1927 január 
havában elment Szarvasra vallástanárnak. Ö is örült, és a hívek is." 

Csővári tisztelendő lelkészi naplójából még kitűnik, hogy idejét jórészt két dolog töltötte ki. Az 
egyik: harc a pápistákkal (a legnagyobb jóakarattal sem lehet ökumenikus beállítottságúnak mondani 
az általa leírt dolgokat olvasva). Egy temetés kapcsán írja például, amikor Farkas Vince őrnagyot, a ko
ronaőrség parancsnokát, huszárkapitányt temette: „A temetésen ismét diadalmaskodott a pápistákon 
a lutheránusok felsőbbsége". Egy más helyen summásan jegyzi fel a következőket: „A községben nagy 
a pápista nyomás. Egy jezsuita szellemben nevelt plébános a papjuk, aki folyton ellenünk hangolja 
híveit. Az intelligencia nagy része, még a jegyzők is a butaságig bigottak és a plébános csuhahordozói 
és emellett gerinctelenek. Igen résen kell lenni és keményen harcolni a pápista butaság és elnyomás 
ellen. Roppant vigyázok a fiatalokra, hogy vagy tiszta házasságot kössenek, vagy reverzálist adjanak 
javunkra. Ha kell, készülő házasságokat robbantok szét, ha látom evangélikus érdekeink veszélyez
tetését. Ide harcos pap kell, különben szétszéled a nyáj. A gyermekekben bigott hitet nevelek, hogy 
egykor erős oszlopai legyenek ennek a kis egyháznak." A másik harcvonalról a hívekkel kapcsolatban 
ezt írja: „Mellesleg a papjáért megtesz mindent ez a nép, és mégis gőgös büszkeségük, mellyel egymást 
marják, sokszor elveszik kedvemet, és elvágyakozom innen. Sok-sok esztendő kell még, mely le tudja 
törni gőgös irigységüket, amit csak szeretettel és kitartással tud elkövetni a lelkész." Róla feljegyzendő 
még, hogy híveit korholással is pásztorolta. írásban rögzítette a templomba nem járók nevét és ennek 
okát, ha volt. Viszont az ő idejében indulnak újra a hétközi alkalmak, a keddi, pénteki istentiszteletek, 
a reggeli könyörgések és télen a református gyülekezettel közös esti sorozatok. 

Az 1929-es év nemcsak a gyülekezetben, de a községben is jeles esztendő volt. Csővári Dezső lelkes 
irodalombarátként a református és katolikus fiatalok bevonásával betanította az ifjúsággal a Pau
lini Béla és Harsányi Zsolt által írt és Kodály Zoltán által megzenésített daljátékot, a Háry Jánost. 
„Földműves nép eddig még ilyenre nem vállalkozott" - írja a korabeli sajtó. Nemcsak vállalkoztak, 
hanem nagy sikert is arattak, mikor előadták Bozori Endre vendéglőjének színpadán húsvétvasárnap 
a művet. Többször kellett megismételni a szerzők, Kodály Zoltán, az Operaház társulata, a Nemzeti 
Színház igazgatója és több más jeles személy előtt. Július 23-án a rádió is közvetítette Csákvárról ezt 
a remek daljátékot. A fiatalok a darabbal országjárásra indultak: Budapest, Székesfehérvár, Szentes, 
Nagykőrös, Mezőtúr, és még sok más helyen mutatták be. Csővári naplójában így ír év végén ezekről 
az eseményekről: „Ezzel ismét megmutattuk a világnak evangélikus fiataljaink szellemi felsőbbségét. 
A katolikus intelligencia jórészt távol tartotta magát tőlünk, és meg sem nézték a darabot, mert írója és 
rendezője evangélikus volt. Sőt! A katolikus esperes plébános Szabó Jenő még rádióján sem hallgatta 
meg! Kérdem én: Quo vadis, magyar katolikus papság?" 

1931-ben ismét egy hosszabb időszak veszi kezdetét a gyülekezetben Fúria Zoltán lelkészi szolgála
tával. Ő azonban 1933-ban aktív politizálásba kezdett, amelynek később súlyos következményei lettek 
a gyülekezetre nézve. Ebben az időben történt először, hogy együttes presbiteri ülést tartottak a refor
mátus elöljárósággal, akiknek vezetője Papp Ákos lelkész baráti viszonyban állt Fúria tisztelendővel. 
Az új iskolába, félvén a férfi tanító besorozásától, egy lányt, Zsurkaí Klárát, neveztek ki, aki szüleivel 
be is költözött a tanítói házba. Későbbiekben igazolódott a gyülekezet jó választása, amikor egy év 
után a megyei tanügyi vizitáció megállapította, hogy a csákvári evangélikus iskola a megye első há
rom iskolája között szerepel a tanulók felkészültsége tekintetében. 
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Zsurkai Klára nemcsak képzett tanár volt, hanem a későbbi nehéz időkben, a háború alatt is, a pap 
nélkül maradt gyülekezet lelkigondozója lett. 

Az orosz csapatok bejövetele előtt Fúria lelkész - félvén, hogy nyilas múltja miatt őt az oroszok fele
lősségre vonják - elhagyta a paplakot, a községet is. Hiába könyörögtek a hívek és a gondnokok, hogy 
maradjon, mert ha lakatlan marad az épület, arra teljes pusztulás vár. Ez be is következett, mert 1944 
telén több hónapig állt itt a front, és a parókiát s a templomot teljesen kifosztották. Az ajtók, ablakok 
tokostól, a padlózat, az orgona, a papi pad és minden, ami éghető és mozdítható volt, a megszállók 
martalékává lett. Ugyanettől a két másik felekezet lakott parókiája megmenekült. 

A háború elmúltával a püspök Makovinyi Pál helyettest küldte a gyülekezetbe, akit nagy nehézség
gel, sorkoszton tudtak eltartani. A gyülekezet felügyelő nélkül maradt, a gondnok pedig Székesfehér
váron ült börtönben több hónapig, mivel a lelkész annak idején nemcsak maga lépett a nyilas pártba, 
hanem vitte a gyülekezet vezetőségét is magával. A gondnok a hazatérés után az elöljárósággal egyet
értésben folyamodványt írt a püspökhöz több tárgyban, többek között, hogy a gyülekezetet elhagyó 
pásztor követeli elmaradt járandóságát, amelyet nemcsak méltánytalannak tartanak, hanem kifizetni 
sem tudnának, mivel a nem kért segédlelkészt sem tudják eltartani. A gyülekezeti tagoknak saját 
fenntartásuk is nagy nehézséget okoz. Ezen anyagi nehézségek ellenére első ténykedésként az iskolát 
indították újra, és amíg a templomot és a parókiát nem tudták rendbe hozni a háborús sérülésektől, 
addig az istentiszteleteiket ismét itt tartották. 

1948 májusában a kirendelt Polonyi Zoltán lelkész ilyen helyzetbe érkezett. Előtte Mátis István 
helyettes lelkészi munkája után és Polonyi érkezése előtt hét hónapig a lelkész nélkül maradt gyüle
kezetet az odaadóan hűséges Zsurkai Klára tanítónő pásztorolta. Tartotta az istentiszteleteket, tanított, 
ha kellett, temetett. 

A fiatal, nőtlen Polonyi Zoltán nagy energiával látott az újjáépítéshez, és próbálta az anyagiak elé 
helyezni a lelki újjáépítést. Evangelizációs sorozatokat szervezett, 1948-ban Tarjáni Gyula, 1949-ben 
Görög Tibor, 1952-ben Schulek Tibor tartottak igehirdetés-sorozatot Csákváron. Ezeken főleg az i^úság 
vett részt, főként rájuk gyakoroltak nagy hatást az igehirdetők. Ennek következményeként került az 
Aranykönyvbe, hogy a fiatalság minden olyan szolgálatot felvállalt, amelyet addig a fizetett egyházfi 
végzett. A kántori szolgálattól kezdve a harangozáson keresztül egymás után állnak be a felébredt 
ifjak a gyülekezeti munkába. Ezekben az években a szórványgondozás is felerősödött, és a lelkésszel a 
gyermekmunkát végző Mészáros Pál is sokat tett a szórványban élők lelki épüléséért. Hosszas eljárás 
után rendeződött a még mindig függőben lévő Fúria lelkész ügye, aki végül a nyugdíjazást választotta, 
így Polonyi Zoltánt beiktathalíák hivatalába. 

Míg egy 1952 decemberében végzett vizitáció a gyülekezet életképességéről számol be, 1960-ban 
már felkerül az összevonandó egyházközségek listájára. Polonyi elmenetele előtt ezt írja lelkészi nap
lójába: „A gyülekezet egy részében erősödik az élni akarás, a nagyobb rész azonban kezd közömbössé 
válni. Nem sok biztató jel van arra, hogy a gyülekezet hamarosan felemelkedhet a lelki lesújtottság 
állapotából." 

Az 1961-ben érkező Simonfay Ferenc már egy összevont gyülekezetet vett át, Fehérvárcsurgó gon
dozása is hozzá tartozott. Több áldott alkalommal, sorozatok szervezésével és a gyermekmunkával 
némi javulást sikerült elérni szolgálata idején. Felesége szeretetteljes lénye is nagy segítségére volt eb
ben, aki gyakran az istentiszteleti szolgálatban is részt vállalt, illetve a vasárnap délutáni alkalmakat a 
fehérvárcsurgói szolgálat miatt sokszor ő tartotta. Simonfayné Heriszt Erzsébet 1948-tól a nagytarcsai 
Külmissziói Intézet hallgatója volt, majd a kistarcsai Papnék Otthonának vezetője. Sajnálatos beteg
ségének gyógykezeltetéséhez a csákvári javadalom kevésnek bizonyul, így a lelkészcsalád a bokodi 
hívást elfogadva 1967-ben oda költözik. Ezután még egy évig van lakója a csákvári parókiának Feny
vesi László személyében, akinek fiatalon bekövetkezett hirtelen halála után az elerőtlenedett csákvári 
gyülekezet nem tudott lelkészt hívni, illetve kapni, így a szomszédos Csabdi-Bicskei Gyülekezettel 
társulva alkotott a három kis egyházközség társult gyülekezetet. így lett 11 évig át Zászkaliczky Péter 
akkori csabdi lelkész a lelkipásztoruk. 

A helyben lakó lelkész hiányát sokban pótolta a lelkész állhatatossága. A szórványban élők gon
dozását is olyan komolyan vette, hogy mindig mindenki érezhette: ha nem is lakik helyben, próbál 
ugyanolyan figyelemmel lenni a csákváriak felé is, mintha mindig közöttük élne. Igehirdetései, sze
mélyes kisugárzása ma is érezhető, mély nyomokat hagytak a gyülekezet tagjaiban. Bakonycsernyé-
re történt megválasztása után egy évig Lábossá Lajos helyettesített a szolgálatokban, majd két évig 
Kepenyes Erzsébet segédlelkész. 

Az ő eltávozása után már a társult gyülekezet sem tudott önállóan lelkészt hívni egyrészt elerőtlene
dése, másrészt az akkori nagy lelkészhiány miatt. Ettől kezdve, 1982 és 1995 között, Csabdi-Bicskét a 
tatabányai esperes gondozta helyettesként. A csákvári gyülekezet pedig, mint 200 évvel ezelőtt. Orosz
lányról kapott helyettest Asbóth László személyében. A 1970-es, 1980-as évek megmutatták, milyen 
a szórványélet határán élni, de talán éppen ez járult hozzá, hogy a gyülekezet összefogva templomot 
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renovált kívül-belül, és egyre erősödött a vágy, hogy ismét helyben lakó lelkésze legyen az egyházköz
ségnek. A közben üresen maradt parókiát a Budapest-Deák téri gyülekezet felújította, és üdülőházzá 
alakította át egyházi csoportok részére, és az udvaron felépítette a fasori gimnáziumból kapott faházat 
közösségi célokra, amelyet télen a gyülekezet istentiszteletek tartására és hétközi alkalmakra egyaránt 
használ. Mivel az így átalakított parókiára nem lehetett lelkészt hívni. Istentől kapott ajándékként 
fogadta a gyülekezet a kárpótlással visszakapott volt tanítói lakást a templommal szemben. így a la
káskérdés problémája is elhárult az újra „önállósodás" - a jogilag meglévő társegyházi viszony újbóli 
megvalósítása - elől. 1995-ben, amikor Asbóth László oroszlányi lelkész nyugdíjba vonult, a Csákvár-
Bicske-Csabdi Társult Egyházközség újraéledt, s kérte püspökét, hogy Albert Gábor diakónus lelkészt 
helyezze a gyülekezetekbe. A kérés teljesült, az új lelkész 1995 júniusában meg is kezdte szolgálatát. 
Végre - 27 év után - ismét lett lakója a csákvári parókiának, mert a társult gyülekezetek székhelye 
Csákvárra került. A gyülekezet jelenlegi lelkésze Szebik Károly 2001 óta. 

A gyülekezet életében fontos esemény volt a bajorországi Pyrbaumi Evangélikus Gyülekezettel 
2005-ben megszületett testvérkapcsolat. 

A bicskei társegyház 
Bicske város Fejér megye északi részén, Székesfehérvártól 47 km, Budapesttől 36 km távolságra 

fekszik. 
A település 1773-ig volt falu, 1773-tól 1871-ig mezőváros, illetve 1872. január l-jétől nagyközség. 

Közben 1688-tól 1877-ig járási székhely. 1877-től 1946-ig a váli járáshoz tartozott, majd 1947-től 1983. 
december 31-ig, a járások megszűnéséig ismét járási székhely. A korábbi századokban Fejér megyé
hez tartozott, 1647-ben Komárom megyéhez került. 1693-tól újra folyamatosan Fejér megyei terület. 
1984. január l-jétől városi jogú nagyközség, 1986. január l-jétől város. A címerkép arany búzakalásza 
és ekevasa a fejlett mezőgazdaságot, a tölgyfaág az erdőgazdálkodást és állattenyésztést, a méhkas a 
lakosság szorgalmát, a toll pedig a tudomány, művészet és irodalom helybeli művelését jelképezi.""* 

Az ismert és bizonyítható adatok szerint Bicske - korabeli változatok alapján Bykche, Biccke, 
Bykcze, Biczke, Bitske - már 1306-ban létezett, amikor Botond fiai, illetve leszármazottai, János és 
Péter, bicskei birtokukon engedélyt kaptak vámszedésre. A Bykchei család adataival viszont már 1258-
ban is találkozhatunk, generációik több uralkodó alatt gyarapították a család birtokait. A székesfehér
vári István Király Múzeum kutatásai szerint a Bicskei-medencében, a Szent László-patak mentén már 
a honfoglalás előtt is voltak települések. A különböző adománylevelek bizonyítják, hogy a Bykchei 
család birtokaival, a terület helyzetével, változásaival, tulajdonjogával éveken át foglalkoztak. A kö
zépkori adatok között említésre méltó a Bicskei család részére 1443. június 10-én kiadott „pallosjog", 
amely elismeri I. Ulászló híveinek. Bicskei János fiainak (Benedek, György, Mihály, István és János) 
hűségét, s a pecsétes írás felhatalmazza őket arra, hogy a birtokon törvény szerint saját maguk is 
eljárhassanak. A mohácsi vész után, a török hódoltság idején (1541-1686) Bicske is török uralom alá 
jutott. Székesfehérvár 1543. évi eleste után Bicske és vidéke Komárom megyéhez került. A zűrzavaros 
időkben ez a település, illetve lakossága is sokat szenvedett. 

A bicskei evangélikus közösség a Magyarhoni Ágostai Hitvallású Evangélikusok 1880-as névtára 
szerint a csabdi gyülekezet 7 szórványhelyének egyike volt, mindössze 2-3 fővel. Az 1897-ben Csabdi-
ban tartott egyházlátogatás idején 44 lélekkel jegyezték Bicskét, és felhívták a figyelmet fiókegyházzá 
alakítására. Az 1903-as kiadású névtár szerint a bicskei evangélikusok száma 145-re emelkedett. Fiók
egyházzá az 1924-től Csabdiban szolgáló Horváth Sándor lelkész szervezte őket. 

A nagyközség 1933-ban telket adományozott a gyülekezetnek, amely gyakorlatilag egy gödör volt: 
a község lakói ugyanis innen vittek földet maguknak. Az akkori felügyelő. Szkok Pál malomtulajdonos 
volt, aki teherautóival rengeteg fuvart vállalva sokat tett a gödör feltöltéséért. 

1934-ben elindulhatott a templom építése Tóth Sándor budapesti építészmérnök tervei alapján, 
Schádl (Sarlós) József építész vezetésével. A templomépítés gondját a Szkok, Sólyom és a Göllner csa
ládok vették magukra, de velük munkálkodott minden evangélikus. A templomépítés jellegzetessége, 
hogy a gödör miatt először beton kútgyűrűket helyeztek a töltésbe, és ezekre húzták fel a templom 
falait. 

Az építkezés két év alatt készült el, a templom tornyába kétmázsás harang került. A felszentelést 
D. Kovács Sándor dunáninneni püspök végezte 1936. október 31-én. 1939-ben sikerült a hívek ado
mányaiból Angster orgonát vásárolni, amelyet 1939. április 7-én szenteltek fel. A csabdihoz tartozó 
fiókegyháznak ebben az időben (1940. évi névtári adat) 111 tagja volt. 

A gyülekezet öröme nem tartott sokáig. A második világháborúban - 1944 végén vagy 1945 elején 
- súlyos bombatalálatot kapott a templom, amelynek következtében tetőzete leégett és beszakadt, 

304 Bicske hivatalos honlapja. 
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belseje a toronysüveggel és a toronyba vezető lépcsővel, a padokkal és az orgonával együtt teljesen 
megsemmisült, egyedül az oltár maradt meg. A gyülekezet számára nehéz időszak következett. Az 
istentiszteleteket a templom helyett a polgári iskolában, a református gyülekezeti házban, majd annak 
államosítása után a református templomban tartották havonta két alkalommal. 

Elkezdődött a pénzgyűjtés a templom felújítására; Németh Géza lelkész, akit elődje 1938-ban be
következett tragikus halála után, 1939-ben iktattak be csabdi lelkészi szolgálatába, kétszer is meg
járta a minisztériumot, amelynek következtében 3500 Ft-tal tért haza. Neki köszönhető a gyülekezet 
harmóniuma is, amely az Egyetemes Egyházban állt használatlanul. Elkérte és megkapta. Későbbi 
javításánál derült ki, hogy ez a harmónium 1896. okt. 26-án készült egy amerikai hangszergyárban, 
de időközben megjárta a pozsonyi teológiát is. Ordass Lajos püspök nyugati körútjának gyűjtéséből is 
jutott a gyülekezetnek. Szabó József dunáninneni püspök szintén sokat segített Bicske evangélikusai
nak. A templom újraszentelésére 1949. május 26-án, pünkösd ünnepén került sor. Szabó József püspök 
Zsolt 26,8 alapján tett bizonyságot a gyülekezet templom iránti szeretetéről: „Uram, szeretem házadat, 
ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét." 

1955-ben az időközben megcsappant létszámú csabdi gyülekezet helyzetére való tekintettel a csabdi 
és bicskei evangélikus gyülekezetek társult egyházközséggé lettek, továbbra is csabdi parókusi szék
hellyel. 1965-ben lemondott lelkészi állásáról Németh Géza, és Balassagyarmatra költözött, ahol 1979-
ben elhunyt. Öt a lelkészi szolgálatban Zászkaliczky Péter követte, aki 1979-ig gondozta a bicskei 
híveket a csabdiakkal, és 1969-től a csákváriakkal együtt. Zászkaliczky Péter lelkész szolgálata idején 
került sor a templom külső (1970), majd belső felújítására (1979), a templomfűtés bevezetésére (1974) 
és a templom előtti járda (1976) elkészítésére, amely feladatok elvégzésében a lelkész sokszor maga 
vállalta a segédmunkás szolgálatát. Mivel az ő szolgálata Bakonycsernyén folytatódott, a csabdi pa
rókia lakója Pathóné Kepenyes Erzsébet lett, aki a bicskei templomban kötött házasságot, és két évig 
gondozta a gyülekezetet. 

A távozása utáni évek meghatározták a gyülekezet sorsát. A lelkészhiány miatt a csabdi és bicskei 
evangélikusok gondozását Lábossá Lajos tatabányai lelkész - később esperes és püspökhelyettes - lát
ta el 1981-től. Csákváron az oroszlányi lelkész: Ásbóth László végezte a helyettes lelkészi szolgálato
kat. A társult egyházközség jogilag megmaradt, de gyakorlatilag erre az időszakra megszűnt létezni. A 
sok közegyházi szolgálatot végző esperes, püspökhelyettes útjai miatt a gyülekezet gyakran volt kény
telen nélkülözni szeretett és megbecsült lelkészét, s ezért ebben az időben sokszor szolgált a gyülekezet 
1948 óta megválasztott felügyelője, Göllner László bicskei gyógyszerész, aki hitéről kitartó hűséggel, 
kompromisszumokat nem ismerve tett bizonyságot. Az istentiszteleti igehirdetéssel és kántorizálással, 
a gyülekezeti bibliaórák, hittanórák és konfirmációi előkészítők tartásával - de a családok látogatá
sával is - hatalmas szolgálatot végzett annak érdekében, hogy a gyülekezet lelki élete fellendüljön. 

Változás akkor történt, amikor Albert Gábor diakónus lelkészként Csákvárra került. Szebik Imre 
püspök 1995. június lO-én iktatta a Csákvár-Bicske-Csabdi Társult Egyházközség lelkészévé, hogy 
ellássa mindhárom gyülekezetben a lelkészi feladatokat. Változás volt ez abban az értelemben is, hogy 
a társult egyházközség székhelye Csabdiról Csákvárra került. Albert lelkész felesége zongoratanárnő, 
ez nagy nyereséget jelentett a kántori szolgálatban. 

Albert Gábor 2002-ben lelkészvizsgát tett, és megválasztotta őt a gödöllői gyülekezet. Utódja Szebik 
Károly, akit 2003-ban saját kérésére hat évre választott meg a gyülekezet, majd 2009-ben határozatlan 
időre megerősítették őt szolgálatában. Szolgálata alatt készült el a templom közművesítése és a gáz 
bevezetésével az infrasugaras fűtés. 

A csabdi társegyház 
Csabdi község Fejér megye északkeleti csücskében, a Gerecse hegység déli nyúlványain, Bicskétől 

csupán 3 km-re fekszik. Szomszédai délen Bicske, nyugaton Tükrös- (ma Tiborc-) puszta, északon a 
Komárom megyei Tarján és Gyermely községek, kelet felől pedig Mány és Bicske határai fogják körül. 
Az egy közigazgatási egységet alkotó Csabdi két településből áll; Csabdiból és Vasztélyból. 

A környékről a vértesszőlősi - közel félmillió éves - „előember" jelzi a legkorábbi emberi életet. 
Később, Kr. e. 3000 körül Bicske-Galagonyáson élt az újkőkori ember. A Csabdira vonatkozó legré
gebbi adat kétezer évre nyúlik vissza. Akkor szállta meg a kelta eraviscus törzs a mai Esztergom-
Buda-Székesfehérvár közötti területet. Az Aquincum-Arrabona-Vindobona út (Óbuda-Győr-Bécs) 
a mai Bicskén, esetleg mellette haladt, s Csabdi ennek az útnak a közelében fekszik. A 20. században 
feltárt régészeti adatok szerint valószínűnek tűnik, hogy a római korban és közvetlenül előtte kisebb 
település volt az út mellett. A település középkori neve (Csapol) Chopol volt. Az első okleveles adat 
1274-ből maradt fenn. Birtokosai és kapcsolatai az évszázadok során változtak. Egy 1344-ből származó 
oklevél Csabdinak Bicskével való kapcsolatát bizonyítja, ez abból is adódott, hogy mindkét települést 
ugyanannak a Botond családnak a leszármazottai birtokolták. 
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1426-ban (Zsigmond uralkodása idején) Csabdi Tataváros tartozékaként szerepelt. Egy 1443-ban kelt 
oklevélben - I. Ulászló kiváltságlevelében - a király Bykcse, Zenthlazlo, Chapol és Sarol helységekre 
pallosjogot adományozott, de uraik nem éltek ezzel a joggal, a büntetéseket más formára változtatták. 

Az 1669. évben egy birtokösszeírás alkalmával Csabdit mint Tata-vár tartozékát említik. 
Az 1680-as évek végén s az 1690-es évek elején - a törökök kiűzésekor - Csabdi a környék községei

vel együtt elpusztult, s huzamosabb ideig lakatlan volt. Az újratelepülés során a régi lakosságnak csak 
töredéke jött vissza a Gyermely, Bicske és a szlovák eredetű Nagy- és Kissáp községekből érkezőkkel. 
A beköltözöttek mellett a helybeli birtokosok „nagyrészben ágostai vallású birtokos családok voltak". 

Arra vonatkozóan nincs adatunk, hogy a 18. század első évtizedeiben a reformátusok vagy az evan
gélikusok laktak-e többen a faluban, de tény, hogy a kálvinisták előbb kezdték el szervezett vallásos 
életüket, mint a lutheránusok. A reformátusok már 1730-1740 között önálló egyházközségbe szer
veződtek, de - katolikus hatásra - csakhamar a bicskei református egyház filiájává lettek. 1747-ben 
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök rendeletére a váli plébános megtiltotta azt is, hogy a bicskei 
református prédikátor a csabdi filiában istentiszteletet tartson. Ennek számunkra azért van jelentősé
ge, mert a csabdi evangélikusok gondozása - a gyülekezet anyakönyvének első lapjára írt latin szöveg 
szerint - az önállósulását megelőző időben a tordasi evangélikus gyülekezetre tartozott, valójában 
azonban lelki életet a helybeli reformátusokkal közösen éltek. Ehhez - a nagy távolság miatt - Szikora 
Pál tordasi lelkész 1793-ban engedélyét adta. Ennek megfelelően a csabdi evangélikusokat is a refor
mátus lelkész keresztelte, s a református anyakönyvbe jegyezte be, de az esketések Tordason történtek. 

Leányegyházzá 1795-ben váltak - tanítósággal szervezve - , de filiai létük tanítóiról nincsenek ada
taink, mert a második világháború alatt a gyülekezet iratainak nagy része megsemmisült vagy súlyo
san megrongálódott. Anyaegyházzá 1800. február 21-én alakultak. Az önállósulásban nagy szerepe 
volt özvegy Pál Józsefné született Vidos Zsuzsannának, aki saját birtokán rendezett be imaházat, s 
biztosított lelkészlakot is mindaddig, amíg a birtokosság telkén az egyházi épületeket fel nem épí
tették. Nála volt „magános" tanító 1795 és 1796 között Burray (Burai) Sámuel, aki később (1806-tól) 
Lajoskomáromban működött prédikátorként. Feltehetően az imaház szolgált iskolául is. 

Első lelkészük Badátzy András 1800 és 1811 között állt a gyülekezet élén. Öt Liptay András követte, 
aki 1812-től 1817 decemberéig működött. Utána Erhardt Pál lett a lelkész, aki az anyakönyvi bejegyzé
seihez írt neve mellé egy alkalommal odajegyezte, hogy „senior". Szolgálata 1821 decemberéig tartott. 
Távozása után közel két évig (1822-től 1823 novemberéig) nem volt lelkésze a gyülekezetnek. Az egy
házi feladatokat a helybeli református lelkész végezte. Pataky Pál volt a következő lelkész, de csupán 
két évig, mert 1825 decemberében ő is távozott. 

Az 1826 nyarán érkező Gáspár Dániel 1843 decemberéig volt Csabdi papja, majd Hartán folytatta 
szolgálatát. Az ő működésének első felére vonatkoznak azok a mondatok, amelyeket Németh Géza - a 
csabdi egyházközség utolsó lelkésze - az öregektől hallva jegyzett le 1950-ben: „Régen úgy volt, hogy 
a hajnali harangszókor - amikor a lelkész ornátusban maga harangozott - mindennap volt reggeli 
istentisztelet, amikor a mezőre munkába indulók kapáikat, kaszáikat a templom ajtajába letéve, be
mentek az istentiszteletre, s annak végeztével mentek napi munkájukra." 

Később, már egy másik időszak kezdetén - 1840-ben - épült a mai templom, de hosszú ideig csak 
a falak álltak egy romlásnak indult tető alatt. Csak 1858-ban, egy nagyobb összegű segély - L Vilmos 
porosz király adománya - után vált képessé a gyülekezet új tető alá hozni és berendezni templomát. 
Oltárképe Krisztus mennybemenetelét ábrázolta. (Azóta új oltára van: a szerk.). Ekkor már az új lel
kész, Udvardy József (1843-1884) pásztorolta a gyülekezetet, aki még 1843 decemberében elfoglalta 
hivatalát. Feltehetően a két lelkész egymás közti cseréje tette lehetővé a gyors váltást. Egy forrásanyag 
Udvardy (Udvardi) lelkész csabdi származására utal. Itt is halt meg. Szolgálatának kora nem kedvezett 
a hitéletnek. Nyáron és ősszel a pusztákon végzett elfoglaltság miatt kongott az ürességtől a templom. 
Az 1869-ben tartott püspöki vizitáció idején az anyaegyház lélekszáma 260 volt. Az 1875. évi névtár
ban már csak 150 lélekkel (közöttük 25 tanulóval) szerepel a csabdi gyülekezet. Az egyházközséget 170 
lélek alkotta. Szórványban összesen 20-an éltek, legtöbben - hárman - Bicskén. 

Udvardy lelkész halála után (1885 februárjában) Bélák Géza lelkészt adminisztrátor-tanítónak ne
vezték ki, majd 1886-ban lelkész-tanítónak választották. A gyülekezet múltjáról és századvégi életéről, 
valamint a lelkész személyéről dr. Baltik Frigyes dunáninneni püspök 1897. június 9-én tartott egyház
látogatásának jegyzőkönyvei és melléklete szolgálnak tanulságos adatokkal. 

A vizsgálat idején az egyházközséghez 411 lélek tartozott. Az anyaegyháznak 149 tagja volt. Elszór
tan (19 településen) 262-en éltek, legtöbben Bicskén (44-en) és Dorogon (127-en). Az anyaegyház lé
lekszámának nagymértékű apadását részint az elhalálozásokkal, részint a nagyarányú elköltözésekkel 
kapcsolják össze a rendelkezésre álló iratok készítői. Különösen a birtokosság, amely az egyházalkotó 
s fenntartó elem volt, majdnem teljesen kihalt vagy elköltözött a 19. század utolsó negyedére. Birto
kaik nagyrészt más vallásúak kezére jutottak. A gyülekezet adósságokba merült, az egyházi épületek 
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romossá váltak, s csak a megmaradt hívek nagy áldozata és a jótevők segélye, kegyadománya folytán 
sikerült az adósságokat törleszteni s az épületeket némileg jó karba helyezni. Ekkor - 1891-ben - épült 
a templom elé a 21 m-es tégla és terméskő anyagú torony, amelyet a régi, korhadt, templom fölé 
emelt fatorony helyett állítottak. Tervét Hofmann Ede budapesti építész készítette. 1896-ban már régi 
harangjuk mellé két új harangot (38 és 54 kg-os) is vásárolhattak. Az 1890-es évekre valamivel csen
desebb, templomjáróbb élet alakult ki ismét, de ez nem vonatkozott a nyári időszakra s a hétköznapi 
alkalmakra. Egyesek vasárnap is köznapi munkát végeztek. 

A jegyzőkönyv birtokadatokat is tartalmaz. A vizsgálat idején az egyház belterületen 767 négy
szögöl telekkel, 111 négyszögöl kerttel s a lelkész és tanítólakáson kívül egy másik lakással (a régi 
tanítólakkal) rendelkezett. Külterületen 30 kat. holdat meghaladó területű szántóföldje és összesen 1 
kat. holdat kitevő gyümölcsöskertje, faiskolája és rétje volt. 

Bélák Géza lelkész Vanyolán született 1860-ban, az ottani lelkész gyermekeként. A teológiát Sop
ronban és Halléban tanulta. 1893-tól törvényes tanképességgel bírt. A lelkészi szolgálat mellett ő volt 
az iskola tanítója is. Az i^úságot délelőtt 8-11-ig, s délután 2-4-ig oktatta. Az iskolába 12 evangélikus 
és 20 más vallású gyermek járt. A szórványhelyeken élő gyermekek más felekezetek iskolájába jártak, 
vallásoktatásukról nem történt gondoskodás. 

A gyülekezet iskolájának építéséről nincs konkrét adatunk, csak annyi: „A templom mellett meg
építi a gyülekezet iskoláját is." Az iratok 1945-ben történt megsemmisülése miatt tanítóiról is keveset 
tudunk. A legrégebbi ismert adat 1841-re vonatkozik, akkor a tanítás a lelkész egyik szobájában folyt, s 
a lelkész által tartott oktatáson 13 gyermek vett részt. Egy másik adat 1843-ból a nemesek névsorábsin 
Gáspár Dániel prédikátor-tanító nevét említi 1843-ból, majd Udvardy (Udvardiként írva!) lelkészét, 
akinek az apja az 1846/47. évi összeírás szerint Udvardi János csabdi lakos, szabad paraszt volt. Utá
na NN tanító következett, akit - talán nem közvetlenül - Bélák Géza lelkész váltott fel. O lelkésszé 
választásától (1885) volt a gyülekezet tanítója még 1897-ben is. A század utolsó éveiben Reuter Lajos, 
Schulek és Adorján nevű tanítók szolgáltak a gyülekezet iskolájában. Az iskola utolsó evangélikus 
tanítója Tolner (Tolnai) Károly volt, aki a képző elvégzése után itt kezdte pedagógusi munkáját, de 
felekezeti iskolai működése csak rövid ideig tarthatott. 

1903 júniusában a faluban új, állami iskola építését kezdték el. A megépült modern iskola magához 
vonzotta a tanulókat. A református egyház régi iskoláját átadta az államnak. Az evangélikus egyház 
igyekezett kitartani iskolája mellett továbbra is, de tanítóját kinevezték az állami iskola igazgatójának, 
s egyben elvonták az evangélikus iskolától az államsegélyt. Mindezek következtében az evangélikus 
népiskola 1905-ben megszűnt. Az állami iskolában azonban sikerült egy evangélikus vallású tanítót 
biztosítani, aki - amíg erre lehetősége volt - a kántori teendőket is elvégezte. 

A falusi ember lelkületével folyó békés életet az első világháború zavarta meg. Jöttek a behívók, 
majd az értesítések a hősi halottakról. A lelkész egyik fia is a háború áldozata lett. Mások fogságba 
kerültek, s csak esztendők múlva térhettek haza. Megnehezedett az élet. Öt-hat gyermekes evangéli
kus földműves családok gyermekei Budapestre mentek munka után, csak egy maradt otthon szüleivel. 
Ha haza is jöttek öregségükre, gyermekeik már a főváros lakói lettek. A gyülekezet lélekszáma tovább 
apadt, s elszegényedett. 

Az 1924-ben megválasztott Horváth Sándor lelkész - aki apósának örökébe lépett - kölcsönmagtárt 
alapított néhány mázsa összeadott búzából és rozsból, amelyet kamatért kölcsönadtak, s ezzel néhány 
év múlva 150 mázsás magtára lett a gyülekezetnek. A magtár jövedelme minden kiadásra elég volt, sőt 
föld vásárlására is telt. A gyülekezet tagjait csak jelképes adókötelezettség terhelte, s ez le is szoktatta 
a későbbi nehéz időkben a kötelességvállalásról. 

Közben a szomszédos Bicske nagyközségben jelentősen nőtt az evangélikusok száma, Horváth 
Sándor istentiszteleteket kezdett tartani a kultúrházban, fiókegyházzá alakult a közösség (1924), majd 
templomot épített (1936). A lelkész az anyagyülekezet és a fiókgyülekezet mellett nagy gondot fordí
tott a szórványban lakókra is. Felcsút községben gondozott evangélikusok éltek. A 35-40 kilométerre 
lévő Dorogon havi rendszerességgel tartott istentiszteletet. A törékeny, beteg szívű, de fáradhatatlan 
lelkész 1938. augusztus 2-án halt meg. Németh Géza lelkészt 1939 tavaszán iktatták hivatalába. Akkor 
a csabdi anyaegyházhoz UO-en, a bicskei fiókegyházhoz 150-en tartoztak. Még béke volt, de már 
érződött a háború szele, ami nyugtalanította, bénította a gyülekezeti munkát. Ismét jöttek a katonai 
behívók. 1944 decemberében a front is elérte a falut, s három hónapig állandó harcok szintere volt. A 
megrázó és tanulságos eseményeket s az akkor született, vívódó gondolatait az Adatok a csabdi evan
gélikus gyülekezet történetéhez című munkájában írja le Németh Géza. Az igét „veretes magyar nyel
ven hirdető" lelkész, a jó tollú író néhány mondata - szó szerinti idézéssel - e könyvbe kívánkozik: 

„Borzongva jár emlékezetünkbe az elmúlt tél. Száguldó tankok. Lehulló bombák, csattogó ágyúk 
vijjogása, amint rejtekhelyeinket zúzza, tépi, s pislákoló lámpáink fényét percenként oltogatja... 

Egy este el kellett hagynunk a falut. Megyünk, vonszoljuk magunkat az ismeretlenség felé. Hátun-
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kon egyetlen batyu. Kezünkön kicsike gyermekeink. Ez a mindenünk. Másnap, harmadnap, minden 
újra, több mint két hónapon át koldulni járunk. Csak így jut, de mindig jut mindennapi kenyér. 

Húsvéttól csak egy hét választott el, mikor haza indulhatott a falu. Még csak egy-két ember lézen
gett a faluban, mikor hazaértem én is. 

Szörnyű ez a csend, ez a mozdulatlanság. Minden lépésben halottak, hullák, gépek, roncsok, romok. 
Az első házban halva fekszik három öreg, a férj, a feleség és egy asszony, aki a menekülésben csak az 
első házig bírta. Ők itthon maradtak. Kettő közülük evangélikus volt 

Továbbmegyek. Öt házzal odább a kis Sefcsik Palkó fekszik halva, az ő hétéves nővérkéjével együtt, 
három hónap óta temetetlenül 

Egy másik pincében rátalálnak két öregre. Az éhség ölte meg őket Az asszony gyülekezetünk né
péhez tartozott. 

Leülök egy kőre az utcán. Nem tudok továbbmenni. Nem találok egy ép házat. Kidőlt falak, össze-
szakadt tetők, elégett házak... 

És én felmegyek a romok közé, meghúzom a megmaradt harangot Szól a harang. Itthon vagyunk. 
Itthon, a halál-hegy tövében, a halál falujában. 

Előbb eltemetjük a halottakat. Két héten át minden férfikéz sírokat ás. Megtelik a temető. De sí
rokkal lesz teli a mező. Az udvarokon, a kis kertekben is halottak pihennek (polgárok, magyar, orosz, 
német katonák)... 

Elindulunk a mezők felé. De az emberek lába alatt aknák robbannak. Kis gyermekek gránátot vesz
nek fel. Megint temetünk. Mindig temetünk. És én a halál-hegy tövében a halál papja lettem, ahol az 
életet kell hirdetnem. 

Emlékszem, magába szállt akkor minden ember. Csendesebbek, szelídebbek lettünk. Akik Istent rég 
elfelejtették, azok Istent emlegették. Akik gyermekeiket sem tanították imára, imádkozok lettek. Hej, 
de sok hangos fogadás született akkor falunk népe ajkán, mellyel hűséget ígért Istennek. 

Úgy hittem új, megtisztult nép születik a viharból Olyan szép lesz, olyan jó lesz a megpróbált 
faluban hívővé lett nép között lakni, velük együtt lenni, akiknek szent lesz az Isten, drága ajándék a 
templom, akik sohase érzett testvéri szívvel egymás kezét fogják, és úgy, jósággal és szeretettel indul
nak az új élet felé. Hiszen olyan egyformák lettünk valamennyien... 

Felmentem a romok közé újra, és meghúztam a harangot az első istentiszteletre ... felolvastam az 
első szent igét a nép előtt: »hálával áldozzál, és teljesítsd az Úrnak tett fogadásaidat!« 

Tele volt a templom. 
...Már egy hónap volt a hátunk mögött. Új vasárnapok jöttek. Új szent igék által szólt hozzánk az 

Isten. De mindig kevesebben lettünk. Újra üres padok. Halkuló ének. Valahogy úgy történt, mint Krisz
tus és a tíz bélpoklos története beszéli: kilenc nem tért vissza, elfeledte fogadásit. 

A templomból kimentem az emberek közé. Kerestem és vittem a szeretetet. És azt találtam, hogy a 
szeretet meghalt... 

Megyek, de sokszor feljajdulok... mégis megyek. Belefogódzom görcsösen a halott faluban az élő 
Krisztusba, az én Uramba, aki engem így erősít: Ne félj, én megsegítlek!" 

A háború után újra kellett kezdeni mindent. Az állam, az egyetemes egyház és az egyházkerület 
segítségével - mert az építéshez a mindenét elvesztett gyülekezeti tagok alig adhattak valamit - újjá
épült a csabdi és a bicskei templom. 

Az ötvenes évek közepére (1954) a csabdi anyaegyház annyira meggyengült, hogy a lelkésze a köz
ben kissé megerősödött bicskei leányegyházzal való társulását kezdeményezte. 1955-ben a csabdi és a 
bicskei gyülekezet társult egyházközséggé alakult, de székhelye Csabdi maradt. Németh Géza lelkész 
1965-ben - romló egészségi állapota miatt, könnyebbnek tűnő szolgálat reményében - lemondott 
csabdi hivataláról, és Balassagyarmatra, családi házába költözött. Onnan látta el a nógrádi Bokor-Ku
tas evangélikusainak gondozását 1968-ban történt nyugdíjba vonulásáig. 1979-ben, 71 éves korában 
hunyt el. 

A társult egyházközség új lelkésze Zászkaliczky Péter (1965-1979) lett. A csabdi gyülekezet apadása 
folytatódott. A lakosok elköltözésében nagy szerepe volt a mezőgazdaságban nemrég (1962) befeje
ződött kollektivizálásnak, a közeli Tatabánya ipari fejlődésének. A lelkész szolgálati területe azon
ban Csákvár 1969-ben történt társulásával tovább nőtt. Mégis ebben az időben került sor az épületek 
(a parókia, a harangozólakás, a templom) felújítására, valamint a gyülekezeti terem kialakítására. 
Kiemelendő ebből a csabdi templom elkorhadt és ezért veszélyessé vált szószékoltárának lebontása, 
amelynek helyébe - a gyülekezet tagjai szerint - a lelkész saját kezűleg emelt téglából oltárt, külön
álló szószékkel. Hűségére jellemző, hogy 1969 karácsonyán az óriási, néhol a telefondrótig érő hóban 
gyalog ment először székhelyéről Bicskére, majd Csákvárra karácsonyi istentiszteletet tartani, onnan 
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Felcsútra és vissza Csabdiba, hogy karácsonykor ne maradjanak a hívek ige és istentisztelet nélkül. Az 
1977-ben végzett általános esperesi vizsgálat idején Csabdiban 58, Bicskén 92, Csákváron 164, szór
ványban 95 evangélikus élt, mindösszesen 409 lélek. Zászkaliczky Péter szolgálata Bakonycsernyén 
folytatódott. 

Utódja, a csabdi parókia új lakója Pathóné Kepenyes Erzsébet lett, aki két évig pásztorolta a híveket, 
majd a nyugat-békési egyházmegyébe távozott lelkész férjével. 

A lelkésznő távozása után jelentősen megváltozott a gyülekezetek élete, annak ellenére, hogy jogi 
státusuk megmaradt. Lelkészhiány miatt nem tudott lelkészt hívni a társult egyházközség. A két 
szomszéd egyház - Csabdi és Bicske - tagjainak gondozását Lábossá Lajos tatabányai lelkész - később 
esperes és püspökhelyettes - végezte. Csákvár evangélikusait Asbóth László oroszlányi lelkész pászto
rolta. Miután Lábossá Lajos esperes, majd püspökhelyettes is lett, a gyülekezeteknek gyakran kellett őt 
nélkülözni. Ebben az időszakban volt a csabdiak segítségére egyrészt GöUner László bicskei felügyelő, 
aki gyakran megtartotta az egész istentiszteletet (kántorizált, igét olvasott és hirdetett), valamint Mar
tos Ödön - az egykori sárvári lelkész -, aki az üressé vált csabdi parókiára nyugdíjasként költözött, s 
szíves szolgálatával igyekezett viszonozni az őt feleségével együtt fogadó csabdiak szeretetét. 

Csak másfél évtized elmúltával - a lelkészhiány enyhülése következtében - lett ismét közös lelkésze 
a három társult egyháznak. Az egyházközség székhelye azonban megváltozott, Csákvárra került. 

Albert Gábor diakónus lelkészt Szebik Imre püspök 1995. június 10-én iktatta a Csákvár-Bicske-
Csabdi Társult Egyházközség lelkészévé. Ö hét évig végezte a három társegyház evangélikusainak 
gondozását, majd a gödöllői gyülekezet meghívásának eleget téve távozott. 

Utódja Szebik Károly, akit - 2001-től végzett helyettes lelkészi szolgálat után - 2003. június 14-én 
iktattak hivatalába. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek 
Csákváron szolgáló lelkészek (közben a gyülekezet státusa változott): 
Liptay András (1808-1819), Ritzinger Pál (1819-1824), Holéczy Mihály (1824-1829), Karsay Já

nos (1830-1866), Tóth Sándor (1866-1869), Fadgyas József (1869), Csengey Vilmos (1869-1880), 
Zsakó János (1880-1889), Balogh István helyettes lelkész (1889-1890), Madár Dezső helyettes lelkész 
(1890-1892), Kövessy Béla (1892-1923), dr. Csengődy Lajos (1924), Horin Kálmán (1925-1926), Cső
vári Dezső (1927-1930), Fúria Zoltán (1931-1944), Makovinyi Pál helyettes lelkész (1945-1948), Mátis 
István helyettes lelkész (1948), Magyar Géza helyettes lelkész (1948), Polónyi Zoltán (1949-1960), 
Simonfay Ferenc (1960-1967), Fenyvesi László (1967), Zászkaliczky Péter (1968-1979), Lábossá Lajos 
(1980), Pathóné Kepenyes Erzsébet segédlelkész (1981-1982), Asbóth László (1982-1995), Albert Gábor 
(1995-2001), Szebik Károly (2001-) 

Bicskén szolgáló lelkészek (közben a gyülekezet státusa változott): Horváth Sándor (1924-1938), 
Kajos János segédlelkész (1938-1939), Németh Géza (1939-1965), Zászkaliczky Péter (1965-1979), 
Pathóné Kepenyes Erzsébet (1979-1981), Lábossá Lajos helyettes lelkész (1981-1995), Albert Gábor 
(1995-2002), Szebik Károly helyettes lelkész, majd lelkész (2001-) 

Weber Julianna egyházmegyei diakonissza (1951) 
Csabdiban szolgáló lelkészek (közben a gyülekezet státusa változott): Badátzy András (1800-1811), 

Liptay András (1812-1817), Erhardt Pál (1818-1821), (!), Pataky Pál (1823-1825), Gáspár Dániel (1826-
1843), Udvardy József (1843-1884), Bélák Géza (1885-1924), Horváth Sándor (1924-1938), Németh 
Géza (1939-1965), Zászkaliczky Péter (1965-1979), Pathóné Kepenyes Erzsébet (1979-1981), Lábossá 
Lajos helyettes lelkész (1981-1995), Albert Gábor (1995-2002), Szebik Károly helyettes lelkész, majd 
lelkész (2001-) 

Tanítók 
Csákvári tanítók Németh Mihály (1788-1792), Záborszky Sámuel (1793-1798), Zdenkovics Márton 

(1799-1801), Szentpéteri István (1802-1803), Németh Mihály (1804-1807), Zdenkovics Márton (1808), 
Bodácsy András (1809-1812), Erhardt Pál (1813-1815), Smid Mihály (1849-1853), Grosch Károly 
(1853-1857), Erdélyi Károly (1857-1858), Végh Károly (1858-1866), Barabás Gáspár (1866-1872), Szabó 
József (1872-1880), Kovács József (1880-1884), Taucher Gusztáv (1890-1891), Németh István (1908), 
Miszel Károly (1909-1911), Fábry Lajos (1911-1913), Ephardt Pál (1913), Leng Pál Jenő (1913), Bognár 
József (1920-1921), Zsurkai Klára (1941-1948) 

Csabdi tanítók Burray (Burai) Sámuel magántanító Pál Józsefné családjánál (1795-1796?), NN 
(17967-1800), Nem kizárt, hogy a gyülekezet 19. századi lelkészei valamennyien tanítóként is működ
tek, de a források ezt csak Gáspár Dániel (-1843), Udvardy József és Bélák Géza lelkész (1885-1899?) 
esetében erősítik meg. Reuter Lajos (?) Schulek (?), Adorján (?), Tolner (Tolnai) Károly (1901-1905) 
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Felügyelők 
Felügyelők Csákváron: Lándori dr. Kéler Zoltán, (7-1927) Selmeczi Miklós (1927-1930), dr. 

Nagyjókai Farkas Jenő (1930-1946), Mészáros Pál (1946-1960), Mészáros Miklós (1960-1993) Mészáros 
Tamás (1994-) 

Felügyelők Bicskén: Szkok Pál (7-1933-?), Göllner László (1948-2000), Zászkaliczky Tamásné 
Göllner Zsuzsanna (2000-) 

Felügyelők Csabdin: dr. Hofmann Ede (7-1940-?), Göllner Aurél másodfelügyelő (7), Göllner Lász
ló (7-1998), Blaskó József (2003-2005), Kalkó Lajos (2006-) 

Kántorok Bicskén: Tolnai (Tolner) Károly csabdi kántortanító, Zathureczky Dezső, Ormosi Iván kán
tortanító, Brosofszky Imre, Pór János, Németh Gézáné, Göllner László, Göllner Márta, Zászkaliczky 
Johanna 

A jelen 
Három gyülekezet, három egymástól teljesen eltérő történelemmel, másfajta lehetőségekkel, más 

örömökkel, más nehézségekkel és más feladatokkal. 
A csákvári gyülekezetben létszámához képest nagy gyülekezeti élet folyik. Cél a gyülekezet egészét 

elérni, megszólítani. A hittanos gyermekek, az ifjúság, a felnőttek, a családok és az idősebbek számára 
olyan alkalmak vannak, amelyeken lehetőség nyílik hitük építésére és a gyülekezeti közösség ápolá
sára. Ezekből kiemelkedő a gyülekezeti énekkar, amely szolgálata révén missziói szerepet is betölt. 
Az énekkar testvérkórusi kapcsolatából épült ki a 2005-ben megkötött pyrbaumi (Németország) és 
csákvári testvérgyülekezeti kapcsolat, amelynek erősödése és áldása tapasztalható. A gyülekezet ösz-
szefogó, erős közösség. Legfontosabb feladata a káros korszellemmel szembeni határozott fellépés, 
evangélikus híveink, családjaink segítése, evangéliumi hitben való megtartása. 

A bicskei gyülekezetnek jelenleg komoly kihívást jelent a templom teljes felújításának feladata. 
Erősen megfogyatkozott, lélekszáma már száz alatt van. Szeretnék a templomot úgy felújítani, hogy 
alkalmas legyen az istentiszteleteken kívül - nyitva a város felé - más összejövetel (szeretetvendégség, 
előadás, koncert stb.) rendezésére is, tekintettel arra, hogy a bicskei gyülekezet a templomon kívül 
semmilyen más ingatlannal nem rendelkezik. Bár a templomlátogatók száma az évek alatt fogyott, 
biztató a gyülekezeti hitoktatás, amely nagy részben a helyi (katolikus) Szent László Általános Iskolá
ban folyik órarendi keretek közt. 

A csabdi evangélikus gyülekezet ma már létszámábEui nagyon kicsi. Az istentiszteleteket általában 
5-en, 7-en látogatják, de ők hűséges evangélikusok. A gyülekezeti élethez kapcsolódó összes feladatot 
ellátják a templomtakarítástól a szeretetvendégség házigazda szerepéig, az egyház épületeinek kar
bantartásától a felújításáig. Példaadó lehetne mindenki számára összefogásuk és tevékenységük, mert 
évek óta megoldatlan a gyülekezet nagyobb részének az „otthonából való kimozdítása", a gyülekezet 
közösségébe való bevonása. 

Mészáros Tamás (Csákvári társegyház) 
Szebik Károly (Bicskei társegyház) 
Dr Jani János (Csabdi társegyház) 

Forrásanyag 

A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875. Czéh Sándor Nyomdája. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 
Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Evangélikus naptár 1980/113. 
Fónagy Gyula: Csabdi története 
Hrabowszky György palotai prédikátor névjegyzéke Duna-melléki T.T. Prédikátor-társairól, ame
lyet Nagy István szuperintendens részére készített. Nyomtattatott Özvegy Számmer Klára betűivel 
1803-ban, Veszprémben. Kiegészítve 1806-ban. 
Németh Géza: Egyházközségi tájékoztató a Püspök Hivatalnak: 412/944 (Levél). 
Németh Géza: Adatok a csabdi evangélikus egyházközség történetéhez, 1950.(Kézirat) 
Püspöki egyházlátogatás jegyzőkönyve és mellékletei: Csabdi, 1987. EOL 
Wikipédia-Csabdi, Csákvár, Bicske (2008.09.30) 
Üzenet - 1994. karácsonyi szám (31. oldal). Evangélikus Sajtóosztály Budapest 
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Esztergomi Evangélikus Egyházközség 

2500 Esztergom, Simor J. u. 82. 
Tel./Fax: 33/403-987 
Web: http://esztergom.lutheran.hu 
E-mail: esztergom@lutheran.hu 
Klimentné Ferenczy Andrea lelkész 

Önállósulásának éve: 1924, majd 1936-tól Esztergo
mi-Dorogi Missziói Egyházközség, 1941 anyaegy
ház 
Anyakönyveit vezeti: 1924 Esztergom, 
1936 Dorog 

Esztergomi anyaegyház 
Lélekszám 352 /182/ 83. Tisztségviselők: Kalmár 

Zoltán felügyelő, Pónya Lajos gondnok, dr. Csipke 
György jegyző. Molnár Ernőné a számvevőszék el
nöke, Konyicska Adél Sára pénztáros. Presbiterek: 
Molnár Ildikó, Rigán Árpád, Sovány József, Süme
gi Petemé, Sümegi Péter, Tímár Györgyné kántor. 
Kiiment Mihály építésügyekben megbízott szakértő 

Szórványok és lélekszámuk 
Annavölgy (6 /- / -) , Bajna (43 /2/ 1), Bajót (9 /-/ 

-), Dág (3 /?/ ?), Dorog (101 /35/ 13), Dömös (7 /-/ 
-),Csolnok (14 / l / 1), Epöl (1 / - / -), Gyermely (13 /-/ 
-), Kesztölc (15 /3/ 1), Lábatlan (41 /19/ 6), Leányvár (14 
/- / - ) , Máriahalom (4 / - / -) , Mogyorósbánya (3 /-/ -), Nagysáp (8 /-/ -) , Nyergesújfalu (92 /46/ 23), 
Filiscsév (14 /7/ 3), Pilisjászfalu (- / l / 1), Pilismarót (11 /4/ 2), Pihsszentlélek (- /2/ l), Sárisáp (12 / l / 
1), Süttő (17 /lO/ 4), Szomor (6 / - / -),Tát (57 /lO/ 1), Tokod (31 / l l / 1),Tokodaltáró (38 /18/ 4), Uny (1 
/ - / - ) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 922 /353/ 146 

A gyülekezet története 

Esztergom a Pilis-hegység lábánál, a Visegrádi-hegységtől nyugatra, Komárom-Esztergom megye 
északkeleti részén, a Duna folyó jobb partján, a Szlovákiához tartozó Párkány várossal szemben fek
szik. A Dunakanyar legfelső városa. 

Esztergom Magyarország egyik legnagyobb történelmi múlttal rendelkező települése, egyik első 
fővárosa, a katolikus egyház ezeréves székhelye hazánkban, az evangélikus gyülekezet azonban csak 
a 20. században született meg. 

Bél Mátyás szerint'"^ nevét az Ister (Duna) és Garam folyótól kapta. Innen neve Istroganum, ma
gyarul Esztergom, szlovákul Ostrihom, németül Gran a Garam folyóról. Egy leírás arról szól, hogy a 
középkori város a mai város alatt a földben nyugszik, s csupán régészeti feltárásokkal közelíthető meg. 
A régi Esztergom ugyanis a 150 éves török uralom alatt megsemmisült. A legújabb ásatások eredmé
nyeiből tudjuk, hogy a Várhegy és környéke a jégkor végétől (20 000 év) folyamatosan lakott hely. 
Kr. e. 350 körül a kelták telepedtek itt le.'"' Az időszámítás kezdete utáni évszázadban római légiók 
hódították meg a környéket, és Sola néven Pannónia provincia fontos városa lett. A népvándorlás ko
rában hun, germán, avar és frank népekről tanúskodnak leletek, de a honfoglaló magyarok emlékei is 
fellelhetők. A 960-as évektől kezdve Géza fejedelem ezt a települést választotta lakó- és uralkodási he
lyéül. Itt a Várhegyen a római castrum (vár) területén kiépített palotában született 975 táján fia, Vajk, 
a későbbi István király. Géza építtette az első templomot is a Várhegyen István vértanú tiszteletére. 
1000-ben itt koronázták Istvánt királlyá. Ettől kezdve épül ki igazán a vár, amely a tatárjárásig (1241) 
királyaink székhelye, nemcsak a magyar állam, hanem az egyház és egyben Esztergom vármegye köz
pontja is. Az esztergomi érsek a magyar egyházszervezet vezetője, prímása, kiemelkedő állami funk-

305 Bél Mátyás: Notitia Hungáriáé novae historica geografica. Esztergom vármegyéről az ő kiadatlan kézirata magyar nyelven 
Tatabányán jelent meg 1957-ben. 

306 Magyar Rádió online. Petőfi Rádió, 2007. július 4. Testvérvárosok: Esztergom és Canterbury. 
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ciókat is betöltve, többek között a magyar királyok megkoronázása is az ő joga. A tatárjárás után, bár 
a város lassan újjáépült, IV. Béla a palotát az érseknek adva, a királyság székhelyét Budára helyezte át. 
1304-ben Vencel cseh király hadai foglalták el a várost, mely ezután többször is gazdát cserélt. 1327-
ben a királyi városhoz csatolták külvárosát, Kovácsit is. A következő századokban a város a magyar 
kultúrának Buda mellett egyik fellegvára lett, gyakran fordultak meg itt királyi vendégek, tudósok és 
művészek. Bonfini, Mátyás történetírója Mátyás király építkezéseit emeli ki. 

Külön fejezet lehetne Esztergommal kapcsolatban Bakócz (Erdődi) Tamás (1442-1521) élete és mun
kája, aki X. Leó pápával szemben ellenjelölt volt, s egy apostoli nótárius ezt írta vele kapcsolatban: 
„Ha a magyar főpap ül Szent Péter székébe, a magyar kérdés lesz a vatikáni politika tengelye.""' Ö 
volt, mint tudjuk, aki a török kérdést komolyan véve hadjáratot akart indítani ellenük, ebből született 
a parasztfelkelés az általa kinevezett Dózsa György vezetésével. 

A reformáció hatása Esztergomban és környékén™* 

A szent-tamási prépostság plébánosa volt Kevendi Székely János kanonok. Az 1100-1900-as névtár
ban ezt olvassuk róla: „1525-ben elvesztette hitét és címét". Az akkori tiltás ellenére is beszélt Luther
ről, s megindították az eljárást ellene, eretneknek minősítették. Igaz, hogy később vezeklése nyomán 
visszatérhetett Esztergomba, de címét nem kapta vissza. A reformáció hatása alól nem maradt ki tehát 
a „magyar Róma" sem. 

1543-tól 1683-ig Esztergom és környéke török kézen volt, kivéve az 1595-től 1605-ig terjedő tíz évet. 
Ekkor veszítette életét a török elleni harcban Balassi Bálint, akinek nevelője Bornemisza Péter lel
kész és evangélikus püspök volt. Igaz, hogy Balassi nyomásra visszatért a katolikus egyházba, de 
lényegében hitét nem adta fel. 1594. május 15-én halt meg az esztergomi vár ostromában. Tanítványa 
és követője volt Rimay János. Mindkettőjük énekeit énekeljük énekeskönyvünkből. Az Esztergomot 
ostromló seregben találjuk Magyari István evangélikus lelkészt, aki urának, Nádasdy Tamásnak sere
gében tábori lelkész volt, s aki Pázmány Péterrel vitázott. 

A török uralom idején az esztergomi érsekség Nagyszombatba tette át székhelyét, csak a neve 
maradt meg. Az esztergomi érsekek (Oláh Miklós, Verancsics Antal, Kutassy János, Pázmány Péter, 
Szelepcsényi György) nem is látták a várost. Esztergom fokozatosan elnéptelenedett. 1493-ban az 
összeírás még 1322 jobbágytelekről szólt, 1696-ban már alig 400 ember él a városban. De hogy a re
formáció hatása itt is érezhető volt, arról árulkodnak az 1559-1561 közötti vízitációk jegyzőkönyvei. 
Az egyházmegye lelkészeiről ilyen feljegyzéseket olvashatunk: „feleséges, de egészen pápista", vagy 
„felesége, fiai és lányai vannak, de katolikus módon igazgatja az egyházat". Voltak azonban olyan 
papok is, akik nemcsak megnősültek, hanem elhagyták pl. a böjtöt, búcsújárást, bizonyos katolikus 
ünnepeket is. Még 1543-ban a török szultán hat magyar lelkészt rendelt „a gyaurok lelki gondozására", 
egynek nevét tudjuk: Tapolcsányi János.™ 1595-ben, amikor a város ideiglenesen megszabadul, akkor 
a felmentő katonák kálvinistákat is találtak a városban, lelkészük ismeretlen. A tényt onnan tudjuk, 
hogy Kutassy János érsek 1599-ben Nagyszombatból levelet küldött Mátyás főhercegnek Bécsbe, és 
kérte, hogy Esztergomból távolítsa el az eretnek prédikátorokat, akiket valószínűleg katonatisztek 
hívtak és tartottak. Szuhaji István püspök 1603-ban jelenti, hogy „személyesen vetette ki az eretnek 
hitszónokot.""" Feltevés szerint a vízivárosi templomot alakították át református templommá, de 1603-
ban ezt „visszaállították". 

A pilismaróti református gyülekezet az első, amelyről adataink vannak"' az 1549-1595 közötti idő
ből. Buda visszavétele után elűzték a református lelkészt. A Rákóczi-szabadságharc idején a templom 
újra a reformátusoké, de nem sokáig. „A pilismaróti református egyház volt otthona az esztergomi és 
környéki reformátusoknak és evangélikusoknak is.""^ A lábatlani református gyülekezet is az elsők 
közé tartozik e tájon. Még a Tata körzetében élő evangélikusok is sokáig itt találtak otthonra. Bél 
Mátyás „sárisápi lutheránusokról" ír, akik feltehetőleg 1715 után költözhettek ide. 

Az evangélikus gyülekezet kezdetei Esztergomban 
Magában a városban 1920-ig nincs evangélikus gyülekezet, a járásban két evangélikus gyülekezet 

élt: a csabdi és a nagybörzsönyi. A csabdi gyülekezet egyik lelkésze, Horváth Sándor Dorogon és To
kodon (1929-től) havonta evangélikus istentiszteletet tartott. 

307 Molnár Gyula: A reformáció nyomai Esztergomban és környékén. Megjelent a gyülekezet alakulásának 80. évfordulóján. A 
szerző kézirata 1986-ben készült. Kiadja az Esztergomi Evangélikus Egyházközség, Esztergom, 2005. Továbbiakban: Molnár. 

308 Molnár lO.kk. 
309 Thury Etele: Dunántúli Református Egyházkerület Története, Pápa, 1906. 64. 
310 Molnár 28. 
311 Magyar László ref lelkipásztor: A pilismaróti református gyülekezet története, 1956. Kézirat. 
312 Molnár 40. 
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A nagybörzsönyi evangélikus gyülekezet 1930-as canonica visitatiós jegyzőkönyvében ez olvasha
tó: „...Hogy a hitújítás világossága mikor kezdett a börzsönyi völgyben világítani, pontosan meg nem 
állapítható. A 18. század kezdetén az egyház történetéről semmit sem tudunk. Az egyház könyveiben 
található jegyzetek az 1784. éven túl vissza nem hatnak. A római katolikus egyház legrégibb okirata 
egy 1680. évben kezdődő keresztelés! anyakönyv. Az evangélikusokra vonatkozó első nyom ebben az 
anyakönyvben egy 1702. február 25-én ícelt kényszeráttérési nyilatkozat. A katolikus vallásra vissza
tért 314 evangélikus aláírásával... ezen okirat a legcsalhatatlanabb bizonyítéka annak, hogy 1702 előtt 
a bíró és tanács az egész kerületi gyülekezettel együtt evangélikusok voltak..."^" 

A lábatlani református anyakönyvben pedig ez az első evangélikus nyom: „1867. december 17-én 
született Szollár Berta, szülei Szollár György és Dávidházi Lívia piszkei ág. hitv. ev.""'' A pilismaróti 
református anyakönyvben pedig ez olvasható: „1875. január 12. (keresztelés jan. 31.) Dezső, Ede fiú, 
Luchs Albert ág. hitv. kereskedő, Kápolnai Róza ág. hitv. Lakhely: Esztergom, Széchenyi tér.""^ A 
Luchs család tehát az első esztergomi evangélikus család, akikről hivatalos bejegyzés van. 

A református gyülekezet 1881-ben alakult, 1889-ben épült templomuk. Ebben a gyülekezetben talál
tak otthonra az evangélikusok is. Az első evangélikus keresztelési bejegyzés 1882-ből való. 1919-ig 17 
evangélikust kereszteltek a református gyülekezetben. Esketésről csak egyetlen bejegyzés van, a ha
lotti anyakönyvben a vallás nincs feltüntetve. „Az evangélikusok lélekszáma feltehetőleg meghaladta 
az egyszázat..." - olvassuk Molnár Gyula véleményét. 

Az esztergomi és dorogi evangélikus gyülekezet születése 
Az egyik későbbi gyülekezeti évfordulón a lelkész arra kérte gyülekezete tagjait, írják le és olvassák 

fel, hogyan épültek be a gyülekezet életébe. Egyikük, Szarvas Imre írja: 
„Mi, evangélikusok ezelőtt a református egyháznak teljes jogú tagjai voltunk, magam is hosszú időn 

át református presbiter, egyházi számvizsgáló voltam. Reformátusoknak számítottunk Esztergomban. 
Sokan még hivatalos körökben sem tudták, hogy van evangélikus vallás. Ha voltunk is szépen a refor
mátus egyház kebelén, mégis sóhajtoztunk evangélikus istentisztelet után. Templomra gondolni sem 
mertünk. Esztergom vármegye élén 1924 táján Karcsay Miklós alispánhelyettes, főjegyző volt. Igen 
kedves, nagy tudású főhivatalnok. Egy alkalommal megismerkedtünk, és kiderült, hogy mindketten 
evangélikusok vagyunk. Beszélgetés közben megemlítette, hogy ismeri dr. Kovács Sándor egyetemi 
tanárt, a soproni evangélikus teológia professzorát. Megpróbálja megkérni, hogy tartana-e nekünk 
egy alkalommal istentiszteletet. Dr Kovács Sándor professzor úr készséggel vállalkozott erre, és egy 
vasárnap megtartotta az első esztergomi evangélikus istentiszteletet. Szinte nem hittünk a fülünknek, 
amikor Ferdinánd István (fia lelkész, majd teológiai professzor lett) dorogi iskolaigazgató úr orgona
játéka mellett felhangzottak az evangélikus énekek, és a professzor úr igehirdetése úgy megkapott 
mindenkit, hogy azt közel harminc év távlatából sem lehet elfelejteni. Istentisztelet után kértük őt, 
hogy lehetne-e az istentiszteleteket rendszeresíteni."'" 

Ez volt az indulás. Kovács professzor több alkalommal is jött, s aztán maga helyett küldött is ige
hirdetőket alkalmanként. Az istentiszteletek a református templomból átkerültek a vármegyeház kis
termébe. Hozzá kell tenni, hogy a szervezés munkáját a megszületett nőegylet vállalta, s nőegyleti 
alkalmaknak tekintették ezeket hivatalosan. Aztán Kiss István, a Dunáninneni Egyházkerület püspöke 
megbízást is adott Kovács Sándornak: „felhatalmazom ..., hogy Esztergom városában lakó evangéli
kus híveinket meglátogassa, és őket fiókegyházzá szervezze..." 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezt a lépést sem a református, sem a katolikus gyülekezet és 
egyház nem vette jó néven, de a munka elindult. Hamarosan jelenthette Kovács Sándor: az esztergomi 
evangélikusok száma 180-200, ehhez csatlakozik Dorog, Tokod és vidéke kb. 100 lélekkel. A nagybör
zsönyi gyülekezet is elbocsátotta az esztergomi evangélikusokat. 

1925. november 15-én tartotta a gyülekezet a vármegyeház kistermében alakuló ülését. A profesz-
szoron kívül 17 evangélikus volt jelen. Ez a gyűlés kimondta, hogy a missziói gyülekezet megalakult, 
a kapcsolatokat a református gyülekezettel felbontják, de úgy, hogy a hívek továbbra is a református 
gyülekezet tagjaiként annak minden kötelezettségét vállalják, szeretnének a református templomban 
evangélikus istentiszteletet tartani, s a gyülekezet a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerülethez és 
azon belül a Fejér-Komáromi Egyházmegyéhez tartozik. A hitoktatást és konfirmációi munkát is el 
akarják indítani. Megválasztották a gyülekezet vezetőségét, az első felügyelő Karcsay Miklós lett, de 
minden más tisztségre is választottak, és megalakult a presbitérium is. Az „egyháztanács" munkájába 
meghívták a nőegylet vezetőit is. 1926-ban már ilyen levelet küldött a gyülekezet vezetősége Kovács 

313 Molnár 61. 
314 Molnár 62. 
315 Molnár 64. 
316 Molnár 82-83. 
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Sándorhoz: „...szíveskedjék aziránt intézkedni, hogy Esztergom városában egy evangéhkus körzeti 
lelkészi állás szerveztetnék..." 

Ebben az időszakban (1935) lett a Dunáninneni Egyházkerület püspöke dr. Kovács Sándor profesz-
szor. Ez a tény nehezített, ugyanakkor könnyített is a gyülekezet helyzetén. A püspök már nem tudott 
annyi időt szentelni a gyülekezetnek, de lépéseket tett a lelkészi állás betöltését illetően. 

A nőegylet tagjai elhatározták, hogy saját imatermet próbálnak szerezni és kialakítani. A Széchenyi 
tér 2. szám alatti 2 szobás lakást - amely kiadó volt - kibérelték és imateremmé alakították. 1936. 
március 22-én adta át rendeltetésének az új imatermet dr. Kovács Sándor püspök. Ezen az alkalmon 
köszönték meg a püspök-professzor 10 éves áldozatos munkáját is. A püspök bejelentette, hogy az 
egyházmegye elhatározta az Esztergom-Dorogi Missziói Egyházközség megalakulását. 

Dorogon 1920-ig nincs nyoma sem evangélikus, sem református életnek és munkának. 1921-ben -
Trianon miatt - a Felvidékről tömegesen utasították ki a magyarokat. Köztük volt Ferdinánd István, 
aki pedagóguscsaládból származott, maga is tanító volt. Dorogon mint tanító engedélyt kért és kapott 
az evangélikus gyermekek hitoktatására, majd a felnőtteket is maga köré gyűjtötte. Lassan ébredezett 
szolgálatával a kicsiny gyülekezet. Eljutottak - nehézségekkel és vitákkal - odáig, hogy megszületett 
a „protestáns egyházközségben" a gondolat: templomra volna szükség. A közös templomra nézve 
egyezség született: 2/3 részben református, 1/3 részben evangélikus lett. Az oltár „eltakarható vagy 
elzárható", de ahhoz ragaszkodtak az evangélikusok, hogy a bejáratnál a felirat: „Erős várunk nékünk 
az Isten" legyen. A felszentelés 1936 októberében volt. 

Tokodon 1929. júliusl6-tól volt evangélikus istentisztelet: Horváth Sándor csabdi lelkész tartott ha
vonta egyszer Dorogon és Tokodon is istentiszteleti szolgálatot. Nem volt ez sem egyszerű, mert addig 
a hívek a református egyházhoz tartoztak. 

A lelkészi állás megszervezése 

Amikor mindez megvalósult, a püspök ígéretet tett arra nézve, hogy hamarosan segédlelkészt küld 
a gyülekezetbe. Idézzük itt a gyülekezet első lelkészének. Molnár Gyulának a személyes visszaemlé
kezését: 

„Dr. Kovács Sándor püspökünk 1936. szeptember közepén a soproni teológiai fakultáson professzori 
szobájába hívott. Tudott dolog volt, hogy egyházunk Ura, Jézus, az ő lelkében gyújtotta meg a kerület 
szórványhíveiért érzett felelősség lángját. Egyetemi tanársága mellett az volt szíve-lelke öröme, hogy 
utazott főleg olyan helyekre, ahol egyházunk addig szolgálatot nem végzett. így került Esztergomba, 
majd Dorogra is, és szíve vágya lett az esztergom-dorogi egyház megszervezése. Püspököm kedvesen 
fogadott, és jól ismert atyai hangján szívhez szólóan ezt mondta: Öcsém, két éve figyelem tanulmá
nyait, örülök kitűnő szigorlati vizsgáinak, átveszem a Dunántúli Kerületből kerületembe. (Esztergom 
akkor a Dunáninneni Kerület része volt.) - Akkor a teológusok a lakóhely szerint illetékes egyház
kerület püspökéhez tartoztak. Én mint soproni a Dunántúli Egyházkerülethez. A Dunáninneni Ke
rületből - annak területéről - akkor nem volt végzett teológus. Dr. Kovács Sándor püspök így hívott 
engem Esztergomba: Öcsém, az esztergom-dorogi és környéki evangélikusoknak, a már megalakult 
missziói egyházközségnek lelkészre van szüksége. Megígértem, hogy missziói segédlelkészt küldök 
nekik. Magára gondoltam. Kinevezem Esztergomba magam mellé, legyen munkatársam, mindenben 
segíteni fogom. Isten megáldja munkánkat." 

így lett Molnár Gyula 1936 őszén az első, segédlelkészi minőségben dolgozó, de mégis állandó pász
tora a gyülekezetnek. Az eddigi imaterem bérlését a gyülekezet felmondta, és új imatermet bérelt a 
Simor utca 82. sz. alatti házban. Ennek felavatása 1936 márciusában volt. Az új segédlelkész szobája 
Schneider Lajosné (Széchenyi tér 6.) lakásának egyik szobája lett. Érdekes epizód: kitették a táblát 
„Evangélikus missziói lelkész Hivatala." De le kellett venni, mert a katolikus templomban kihirdették, 
hogy „új hittérítő érkezett a városba." A tábla szövege módosult: „Evangélikus Lelkészi Hivatal." A 
lelkész fizetése kezdetben 120 pengő volt, ebből 80 pengőbe került lakása és kosztja. 

Az új lelkész gyülekezeti munkájában az alkalmak tartásán és a látogatáson túl első lépésnek az 
ifjúság összegyűjtését tartotta fontosnak. Összegyűjtötte a kisebb iskolás hittanosokat, a középiskolá
sok részére pedig megalakult a diákszövetség 1938-ban. Ezzel a nőegylet után megszületett a második 
egyesület, s mindkettő „motorja" lett később a gyülekezeti életnek. 

A gyülekezet életének elevenedése és erősödése 

1937-ben Molnár Gyula első lelkészi jelentésében beszámol az istentiszteleti alkalmakról Eszter
gomban, Dorogon, Tokodon és Dömösön is (bár itt a kiutazással problémák voltak). Szólt a hittanórák
ról, bibliaórákról és az egyesületi alkalmakról is. 1939-ben Esztergomban 106, Dorogon (és környékén) 
243, Tokodon 69, az egész járásban 546 evangélikus szerepelt a nyilvántartásban. 
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Az 1940. évi névtár más összetételben tárja elénk a környék evangélikusságának adatait. Esztergom 
134; Dorog 178; a szórványhelyek közül Tokod 89, Annavölgy 5, Csév 11, Dömös 9, Kesztölc 1, Lábat
lan 2, Nyergesújfalu 3, Pilismarót 3, Piszke 10, Sárisáp 5, Tát 2, Uny 1, Kéménd 5, Párkány 6 evangéli
kusa alkotja a 464 lélekszámú egyházközséget. Ekkor már Pongrácz Bartha Ede felügyelő elköltözése 
miatt lemondott, s a gyülekezet helyére Barsi Leidenfrost Pált választotta. A másodfelügyelő Illés 
Sándor volt. 

1941-től, Párkány visszakerülésével a községnek és környékének evangélikusai is ide tartoztak, Esz
tergom és környékének 18 községe volt a lelkész „munkEiköre". 

1941. április 6-án a közgyíilésen a felügyelő javaslatot tett anyaegyházközséggé alakulásra. A köz
gyűlés ezt elfogadta. Díjlevelet állítottak össze, és meghívták Molnár Gyulát „élethossziglan megvá
lasztott lelkészként." 

Ezen a tavaszon indult el a templom építése is. Az Evangélikus templomok című egyházi kiad
ványunk erről a templomról így ír: „Az esztergomi kis templom, Laurenszky Gusztáv terve szintén 
campanilére (harangtoronyra) emlékeztető, baloldalt a templomhoz épített toronnyal épült. Egysze
rűségében is kedves, ízléses alkotás, tervezője olaszországi őskeresztyén bazilikák egyszerűbb elemeit 
akarja felhasználni szerkesztésében. Terméskőből van a lábazat, a falak felső része azonban fehérre 
vakolt, egészen sima, tagolásul csak az ajtók és ablakok szolgálnak. Sikerült megoldás a végig falazott 
torony három-három oldalon elhelyezett ablaka." 

A gyűjtés munkája már 1928-ban elkezdődött. A „templomalap" egyre nőtt. Persze a kis gyülekezet 
a maga erejéből nem tudta volna felépíteni, ezért a lelkész fáradságos gyűjtő körútra indult, másrészt 
az Egyetemes Egyháztól és külföldről is kaptak hozzá segélyt. Ehhez az első lépés volt egy telek és 
ház megvásárlása a Simor János u. 82. sz. alatt. A házat le kellett bontani, anyagát felhasználták az 
építéshez. Az alapkőletétel 1941 júniusában történt. Ez év december 7-én megtörtént a templom fel
szentelése is dr. Kovács Sándor püspök szolgálatával. „Esztergomban, a magyar Rómában megkondult 
az evangélikus harang, megnyílt az evangélikus templom kapuja."'" A végleges oltár és keresztelőkő 
csak később került be, adományokból. 

A második világháborút együtt élte át a gyülekezet és lelkésze. A templom ablakai törtek ki, és a tető 
cserepeiből sok lehullott, de a templom és a lelkészlakás sértetlen maradt. Márciusban a nagypénteket 
már úgy ünnepelték, hogy az esztergomiaknak véget ért a háború. 

A munkák nehezedtek és egyben sűrűsödtek is. Dr. Kovács Sándor püspök halála után Kuthy Dezső 
lett az egyházkerület püspöke, akitől a lelkész 1945 márciusában megbízást kapott mint jegyző az 
esperesi teendők végzésére is. Ezután következtek azok az évek, amikor az iskolákat államosították, 
az egyesületeket megszüntették, külső támadások és belső feszültségek nehezítették az egyház életét. 
Párkányt elcsatolták, de erről a területről több evangélikus család került a városba és környékére is. 
Meghalt Leidenfrost Pál felügyelő is. Utódja Kesztler László lett. A 10. lelkészi évét ünneplő lelkész 
és megbízott esperes egy kerékpárt kapott ajándékba a gyülekezettől. Ezzel járta a vidéket. Közben a 
templomot belsőleg felújították a mellé épített gyülekezeti s ifjúsági teremmel, sőt a lelkészlakást is. És 
ehhez hozzá kell tenni, hogy a gyülekezet annyira ragaszkodott lelkészéhez, hogy kialakított a család 
számára egy kisebb lakást is nyugdíjas éveinek töltésére. A nyugdíjas lelkész ekkor már betegeskedett. 
Közben meghalt Ferdinánd István is. A gyülekezet felügyelője Szarvas Imre eddigi gondnok lett. 

A gyülekezet egy esperesiktatás élményének részese is lehetett, amikor 1947-ben az egyházmegye 
Molnár Gyula esztergomi lelkészt választotta esperesének. A következő ciklusban újraválasztották. 
Pedig közben már gyengeségét is érezte, kórházban is kellett feküdnie, s a hallása egyre gyengült. 

Szép ünnepe volt a gyülekezetnek a gyülekezetből induló Záborszky Csaba lelkésszé szentelése is 
1951-ben. A nehéz időkön Isten átsegítette kis népét. 1956-ban sortűz ropogott az esztergomi utcán is, 
ahol a tüntetők a szovjet csapatok kivonulását követelték. 1956 után sokan eltávoztak a gyülekezetből, 
a létszám 102 gyülekezeti tagra apadt Esztergomban, Dorogon 60-ra, Tokodon 70-re. Az alkalmak 
azonban nem apadtak, sőt: „nincs gyülekezet, amelyben oly sok igehirdető szolgált volna, mint az 
esztergomi" - írja a lelkész. 

Szarvas Imre halála után dr. Bárdy Károly kórházigazgató, szemorvos lett a felügyelő. „Az 1950-
es évek elején többször is tapasztaltuk, figyelik, kik járnak nálunk is templomba. Bárdy Károly 
(mezőberényi lelkész fia) be is jelentette, hogy családjával együtt templomba jár. Amikor kórházigaz
gatónak jelölték, kijelentette, hogy vallásos ember, templomba jár. Kinevezték mégis.""" 

1966-ban a felügyelő jelentette a gyülekezetnek, hogy távozik, mert a győri kórházban a szemészet 
vezetője lett. Az új gyülekezeti felügyelő dr. Szarvas Zoltán lett. 

1952-ben zsinati döntésre a Dunáninneni Kerület megszűnt, egyházunk két kerületre oszlott. Eszter-

317 Harangszó, 1942. január 18. sz. 
318 Molnár 230. 
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gom az Északi Evangélikus Egyházkerület része lett. Egyébként is nehéz idők jöttek: a lelkész leírja, 
hogy 1958-ban nem kapott hitoktatási engedélyt, de „kárpótlásul" két hittankönyvet írhatott, amik 
meg is jelentek. 

1966-ban a püspök örömmel közölte a lelkésszel, hogy a Lutheránus Világszövetség útján a gyüleke
zet egy Trabant gépkocsit kap szolgálati célból. Ez nagy könnyítés és öröm volt. Kezdetben egy presbi
ter vezette a gépkocsit, aztán a lelkész megszerezte a jogosítványt. Ezzel kapcsolatban a presbitérium 
határozatot hozott garázs építésére is. Ugyanebben az évben hálaadó ünnepet tartottak: 45 évvel ez
előtt indult el a lelkészi szolgálat, 30 évvel ezelőtt alakult meg az esztergomi-dorogi társgyülekezet. 
Az ünnepélyen igét hirdetett dr. Vető Lajos püspök. 

A kerület új püspöke dr. Ottlyk Ernő lett Vető Lajos lemondásával. Az új püspök meglátogatta a gyü
lekezetet. „A kis templom kifejezi a gyülekezet méreteit és anyagi erejét. Alapterülete csupán akkora, 
hogy a bazilika nagy oltárképére éppen ráférne. De ez a maroknyi gyülekezet a hatalmas katolikus 
gyülekezet árnyékában jobban átélte az összetartozás érzését, mint sok gyülekezetünk" - emlékezik 
meg egyházi lapunk az alkalomról és a gyülekezetről.^" 

Az egyesületek megszűntével a gyülekezet belső ereje és élete, hála Istennek, nem változott. Annak 
viszont nem volt akadálya, hogy 1946-ban énekkar alakulhasson. Ez az énekkar sok alkalommal szol
gált istentiszteleteken, de önálló esteket is adott, mint pl. Bach-est, Gerhardt-est, és sok más szép estén 
is nívósán végezte szolgálatát. De megfordultak sok gyülekezetben is szolgálattal. Említésre méltó 
szolgálati alkalom volt az evangelizációs színdarabok (nem sok gyülekezetben adtak elő ilyen darabo
kat, mint pl. „Még az éjjel elkérik lelkedet") és gyülekezeti evangelizációs alkalmak tartása. „Azután 
jött egy hosszú időszak, amikor az evangelizációs munka sem volt lehetséges. Ekkor a vasárnapi isten
tiszteleteken, bibliaórán, összejöveteleken igehirdetési sorozatok hangzottak."'™ 

1970-ben a gyülekezet Kachelmann Győző erdőmérnököt választotta felügyelővé. 1973-ban ünne
pelte a város 1000 éves fennállásának ünnepét. Az evangélikus gyülekezet kívül-belül renováltatta 
templomát ebből az alkalomból. Az újraszentelés 1973 júniusában történt a püspök és az új esperes, 
dr. Nagy István szolgálatával. 1974-ben a gyülekezet új Trabant gépkocsit kapott. 1975-ben pedig a 
gyülekezet villamosította a harangokat Kajos János nagyvelegi lelkész segítségével és tervei alapján. 
1980-ra a gyülekezet valamennyi ingatlanát - templomot, gyülekezeti termet, lelkészlakást - felújí
totta. 1981-ben, a gyülekezet megalakításának 60., önállósulásának 45., a dorogi templom 45. és az 
esztergomi templom 40. évfordulóján Káldy Zoltán püspök-elnök tett látogatást. 

„Az 1980-as évbe úgy érkeztünk, hogy templomunk kívül-belül megújítva ragyogta Isten dicsőségét, 
... gyülekezeti termünk is megújult."'^' Megújult a lelkészlakás is.'̂ ^ 

A legújabb évtizedek 
1984-ben a frissen végzett teológus. Szabó László lett a gjoilekezet lelkésze. Kezdetben még a gyü

lekezetet alapító Molnár Gyulával közösen végzik a szolgálatot, aztán az idős lelkész visszavonult, 
a város központjába költözött, és megírta már többször idézett gyülekezettörténetét. 1989-ben hívta 
haza Urunk. 

A gyülekezet nagy része elégedett új pásztorával. Levélben sürgetik a püspököt, hogy adja meg az 
engedélyt a választásra és beiktatásra. Az engedély meg is jött, 1985. október 5-én iktatta be a fiatal 
lelkészt hivatalába Lábossá Lajos esperes. Még be sincs iktatva, amikor az országos egyház támoga
tásával elkezdi az új parókia építését. A gyülekezet kezdetben nagy örömmel segíti az építkezésben 
járatlan lelki vezetőt, de sajnos hamarosan a dolgok kicsúsznak a gyülekezet kezéből, és a lelkész saját 
elképzelései győznek. A szakmai és műszaki tanácsok ellenére is folytatja a munkát. Az építkezés 
hosszúra nyúlik, a gyülekezet 1991-ben tartja meg a lelkészlakás átadásának ünnepét. 

Személyében, igehirdetésein keresztül eleven, karizmatikus hitű személyt lát és hall a gyülekezet. A 
bibliaórákat kezdetben más felekezethez tartozók is szívesen látogatják. Lendülete sokakat magával 
sodor. A kiszámíthatóság, a lutheri irányultság, a rend és következetesség hiányában azonban elég 
hamar megcsappan az állandóan részt vevő gyülekezeti tagok száma. A gyermeklétszám, ifjúsági kö
zösségek létszáma egy-egy csendesnapon vagy más alkalmon felduzzad, aztán a rendszeres alkalmak 
elmaradása miatt megcsappan. Mindig akadnak azonban lelkesek, akiket megfog ellenállhatatlannak 
és megtörhetetlennek látszó ereje, mégis gyorsan váltakoznak nemcsak a résztvevők, hanem a tiszt
ségviselők is. Gyorsan váltják egymást a felügyelők is. A névsor: dr Micsinay Ervin (az irattárban 
talált levél szerint így búcsúzik a lelkésztől és tisztétől: „Igen sajnálom, hogy Nagytiszteletű Ür segí
tőtársa kívánsága szerint nem tudtam lenni.") Majd felügyelők gyors egymásutánban: Sümegi Péter, 

319 Evangélikus Élet, 1969. ápr. 
320 Molnár 275. 
321 Molnár 298. 
322 Molnár 299. 

114 



Esztergomi Evangélikus Egyházközség 

Kiss György, Pócsföldi Sándorné, Csipke György, Kakstetter Ferenc, és következik az utolsó (ma is 
szolgáló) gyülekezeti felügyelő: Kalmár Zoltán, akinek szolgálata idején megtörtént a lelkész lemon
dása. 

2000 októberében zsinati határozat egyházunkat három kerületre osztotta, innen Esztergom újra a 
Nyugati (Dunántúli) Kerülethez tartozott. 

Szabó László merész tervei a gyülekezet életének más részén is feltűnnek, sőt ellenállásra találnak. 
Miután elkészült a lelkészlakás épülete, azonnal hozzákezdett az egyébként nem régi templom átépíté
séhez. Elgondolásában az erdélyi stílus az uralkodó, amivel az eddig egyszerű templom és környezete 
is jelentősen megváltozik. Ez a valóságtól több tekintetben elrugaszkodott terv nem is tudott teljesen 
valóra válni. Ezért most a régi stílus elemei, valamint az erdélyi és modern jellegzetességek nem adnak 
egységes, meggyőző képet a gyülekezet templomáról. 1995-től bibliaboltot nyit a templom oldalhajó
jában kifogásolható tartalmú és irányú teológiai könyvekkel. Ezekkel a „nagy tervekkel" ellentétben 
2004-ig az anyakönyvekben sem keresztelési, sem konfirmációi bejegyzések nincsenek. 

Ebbe a vonalba tartozik a finn Espoo és a német Maintal városával létesült testvérgyülekezeti kap
csolat is. Mindkét gyülekezetet a városi testvérkapcsolat folytán ismerte meg az esztergomi gyüleke
zet. Valószínű, hogy ez a kapcsolat inkább a lelkészek közötti párbeszédből állt. De a testvéri viszony, 
amivel a gyülekezetet jelentősen támogatták, mindkét gyülekezettel megszakadt. 

2004. január 15-én Szabó László lemondott gyülekezeti lelkészi hivataláról. Ittzés János, a Dunántúli 
Egyházkerület püspöke a nyugdíjas Missura Tibor lelkészt bízta meg a helyettesítéssel. 

Missura Tibor a Budai Evangélikus Egyházmegye esperese, a Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 
lelkésze volt. Amikor nyugdíjba ment, Bencze Andrásnak, a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházme
gye esperesének kérésére az esztergomiak közé „csöppent". A helyettesítési időszak 2004. január 16-tól 
2004. augusztus 1-jéig tartott. Rövid, átmeneti időnek tűnik ez a néhány hónap, de az esztergomiak 
hálásak és boldogok voltak, hogy van lelkészük. Ez a néhány hónap Isten esztergomi evangélikus 
népének megújulását indította el. Kiköltöztek a gyülekezeti teremből, a templomban tarthatták az 
istentiszteletet. Nyomon követhető lett az istentisztelet liturgiája, a gyülekezet tagjai újra evangélikus 
istentiszteleten érezhették magukat templomukban. A néhány főre lecsökkent istentiszteleti közösség 
létszáma egy héten belül megtízszereződött. Egymást hívták templomba telefonon a testvérek. 

A megtelt hajlékban nyitotta meg Bencze András esperes és Mészáros Tamás egyházmegyei felü
gyelő a gyülekezet további életét megbeszélendő közgyűlést. Az ülésen szó volt a nehéz múltról, a 
jelen megoldandó feladatairól, a Szabó lelkészcsalád kiköltöztetéséről és arról, mikor és hogyan lehet 
lelkésze az egyházközségnek. 

A helyettesítéssel megbízott Missura Tibor az ökumenikus imahéttel indította szolgálatát. Megnyílt 
a templomajtó római katolikus, görög katolikus és református testvéreink számára. Szép számmal vol
tak kis templomunkban. A gyülekezetből segítő testvérek álltak a lelkész mellé, és a gyülekezet igye
kezett újrakötni minden elszakadt szálat, rendezni a megmaradt gondokat, az Országos Egyház pedig 
az adósságokat vállalta. A hamar megszeretett Tibor bácsi összeállította az anyakönyvek alapján a 
lehetséges gyülekezeti névsort, a testvérek pedig hordták a körleveleket mindazok számára, akiknek 
neve az anyakönyvekben megjelent. Már 2004-ben felnőttkonfirmáció volt. Gyorsan összerázódott 
és kivirult a közösség. A helyettes lelkész számos családot keresett fel. Alapos jegyzeteket készített a 
látogatásokról, ha majd a gyülekezetnek parókus lelkésze lesz, ismerje a család történetét, tudja, hogy 
hova, melyik ajtón, balra vagy jobbra kell becsengetni. Nagy segítség volt ez. 

A gyülekezet Széchenyi-terv pályázatot nyert, és a Magyar Államkincstár elfogadta azt a kérvé
nyét is, hogy a lejárt a határidejű pályázatot befejezze. A pályázat szerint a templomot egy körkilátó 
kialakításával turisztikai célponttá kellene tenni. A 2004 júniusában megalakult presbitérium kis mó
dosítással megoldotta a feladatot, főleg a templom tornyának statikai megerősítésére kellett azonban 
a hangsúlyt helyezni. 

A nyár új korszakot nyitott az Esztergomi Evangélikus Egyházközség életében. Mindenki megelé
gedésére végezte Lsten szolgájaként Missura Tibor a munkáját, mégis tudvalevő volt, hogy a helyettes 
lelkész szolgálata átmeneti. Gondoskodni kellett parókus lelkészről. Június 20-án Ferenczy Andrea 
lelkész igehirdetési szolgálatát hallgatta meg a gyülekezet. Bencze András esperes és Ittzés János püs
pök hosszas mérlegelés után úgy döntöttek: a magyar Rómában nincs akadálya annak, hogy női 
lelkész legyen az evangélium hirdetője. Augusztus l-jén a korábban Nagyvelegen szolgáló lelkésznő 
megkezdte munkáját. Egy évre kapott megbízást Esztergomban és szórványaiban. Az első feladat a 
gyülekezeti névsor összeállítása volt. Sokakról kiderült, hogy elköltöztek, meghaltak, de sorra jelentik 
be édesanyák és édesapák, hogy gyermeküket kereszteltetni szeretnék. Ugrásszerűen megnőtt a meg
kereszteltek száma 2004-től. Elkezdődött a hitoktatás, a városban egyre több rendezvényen láthatóvá 
lett, hogy új lelkésze van az evangélikusoknak. 

Az egy év gyorsan eltelt. A gyülekezet egyhangúlag úgy döntött, hogy iktassák be Ferenczy And-
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reát lelkészüknek. 2005 advent első vasárnapjának előestéjén megtörtént az iktatás. Az új lelkészt dr. 
Paskai László bíboros, dr. Blanckenstein Miklós rektor levélben, szóban pedig dr. Kiss Rigó László 
püspök köszöntötte katolikus részről, valamint a református felekezet lelkésze és természetesen több 
evangélikus lelkész is. Erre az alkalomra, amely egyben a gyülekezet megalakulásának 80. évfordulója 
is, megjelentette a gyülekezet azt a gyülekezettörténeti könyvet, amelyet Molnár Gyula írt. 

A dorogi szórvány 
Dorog Komárom-Esztergom megye keleti részén, a Pilis és a Gerecse által közrezárt völgy északi 

bejáratánál fekvő város. A Dorogi kistérség központja. Esztergomtól délre, a várostól alig 10 km-re, 
Esztergom-kertvárossal egybeépülve található a 10-es főút mentén. 

Területe régi koroktól lakott. Önálló fejlődését gátolta, hogy nagyrészt az esztergomi káptalan fenn
hatósága alá tartozott. A török időben (1542) elpusztult, s a 18. század elejéig lakatlan volt. Német 
telepesekkel és magyar visszatelepülőkkel épült újjá. Fejlődésében nagy változást eredményezett a 
szénbányászat (1845) megjelenése. Városias arculatát az 1920-as években kapta. Növekedésében a bá
nyászat pozitív hatása mellett nagy szerepe volt a trianoni tragédiának is. 

Evangélikus közösség jelenlétéről csak a 1920-as évektől beszélhetünk. A helyi református gyüleke
zet és a Csabdi evangélikus anyaegyház szárnyai alatt ekkor éledezett az a mag, amely - Ferdinánd 
István tanító fáradozása nyomán, Esztergom evangélikusaival - az önállósodás itjára léphetett. Anya
könyveit 1924-től már Csabditól elkülönítve vezették. Az Esztergom-Dorogi Missziói Egyházközség 
1936-ban alakult. Akkor épült a dorogi protestáns templom is, amely 1/3 részben az evangélikusoké. 
Az 1940. évi névtárban Dorog evangélikusai a 464 lelket számláló missziói egyházközség legnagyobb 
lélekszámú közösségeként (178 lélek) szerepelnek Esztergom (134) előtt. 

A második világháború, majd az ipari centrumokra jellemző politikai arculat, később pedig a lelki
pásztori munkán keresztül tapasztalt idegen hatások nem kedveztek az evangélikus vallásosság gya
korlásának. Mára az egykori társegyház szórványhelyzetbe került. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: 
Esztergomban: Molnár Gyula (1936-1984), Szabó László (1984-2004), MissuraTibor helyettes lelkész 

(2004), Klimentné Ferenczy Andrea (2004-) 
Hitoktató Dorogon: 
Ferdinánd István hitoktató (az 1920-as évek elejétől-?) 
Felügyelők 
Karcsay Miklós (1925-1936), Csanády László (1936-1937), Pongrátz Bartha Ede (1938-1939), vitéz 

Barsy Leidenfrost Pál (1939-1946), Kesztler László (1947-1951), Szarvas Imre (1951 -1958), dr. Bárdy 
Károly (1959-1967), dr. Szarvas Zoltán (1967-1969), dr. Kachelmann Győző (1970-1986), dr. Micsinay 
Ervin (1987-1994?), Sümegi Péter (1995-1996), Kiss György (1996-1999), Pócsföldi Sándorné (1999), 
dr. Csipke György (2000-2001), Kakstetter Ferenc (2001), dr Kalmár Zoltán (2002-) 

A jelen 

Esztergomban az istentiszteleti alkalmak rendszeresek. A nyergesújfalui reformátusokkal közös 
imaházban szép számmal vannak a gyülekezeti tagok, hittanórát is tartunk, viszont Dorogon sokan 
elszoktak a közös evangélikus-református templomban az evangélikus istentisztelettől. Sajnos a múlt
ban sűrűn akadozott ezeknek az alkalmaknak a megtartása. A dorogi testvérek közül ma többen bejár
nak esztergomi templomunkba. Három szórványhelyen van istentisztelet, de az Esztergomhoz tartozó 
szórványhelyek száma - amint a szórványok felsorolásából is kitűnik - 27. Testvéri, jó kapcsolat 
alakult ki a plébániákkal. Mérföldkő, amikor újra énekeljük hosszú évek után a ,Jézus, a te beszéded" 
éneket. Amikor elkezdtük az oltárterítőinket fölmérni, kiderült, újakat kell készíttetnünk. Ma már 
hiánytalan a garnitúra. 

Rendszeresek a gyülekezeti napok, a közösséget az összetartozás, az egymásra történő odafigyelés 
jellemzi. Kis létszámmal, de nagy lelkesedéssel énekkar alakult. Legnagyobb öröm amellett, hogy 
énekelhetnek, az, hogy az egykori kántor. Nagy Sándor által írt és zenésített énekkari műveket is ad
hatnak elő. 2007 húsvétján megszólalt vegyes karra írt húsvéti darabja: Dicsőség a Feltámadóttnak! 

Jelenlegi feladat a templom külsejének rendbetétele. Krizsán András építész tervező által elkészí
tett tervtanulmányt Esztergom Város Önkormányzatának Tervtanácsa dicsérettel elfogadta már 2007 
nyarán. 

Reményünk, hogy templomunk is Urunk nevéhez méltó állapotba kerülhet rövidesen. Mindazok, 
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akik a presbitérium tagjai, ezen dolgoznak. Istentől kapott új feladatként élte meg a lelkész, hogy több 
mint 20 év után Tokodaltárón is újra istentiszteletre gyülekezhettek az evangélikusok. 

Klimentné Ferenczy Andrea 
Keveházi László 

Forrásanyag: 
KSH, népszámlálási adatok, 2001. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 
Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Wikipédia (Esztergom, Dorog (2008. szeptember 7.) 
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Hánta-Ászár-Kisbéri Társult Evangélikus Egyházközség 

2879 Hanta, Kossuth u. 41. 
2881 Ászár, Kossuth L. u. 49. 
Tel: 34/359-313 
Vancsai József helyettes lelkész; 
Elérhetősége: Bakonyszombathely, Kossuth u. 38. 

Hanta önállósulásának éve: 1802 
Anyakönyveit vezeti: 1805-től 
Társult egyházközséggé alakulás éve: 1953 

Hántai társegyház 
Lélekszám: a népszámlálási adat Kisbérnél szere

pel /115/ 85. Presbiterek: Imre Zoltán, Pulai Imré-
né, Pulai Istvánné, Szakái Csaba, Szakái Istvánné, 
Szednár Zoltánná 

Ászári társegyház 
Lélekszám: a népszámlálási adat Kisbérnél sze

repel /70/ 46. Presbiterek: Ligeti Tamás, Riez Gá-
borné, Torma Lászlóné, Ligeti Lajos, Tóth Vilmosné, 
Véghné Bárány Erzsébet 

Kisbéri társegyház 
Lélekszám 404 /240/ 42 (A népszámlálási lélek

szám Hanta és Ászár evangélikusait is tartalmazza.) 
Presbiterek: Csekéné Horváth Zsuzsa, Galambos Istvánné, Galambos Józsefre, Horváth Lajosné, Ivá-
nyiné Kelé Márta, Kránicz Kálmánná, Rémi Róbertné 

Az egyházközség tisztségviselői: Szűcs Lajosné felügyelő (Ászár), Molnár Józsefre gondnok (Hanta), 
Bácsi Attila gondnok (Ászár), Farkas Márta pénztáros. Kovács Mihályná pénztáros (Ászár), Böőrné 
Biszkup Márta számvevőszéki elnök (Ászár), Ligeti Lajosné jegyző (Ászár) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 406 /425/ 173 

A gyülekezetek története 

A hántai társegyház 

Hanta ősi település, amely közigazgatásilag Kisbérhez tartozik, a város déli részén, a Bakony ka
pujában fekszik. A 13. században már prépostsága volt. A hántai prépostok a veszprémi káptalan 
kanonokjai között foglaltak helyet. A törökdúlás Hantát sem kímélte. Ma már a prépostságnak nyoma 
sincs. Később - különösen a monarchia idején - méneséről volt híres a falu és környéke. 

A hántai evangélikusok eleinek gyülekezeti élete 1790 körül kezdődött. Iratok nincsenek szerve
ződéseikről, de ismeretes, hogy fiókegyházként a bakonyszombathelyi egyházközséghez tartoztak. 
Anyaegyházzá 1802-ben alakultak. Akkor épült templomuk is, kemény agyagból, de többnyire téglá
ból, a parókia mögött, az udvarban, mert utcára nem építhették, s tornya sem lehetett. A későbbiekben 
a parókia elé, az utcafrontra építettek egy fa haranglábat, két haranggal. 

A templom felszentelésének pontos idejéről és a szolgálatot végző lelkészekről nincs adatunk. Ekkor 
már volt iskolájuk, és volt tanítójuk, de sem első tanítóik, sem első prédikátoraik nevét pontosan nem 
ismerjük, bár anyakönyveik vezetését 1804-ben elkezdték. Torkos Ádám palotai magánosságából 1805. 
szeptember 29-én került Hantára licenciátusnak, de 1806. június 30-tól már rendes prédikátora volt 
a gyülekezetnek. Szolgálati ideje 1823-ig tartott. Mellette Kozár Imre (1812-1820) és Horváth András 
(1821-1823) voh a tanító. Torkos lelkész utódai - Szabó Pál (1823-1827), Fichtner Ferenc (1827-1830), 
Bellicz János (1830-1835) - csak néhány évet töltöttek a kis faluban. 

1835-től 1843 decemberéig Udvardy József volt Hanta lelkésze, aki ezt követően Csabdi papja lett. 
Feltehetően cserélt az ottani prédikátorral. Akkor került ugyanis Hantára Gáspár Dániel (1843-1870) 
lelkész, aki azt megelőzően - 17 éven át - Csabdi lelkész-tanítója volt. Működése alatt (1861-ben) a 
templomot cseréppel fedték, 1864-ben orgonát vásároltak. A tanítói hivatalt 1824 és 1858 között Szi-
gethy József, Nagy István, Urszinyi István, Benedek János, Vecsey Gábor, Altman György és Matisz 
Sámuel viselte hosszabb-rövidebb ideig. 
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A gyülekezet múltjára vonatkozó ismereteink nagy része egy 1870 utolsó hónapjaiban készített - a 
tanító és az egyik gondnok által hitelesített, de dátummal el nem látott - iratból maradt ránk. Ebből 
tudjuk, hogy a kapolcsi születésű, a teológiát Sopronban végző Gáspár Dániel 27 évig szolgált a gyü
lekezetben lelkészként, s 1870. szeptember 22-én halt meg, 68 éves korában. Ezért az említett, szuper-
intendensi látogatásra szánt irat készítésekor a lelkészi állás „üresedésben" volt. Betöltésének pontos 
ideje nem ismert, de a következő évben már Kolbenheyer Albert (1871-1879) volt Hanta lelkésze. 

A gyülekezet tanítóját, az irat készítőjét Csathó Ádámnak hívták, aki 1859-től oktatta a hántai gyer
mekeket. Az akkor 45 éves. Vásárosfaluban született, Sopronban végzett tanító hántai szolgálata nem 
tartott sokáig a vizsgálat után, mert 1872 októberétől már Hudy István a gyülekezet tanítója. A vál
tozás oka nem ismert, de tény, hogy a vizitációra szánt iratban azt jegyezte fel a már 13. éve ott mű
ködő tanító - aki a gyülekezet kántora és orgonistája is volt - , hogy „fizetése nem a legrendesebben 
szolgáltatik be." 

A vizsgálat idején 270 lélek tartozott az anyaegyházból és három fiókegyházból álló egyházközség
hez. Ez a szám 10 év alatt csupán 3-mal nőtt. Iskolájában 40 körüli volt a létszám téli időben. Az iskola 
külsőleg „meglehetős" állapotban volt. A gyermekek új padokban tanultak. A templom, az iskola, a 
paplak és a tanítólak képezte a gyülekezet épületeit. Építési ideje csak a templomnak ismert. 

Az 1875. évi névtárban már 364 lélekkel szerepelt az egyházközség. A hozzá tartozó három fiókgyü
lekezet közül Kisbéren 46, Battyán pusztán 27, Vasdinnye pusztán 42 evangélikus élt a névtár adatai 
szerint. A jelentős változást a fiókegyházak népességében bekövetkezett növekedés eredményezhette. 

Kolbenheyer Albert lelkészi működéséről nincsenek adataink. Utóda, Horváth Károly 1880-tól volt a 
gyülekezet lelkésze. Ö volt az, aki szeretettel, bölcsen vezette át a rábízott nyájat a huszadik századba, 
s egészen 1913-ban bekövetkezett haláláig végezte az igehirdetés szolgálatát. Az utolsó években Böjtös 
László segédlelkész támogatta munkájában. Vele egy időben Hudy István volt a kántortanító 1900-ban 
történt nyugalomba vonulásáig. A régi „iskolamester", az egyszerű, puritán ember a gyerekek iránti 
szeretetét eréllyel és szigorral párosította. „Iskolája, mely kívülről ugyancsak gyenge lábakon állott 
tömött falaival, kicsi ablakaival, meghorpadt zsuptetejével; egészséges, a nagy terhek hordozásához is 
megedzett egyháztagokat bocsátott ki magából" - írja a gyülekezet későbbi lelkésze, Sokoray Bálint. 

Az 1910. évi névtárban 280 lélekkel találjuk az anyaegyházat. A kisbéri fiókegyházában 145, szórvá
nyaiban - Vasdinnyén, Battyánon, Pulán, Tarcs állami pusztákon - 70 evangélikust tartottak nyilván. 
Az egyházközségnek 495 tagja volt. Hantán 45 tanulókorú gyermek élt, az egyházközségben összesen 
59. 

Principálisának elhalálozása után a gyülekezet Böjtös Lászlót lelkészének jelölte, majd 1914. május 
3-án meg is választotta. Hántai működése nem volt hosszú, mert behívták katonai szolgálatra, s a 
harctérre vitték lelkésznek. 1916-ban került a gyülekezetbe segédlelkészi minőségben Sokoray Bálint. 
Öt - mivel a harctéren szolgáló lelkész időközben megpályázta a vadosfai lelkészi állást - 1918 tava
szán lelkészévé választotta a gyülekezet. Beiktatása 1918. április 21-én volt. 

Hudy István tanító örökébe Klenner Józsefet választották, de ő csak rövid ideig maradhatott a kis 
gyülekezetben. Nagyobb munkakört kapott, később polgári iskolai tanár lett. Helyére Horváth Ferenc 
ászári tanítót választották. A filia tanítója azonban az állást az iskola és a tanítólakás rossz állapota 
miatt nem fogadta el. Ezután Ormosi Ernő kővágóörsi helyettes tanító felé fordult a gyülekezet bizal
ma, s 1901. október 13-án tanítójának választotta. Működése 1938-ig, nyugalomba vonulásáig tartott. 
Ormosi Ernő szolgálatának végén - s azt követően is - több kisegítő tanító oktatott a gyülekezetben: 
Kadlecsik Gyula, Ormosi István, Andorka Sándor. 1939-ben a gyülekezet az üresedésben lévő tanítói 
állásra Ihász Endrét választotta. 0 az iskola államosításáig (1948) volt a gyülekezet tanítója. A kántori 
szolgálatot ezt követően is ellátta. 

Az új tanítólakást még 1902-ben megépítették a fölművelési minisztérium és a kisbéri ménesbirtok 
jószándékú igazgatóinak támogatásával. Az építkezést is az uradalom építőmestere, Bárány Pál vezet
te. Saját tervezésű, a kor követelményeinek megfelelő, takaros lakást épített a gyülekezetnek. A pénz 
így sem volt elég. Kölcsönt kellett felvenni, amelynek visszafizetése évekig eltartott. A gyülekezet 
ugyanis nagyon szegény volt, szegények voltak tagjai is. Az egész egyházközségben nyolc-tíz tehető
sebb gazda mellett a többség néhány holdas zsellérként és napszámba járó emberként tengette életét. 
Az évre szóló kenyerét más falubeli földjén vagy az uradalmi pusztákon summás munkásnak elsze
gődve szerezte meg. A gazdagabb gyülekezetben kicsinek látszó akadályok náluk szinte legyőzhe-
tetlenül nagyok voltak. Sokat kellett áldozniuk azért, hogy anyagyülekezetként fennmaradhassanak. 

A tanítólakás felépítése után - Horváth Károly lelkész kezdeményezésére - megindult az országos 
gyűjtés a templom építéséért. Borsos József kétszer is vállalkozott a gyűjtőútra. A gyűjtőívek tanúsít
ják, hogy az egész országot bejárták a nemes feladatra vállalkozók. 

Az Amerikába elszakadt hívek (Tóth Katalin és Czakó Istvánné) új hazájukban végeztek gyűjtő
munkát. A befolyt pénz azonban nem volt elég új templom felépítéséhez. Várni kellett a tőkének 
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kamatokkal vagy adományokkal való emelkedésére. 1913-ban azonban a vármegye szigorú feltételei 
rákényszerítették a gyülekezetet új iskola építésére, mert a régi olyan rossz volt, hogy összedőléssel 
fenyegetett. A kérdés: vagy új iskolát épít a gyülekezet, vagy hatóságilag bezárják a régit, és új állami 
iskolát építenek Hantán. Építés esetére elrendelte a hatóság egy jó ivóvizet szolgáltató kút megépíté
sét is az iskola udvarára, mert a tanítónak nem volt kútja, s az ivóvizet a harmadik szomszédból kellett 
hoznia. A gyülekezet az építkezés mellett döntött. Ujabb kölcsön és újabb törlesztéssel terhelt évek 
következtek. 

Még lélegzethez sem jutott a gyülekezet a kölcsön visszafizetése után, máris új teher nehezedett rá: 
a lelkészlakás javítása. A tető állapota már 1914-ben olyan rossz volt, hogy elhatározták megjavítását. 
Anyagi fedezet hiányában a jószándékú terv dugába dőlt. 1918-ban újra elhatározták a lelkészlakás 
teljes javítását, de csak nagyjából, a szemnek tetszetős formába tudták hozni az épületet. Többre nem 
telt. 1922-ben a lelkész udvarán építettek kutat. A lelkészlakás átalakítására csak 1930-ban kerülhetett 
sor. Az építkezéshez szükséges téglát a fölművelési miniszter adományozta. 1935-ben a lelkész számá
ra húsfüstölő és mosókonyha épült ugyancsak külső támogatással. Mindezek mellett a haranglábat 
többször javították, a templom környezetét rendbe tették, a melléképületeket az udvar hátsó részére 
vitték, és új pajtát építettek. Utóbbihoz az építőanyagot gr. Eszterházy László adományozta. 

Az anyaegyháznak ebben az időben 284 tagja volt. Az iskola tanulóinak száma meghaladta a 70-et. 
A kisbéri fiókegyház 156 evangélikusával együtt 440 lélek tartozott az egyházközséghez. 

A gyülekezet belsőleg is építkezett. A rendszeres vasárnapi istentiszteletek (délelőtti és délutáni) mel
lett rendszeresen tartottak istentiszteleteket adventben és böjtben heti két alkalommal. A belmissziói 
programok életbelépése óta vallásos estélyeket tartottak, emlékünnepeket rendeztek. Nőegylet, ifjú
sági leányegylet és dalárda alakult. A presbiterek részére külön előadások voltak, a gyülekezet tagjai 
közül többen egyházi konferenciákon vettek részt, és erősödtek a hitben. 

A hitbuzgóság, a vallásukhoz való ragaszkodás „kézzel fogható" bizonyítéka, hogy özv. Farkas Ist
vánná szül. Varga Rozália és fia, Sándor a gyülekezetnek két katasztrális hold szántóföldet és 100 
négyszögöl templomépítési területet adományozott mintegy 500 négyszögöl kerttel. Az új templom 
azonban nem épült meg. 

Az anyaegyház mindennapi iskolájába járók vallásoktatását a tanító végezte az államosításig. 1948 
szeptemberétől ez a lelkész feladata lett heti 2-2 órában. 

A konfirmációi oktatást mindig a lelkész tartotta egyidejűleg két csoport részére. Az egyik cso
portban a hallgatók, a másikban a ténylegesen konfirmálkodók voltak. A múlt század első felében a 
messzebb lévő pusztákon élők úgy készültek elő, hogy kézhez kapták könyveiket, és önállóan igye
keztek az anyagot elsajátítani. A vizsga előtt azonban egy hónapra - legkevesebb két hétre - átjöttek 
az anyagyülekezetbe, s vagy rokonoknál, vagy - ilyenek hiányában - a lelkésznél nyertek ellátást és 
szállást ingyenesen, és együtt bővítették ismereteiket. 

Az 1940. évi névtárban 265 lélekkel szerepel az anyaegyház. Kisbéren 56 (!), négy szórványhelyén 
(Ágszut pusztán. Nádasdon, Vasdinnyepusztán, Vasdinnye-szöllőhegyen, Ótarcson) 43 evangélikust 
tartottak nyilván. Az egyházközségnek 364 tagja volt. Mivel a puszták népét többnyire az évről évre 
változó cselédség alkotta, ezért az ott élő evangélikusok száma is változott. Nekik ingatlanaik nem 
voltak, az évi konvenció volt megélhetésük forrása. Adófizetőként az egyházközségnél nem jöttek 
számításba, de amit fizettek volna, az sokszorosan megtérült azokkal a segélyekkel, amelyekkel a föl
művelési minisztérium a gyülekezetet mindenkor támogatta. Sokoray Bálint 1953. május 10-ig volt a 
gyülekezet lelkésze, majd nyugdíjas éveire Lajoskomáromba költözött, s 1958-ban hunyt el. Ö volt az 
anyaegyházi státusban lévő gyülekezet utolsó lelkipásztora. 

Bohus Imre (1953-1963) lelkész 1953 májusában költözött Hantára, s egy évtizedet töltött az akkor 
alakult Hánta-Kisbér-Ászár Társult Evangélikus Egyházközség élén. A társult egyházközség székhe
lye Hanta lett. Utóda, Puskás János (1963-1971) hét évig pásztorolta a társult egyházak evangélikusait, 
majd Pusztavám-Mór lelkészének választották. Rövid ideig Rezessy Miklós segédlelkész (1972), Lehel 
László segédlelkész (1973) és Magyar László helyettes lelkész Szákról (1974) volt a lelkigondozó, majd 
Asbóth László négyévi szolgálata (1975-1979) következett. Ebben az időben kapott Trabant szolgálati 
gépkocsit a gyülekezet közegyházi segítséggel. 1979 nyarán Asbóth lelkész az oroszlányi gyülekezetbe 
távozott. O volt az utolsó helyben lakó lelkésze az egyházközségnek. Utána néhány hónapig ismét 
a száki lelkész, Balogh András gondozta e három gyülekezetet is, ám 1980-tól már a mindenkori 
bakonyszombathelyi lelkész a szolgálattevő. Név szerint Varga György (1980-1986), idős Magassy 
Sándor (1986-1992), Szabó Magdolna segédlelkész (1992), Kovács László (1993-1996), Pőcze István 
helyettes lelkész (1996-1998), Völgyes Pál helyettes lelkész (1998-1999), Oláh Edina helyettes lelkész 
(1999-2000), majd Vancsai József (2000-) követték egymást. 

Az államosított egyházi épületekért az egyház kárpótlást kapott. A gyülekezet volt iskolájában ma 
a község könyvtára működik. Az elmúlt öt esztendőben felújították mind a templomot, mind a paró-
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kiát. A parókia jelenleg a téli istentiszteleteknek, valamint a biblia-, hittan- és konfirmációs óráknak 
ad otthont. 

Az ászári társegyház 

Ászár község a kistérség központjaként ismert Kisbér város tőszomszédja. A múlt század második 
felében (1977. április l-jétől) a Kisbér-Ete-Hánta közös tanácsú nagyközséghez csatolták, majd 1986. 
január l-jétől Kisbér városrésze lett. A település lakossága 1999. november 7-én - népszavazáson -
döntött a Kisbértől történő leválás mellett. A 2002. október 20-i önkormányzati választások óta ismét 
önálló önkormányzata van. Lakóinak száma 1732 fő (2006. január 1.) 

A község Árpád-kori település, de már a csiszolt kőkorban, majd a bronzkorban s a késői vaskorban 
is lakott település volt. Területén közép-avarkori leleteket is találtak. A római korban jelentős telepü
lés, a hadi úthálózat egyik fontos csomópontja. Nevével - amely valószínűleg az Azarius személynév 
rövidülése - 1239-ben találkozunk először, amikor a Zách nemzetségből származó Péter részt ad a 
mosoni várjobbágyok volt szőlőiből a hántai prépostságnak. Később egy 1268-ból származó oklevél is 
említi. 1489-ben Rozgonyi István a település ura, aki ezt szintén a hántai prépostságnak adományozta. 
Az adományozó oklevélen Azar a neve. A török idők kezdetén (1532) ez a település is elpusztult, majd 
újratelepült. 1581-ben már ismét jelentős település. Temploma a török hódoltság alatt a reformátusoké 
volt, majd a 18. század elejétől ismét a katolikusok használják. Mai református temploma 1793-ban 
épült. 

A 18. században (1712-től) az Eszterházy család birtoka, csákvári uradalmának mintaszőlészete, 
zamatos, fehér boráról nevezetes hely. 1848-ban már 1515 lakója volt: 715 katolikus, 604 református, 
190 evangélikus és 6 zsidó. 1896-ban Schwarzenberg Alajos itt hozta létre telivérió-tenyészetét, amely 
1937-ig fennmaradt. A múlt században a településnek tégla- és keményítőgyára is volt. Híres szülötte 
Jászai Mari (1850-1926), a klasszikus és antik tragédiák hősnőinek alakítója. 

A falu evangélikusainak múltjáról annyit tudunk, hogy a bakonyszombathelyi egyházközséghez 
tartoztak fennállása (1654?) óta. Annak anyakönyveiben (a születési anyakönyvet 1712-tőI vezetik) 
szerepel minden ászári evangélikusra vonatkozó bejegyzés a későbbi - az 1960-as évek elejétől fenn
álló - társulás létrejöttéig. A 19. század elejéig a gyermekek is Bakonyszombathelyre jártak iskolába. 
Csak esetenként fordult elő, hogy némelyek az ászári reformátusok iskoláját látogatták. Ebben az 
időben az egyedüli istentiszteleti hely is Bakonyszombathelyen volt. 

A feltehetően már korábban fiókegyházba szerveződött hívek 1809-ben elég erősnek érezték ma
gukat ahhoz, hogy leánygyülekezetté alakuljanak. Ezért fordultak gróf Eszterházy Miklóshoz, hogy 
területet kérjenek templom és ház építésére, amit meg is kaptak. Még abban az évben felépítették a 
tanítói lakást, ami abban a formájában 85 évig állt. 1810-ben a gyülekezet engedélyt kért az egyház
kerülettől, hogy tanítót foglalkoztasson, ezt az engedélyt az 1810. július 10-én Faradon tartott kerületi 
közgyűlésen meg is kapta. A legelső tanító Karsay Sándor volt, Téthi Karsay Sándor püspök édesapja. 

A következő évben - 1811-ben - 56 fontos harangot öntettek Győrben, de templomuk még nem 
volt. Tíz éven keresztül az egyetlen tanítói szobában tartották az istentiszteleteket. 1821-ben kaptak 
engedélyt adományok gyűjtésére, amit szüret után meg is kezdtek, s három éven keresztül járták a 
dunántúli kerületet. Már 1822-ben - vízkereszt ünnepén - elhatározták, hogy a vidéken és helyben 
addig összegyűlt adományokból még abban az évben megkezdik az építkezést. 1822. március 20-án 
rakták le a fundamentumot, de vélhetőleg anyagi gondok miatt csak 9 év múlva készült el a templom, 
amit 1831-ben Kis János szuperintendens szentelt fel. A templom előtt fából ácsolt harangláb állt, 
majd később épült hozzá a torony. 

Az 1875. évi névtárban 130 lélekkel és 16 tanulóval szerepel Ászár. A leányegyház tanítója Nagy 
Sándor volt. 

1895-ben a tanítói lakást szinte teljesen újjáépítették, s ez ma is abban a formában áll. Az épületet 
államosították 1948-ban, a gyülekezet komoly értékvesztés után az 1990-es években kapta vissza. 

A monarchia békés évei alatt a leányegyház lélekszáma emelkedett, 1910-ben elérte a 155-öt. 24 
gyermek koptatta az iskolapadokat. Az első világháború, majd a gazdasági világválság évei hatással 
voltak a kis közösségre is. A második világháború kezdetén (1940. évi névtár adata) 145 lélek tartozott 
a filiához. A tanulói létszám 2l-re csökkent. A tanító Horváth Imre volt. 

A második világháború, majd a fordulat évét (1948) követő változások hatása minden korábbinál 
jelentősebben érintette a gyülekezetet. Az iskola államosításával a vallásos élet a templomfalak közé 
szorult. A gyülekezeti munka új szerveződést igényelt. Az egyház akkori vezetői eredetileg misszi
ói gyülekezet (egyházközség) létrehozását tervezték Ászár-Kisbér-Vérteskethely filiák evangéliku
sainak összefogására. Ilyen céllal érkezett Ászárra 1952 szeptemberében Bohus Imre lelkész, s egy 
magánházban lakott több mint fél évig. Iskolájában Horváth Ferenc tanító 38 gyermeket oktatott. Ez 
a szerveződés végül jött létre, de 1953. május 9-én megalakult a Hánta-Ászár-Kisbéri Társult Evan-
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gélikus Egyházközség. A társulással Ászár státusa megváltozott, s elvált Bakonyszombathelytől. Han
ta addigi filiája, Kisbér is új státust kapott. Az egyházközség első lelkésze Bohus Imre (1953-1963) 
lett hántai székhellyel. A szolgálattevők sora: Puskás János (1963-1970), Rezessy Miklós segédlelkész 
(1971-1972), Lehel László segédlelkész (1973), Magyar László helyettes lelkész Szákról (1974-1975), 
Asbóth László (1975-1979), Balogh András helyettes lelkész Szákról (1979-1980), majd a mindenkori 
bakonyszombathelyi lelkészek. 

A 20. század második felében a társadalmi változásokig (1990) - mivel a gyülekezetnek a templo
mon kívül más épülete nem maradt - csak házi hitoktatásra és bibliaórákra volt lehetőség. 

Jelenleg a kis közösség azt tervezi, hogy - a kárpótlás során visszakapott régi iskolaépület eladása 
után, szükségletének megfelelő méretben - egy kis gyülekezeti házat épít a templom közelében, amely 
a bibliaóráknak és egyéb egyházi alkalmaknak lehetne otthona. 

A kisbéri társegyház 

Kisbér Veszprém megyében, a Bakony és a Vértes bejáratánál fekszik. A róla elnevezett kistérség 
központja, a „Bakony kapujának" is nevezik. Városi rangját 1986. január l-jén kapta. Közigazgatásilag 
a tőle 5 km-re fekvő Hanta is hozzá tartozik, a város déli településrésze. Kisbér több irányból is köz
ponti fekvésű, akár gépkocsival, akár vasúton közelítjük meg. Közúton Székesfehérvártól 50, Győrtől 
36, Tatabányától 35 km-re található. A kistérséghez összesen 18 település tartozik. Területén az őskor 
első szakaszától szinte minden emberi kultúra nyoma megtalálható. A kőkorból csiszolt leletek, a 
vaskorból vasrudacskák, a római korból fibulák (kapcsok) és pénzérmék kerültek elő. Az első telepe
sek 1000-1200 között érkeztek. A település első okleveles említése 1277-ből való: Beyr, majd 1358-ból 
Kysbeyr néven. IV. László király a területet a hántai prépostságnak ajándékozta. A települést 1529-ben 
a törökök felégették a közeli településekkel együtt. 1531-ben részben újjáépült. 1669-ben a visszavonu
ló törökök ismét elpusztították a falut, de azt tették később a kurucok is. Talpas-berek neve (1842) a ku-
ruc-labanc háború emlékét őrzi. Közigazgatási bíráskodásra utal aVesztőhely név (1842). A lótenyész
tés emlékét a Ló-kert örökíti meg. Mária Terézia uralkodása alatt a falu a francia származású Toussaint 
József tulajdona lett. 1755-től Bélai Horváth József a terület tulajdonosa, aki 1750 körül kezdte építeni 
barokk kastélyát. Hazánkban először itt termesztettek dohányt, de más iparág is működött már. A 
birtokosok váltották egymást. A 18. században Kisbér a Batthyány család birtokába került, amelynek 
kiemelkedő személyisége volt gróf Batthyány Kázmér, az 1849-es magyar kormány külügyminisztere. 
Emigrációja alatt kisbéri birtokát elkobozták. 1853-ban Ferenc József császár itt alapította meg a helyi 
lótenyésztést és a vele kapcsolatos szakértelmet felhasználva a kisbéri királyi ménest. 

A török hódoltság után először a katolikus egyházközség alakult meg (1714-ben), majd a reformá
tusok alakítottak gyülekezetet. Első templomuk még fából és sövényből készült. 1792-ben Ászárral 
társegyházat alakítottak, de 1951-től önálló a református egyházközség. 

Fényes Elek 1851-ben kiadott geográfiai szótárában 2085 lakóval szerepel a település. Közülük 1840 
katolikus, 210 református, 20 evangélikus, 15 zsidó vallású volt. 

Az 1875. évi névtárban már Hanta egyik fiókgyülekezeteként szerepel a város lutheránussága. Kis
béren 46 evangélikust tartottak nyilván ebben az időben. Közéjük tartozott az egyházközség felügyelői 
tisztségét betöltő André Rezső is. Akkor Kolbenheyer Albert volt a lelkész. A kis közösség vallásos 
életéről nem sokat tudunk, de Hanta közelsége megkönnyíthette az anyaegyház alkalmain való rész
vételeiket. A két település között gyalog is csupán egy órányi volt a távolság. 

Az utódról, Horváth Károly (1880-1913) lelkészről ismeretes, hogy a kisbéri evangélikusok vallásos 
gondozását szívügyének tekintette. A gyermekek havonta, kéthavonta jöttek át hozzá Hantára. Be
számoltak az addig tanultakról, s vallásukra nézve új ismeretekkel tértek haza. A 145 tagú fiókgyüle
kezetnek abban az időben - az 1910. évi névtár adata - 145 tagja volt, 8 iskoláskorú gyermekkel. Az 
egyházközség felügyelője éveken keresztül a községben lakó Turchányi Géza vaskereskedő volt. 

Az 1916 óta Hantán lévő Sokoray Bálint lelkész már szolgálatba lépésétől maga végezte az evangé
likus gyermekek hitoktatást Kisbéren, kezdetben a református iskolában, később a polgári, illetve az 
általános iskolában tartotta heti négy órában. 

Az 1933. évi névtárban már 156 lélekkel szerepel a fiókegyház. Közöttük 15 volt a tanulókorban lévő 
gyermek. 

Az 1940. évi névtárban (valószínű elírás folytán) 56 lélekkel találjuk a fiókegyházat. 
A 20. század második felének politikai, társadalmi változásai nagy hatással voltak a környéken 

lévő települések lakóira is. A körülmények a falusi evangélikus gyülekezetek lélekszámának jelentős 
apadásához vezettek, a városokban viszont megnőtt a lélekszám. Gyülekezetté szervezésük, meglévő 
közösségbe vonásuk ugyan nem ment - és ma sem megy - zökkenőmentesen, de kedvező tapasztala
tok is vannak. Erre példa a kisbéri társegyház. 
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A filia az 1950-es évek elején társegyházi státust kapott. Azóta osztozik Hanta és Ászár sorsával, 
1980-tól a mindenkori bakonyszombatlelyi lelkész a szolgálattevő a társegyházakban is. Kisbér gyüle
kezete ma a Hánta-Ászár-Kisbéri Társult Evangélikus egyházközség legnépesebb közössége 240 nyil
vántartott egyháztaggal. A gyülekezeti életbe való nagyobb arányú bevonásuk kiemelt feladat. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek 
A hántai, majd a társult egyházközségben: 
Torkos Ádám licenciátus, majd lelkész (1805-1823), Szabó Pál (1823-1827), Fichtner Ferenc (1827-

1830), Bellicz János (1830-1835), Udvardy József (1835-1843), Gáspár Dániel (1843-1870), Kolbenheyer 
Albert (1871-1879), Horváth Károly (1880-1913), Böjtös László (1914-1918), Sokoray Bálint (1916!-
1953), Bohus Imre (1953-1963), Puskás János (1963-1970), Rezessy Miklós segédlelkész (1971-1972), 
Lehel László segédlelkész (1973), Magyar László helyettes lelkész (1974-1975), Asbóth László (1975-
1979), Balogh András helyettes lelkész (1979-1980),majd a mindenkori bakonyszombathelyi lelkészek: 
Varga György (1980-1986), idős Magassy Sándor (1986-1992), Szabó Magdolna segédlelkész (1992), 
Kovács László (1993-1996), Pőcze István helyettes lelkész (1996-1998), Völgyes Pál helyettes lelkész 
(1998-1999), Oláh Edina helyettes lelkész (1999-2000), Vancsai József 2000-) 

Ászáron:Bohus Imre (1952-1953) 
Tanítók 
Hántai tanítók: Kozár Imre (1812-1820), Horváth András (1821-1823), Szigethy József (1824-1826), 

Nagy István (1827-1833), Urszinyi István (1834-1840), Benedek János (1841-1845), Vecsey Gábor 
(1846-1850), Altman György (1851-1855), Matisz Sámuel (1856-1858), Csathó Ádám (1859-1872), 
Hudy István (1872-1900), Klenner József (1900-1901), Ormosi Ernő (1901-1938), Kadlecsik Gyula (?), 
Ormosi István (?), Andorka Sándor (1938-1939), Ihász Endre (1938-1948) 

Ászári tanítók: Karsay Sándor (1810-?), Nagy Sándor (7-1875-?), Horváth Ferenc (?-1910-?), Hor
váth Imre (?-1940-?) 

Felügyelők: André Rezső Kisbérről (7-1875-?), Turchányi Géza Kisbérről (7-1910-1940-7), Imre 
Kálmán (7), Gede Lajos Kisbéről (7-1973), Imre Ferenc Hantáról (1973-1989), Kovács János Ászárról 
(1973-1989), dr Kovács Mihály (1990-2006), Szűcs Lajosné Ászárról (2006-) 

A jelen 
A hántai evangélikusok egy új, faszerkezetű harangláb kivitelezését és utcára helyezését tervezik a 

nyolcvanas években udvarba került, fémből készített harangláb helyett. Az ászáriak egy kis gyüleke
zeti ház építésének tervét dédelgetik. Hantán az isteniszteleti alkalmak vasár- és ünnepnap 10 órakor 
vannak, Ászáron 9 órakor kezdődnek. 

A társegyházak közül jelenleg a kisbéri a legjobban fejlődő közösség. Önálló istentiszteleti helye 
és gyülekezeti helyisége nincs, de a tanulók iskolai hitoktatása megoldott. A gyülekezet a református 
templomban kapott helyet alkalmainak megtartására. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10, 
harmadik vasárnapján délután 2 órakor van istentisztelet. 

Dr. Jani János 
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Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. (Nyomatott Kozma Vazunál) 
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Hrabowszky György palotai prédikátor névjegyzéke Duna-melléki T.T. Prédikátor-társairól, ame
lyet Nagy István szuperintendens részére készített. Nyomtattatott Özvegy Számmer Klára betűivel 
1803-ban, Veszprémben. Kézzel kiegészítve a szerző? által 1806-ban. 
Wikipédia- Kisbér, Ászár (2008. október 3.) 
Árvái Lajos dr.: Ászár története (é.n.) 
Csonkáné Szabó Magda lelkész adatközlései (2008) 
Vancsai József lelkész adatközlései (2007, 2008) 
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Komáromi Evangélikus Egyházközség 

2900 Komárom, Mártírok u. 10. 
Tel.: 34/343-664 
Web: http://komarom.enternet.hu 
E-mail: evkom@lutheran.hu 
Ihász Beatrix lelkész 

Önállósulásának éve: a 16. század közepén (Rév-
Komárom), majd 1783 
1928 (Komárom) 
Anyakönyveit vezeti: 1783 (Rév-Komárom) 
1928 (Komárom) 

Komáromi anyaegyház 
Lélekszám 330 /156/ 80. Tisztségviselők 2006-tól: 

Osgyán László felügyelő. Gulyás Kornél másodfe
lügyelő, Gulyásné Czanek Dóra jegyző, Czanek Gyu-
láné pénztáros. Cseh Lászlóné számvevőszéki elnök, Prohászka Sarolta kántor. Presbiterek: Majoros 
Lászlóné, Miklós Józsefné, Müller Jánosné, Varga Ernő 

Bábolnai fiókegyház 
Lélekszám 99 /34/ 20 Gondnok: Böröcz Ferenc 
Szórványok és lélekszámuk: Ács (56 /7/ 5), Monostor (? /5/ 3), Szőny (? /17/ 15), Almásfüzitő (38 

/20/ 15), Mocsa (6 /3/ 3), Nagyigmánd (18 /2/ 2) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 547 /244/ 163 

A gyülekezetek története 

A komáromi anyaegyház 

Komárom mintegy 20 000 lakosú kulturális, idegenforgalmi és kereskedelmi központ a Duna jobb 
partján. Minden irányból itt futnak össze az utak, nem beszélve a folyó „összekötő" és átmenő forgal
máról. Ószőny, Üjszőny és Komárom 1939 ésl945 között egységes várost alkottak. 1920 és 1939 között, 
majd 1945-től Komárom, illetve Komarno határvárosok. 1977-ben Szőny csatlakozott Komárom vá
rosához. 

A város nagy múlttal rendelkezik. Kr. e. 300 körül telepedtek le a kelták hazánkban. Régészeti leletek 
szerint a szőnyi városrész területén is voltak lakóházaik. A Kr u. 1. században a Római Birodalom a 
Dunáig terjesztette határait. Szőny helyén épült a római Brigetio városa, illetve tábora. A Duna part
ján épült őrtornyoktól délre épült ki a katonaváros, amelyhez amfieátrum, temető és fazekasműhely is 
társult. A kézművesek és kereskedők inkább ettől nyugatra, a szőnyi vásártér közelében telepedtek le. 
Itt a későbbi régészeti kutatások padlófűtéses és a mennyezeten freskós házak maradványait találták. 
Sok emléket a múzeum kőtárában helyeztek el. Több római császár innen indult északra a kvádok 
elleni küzdelemre, illetve később tárgyalásokra is. 

A honfoglalás után a vidék Ketel vezér birtokába került. A vezér fia, Alaptolma építette az első erő
dítményt a Vág és a Duna találkozásánál, „s Komáromnak nevezte azt."^ '̂ Sokkal később, 1568-ban a 
folyó jobb partján a Szent Péter palánk épült meg. „Ennek kőből emelt utódja Csillagerőd néven vált 
ismertté" - olvassuk az előbb idézett írásban. 1809-ben Napóleon betörésénél is ez az erőd biztosította 
a védelmet. 1809-ben I. Ferenc is megtekintette azt, és kiadta a parancsot, hogy itt kell kiépíteni a 
birodalom legnagyobb erődrendszerét. Nagy szerepe volt az 1848/49-es szabadságharcban is. Az 1849. 
augusztus 13-i világosi fegyverletétel után ez az erődrendszer bevehetetlennek bizonyult. Az igazi 
építés ezután indult meg, 1850 és 1871 között építették meg az ún. Csillagerődöt. 1983-ban kopjafákat 
állítottak az 1848-as szabadságharc és Klapka György várparancsnok emlékére. 

A város egyházi vonatkozású történetéhez tartozik, hogy a középkorban a Katapán nemzetség épít
tetett monostort a bencés szerzetesek számára. A török elől menekülve ezt 1529-ben hagyták el az 
itt lakó szerzetesek. Innen a Koppánymonostor elnevezése ennek a helynek. A település az 1740-es 
években épült újjá, amikor szőlősgazdák telepedtek meg itt. 

323 Komárom város honlapja. (http:/www.komarom.hu/te!tört.php) 
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A mai város jogelődjének benépesülése a török idők után kezdődött. A 19. század második felében 
kezdett felépülni a város a Duna két partján. 1892-ben elkészült az Erzsébet híd, s a két utcás település
ből negyven utcás város lett. A református egyházról 1624 óta vannak írásos emlékek. Alistálí György 
és Csúzi Cseh Jakab református lelkészek gályarabságot is szenvedtek. 1787-ben épült a református 
templom a türelmi rendelet után. A gyülekezet egyre erősödött. 

Ami az evangélikus gyökerekre, a régmúltra vonatkozik, az északon történt, a Duna bal partján, 
Rév-Komáromban, a mai Komarno városában. A mai komáromi gyülekezet gyökerei is ide nyúlnak 
vissza. 

A régi Komárom 

„A reformációnak első terjesztő csoportja Komáromban is, mint egyéb végvárakban, a német őr
ség volt."^" Ursinus Velius (1493-1539) humanista író a „De bello Pannonico" című írásában azt írta, 
hogy 1527-től már német protestáns várparancsnokok voltak, többek között az evangélikus Ungnad 
János is táborozott itt. A későbbi várparancsnokok 1550-ben Plockner (Plattner, Plechner?) Mártont 
hívták meg, akit Wittenbergben avattak lelkésszé ebben az évben. Utódaik Schrott István (Albert?) és 
Plieninger János voltak egy másik történész szerint. 

„De mint Győrött, Érsekújvárott és más végvárakban, úgy Komáromban is voltak a magyar őrség
nek is lelkészei. ...Ezeknek kitűnő lelkésze akadt 1562-ben Huszár Gálban (15127-1575), a kiváló re
formátorban, aki itt feltűnő eredménnyel végezte az igehirdetés és egyházszervezés munkáját."'" Oláh 
Miklós érsek fel is szólította a város bíráját, hogy ne tűrjék meg maguk között, de levelének nem volt 
eredménye. Ekkor Oláh magához Ferdinándhoz fordult, aki Károly főhercegen keresztül Nagy István 
kapitánynak adta ki a parancsot Huszár elfogatására, ő azonban alkalmat adott annak menekülésére. 

1573-tól ismét egy német lelkész nevét ismerjük, Hosíus Jánosét, akit szintén egy német ezredes 
hívott ide. Ekkor már iskolájuk is volt, Márkus Boldizsár tanítóval, aki 1594-ben volt kénytelen innen 
elmenekülni. Vannak adatok, melyek szerint a katolikusok ekkor egy polgári házban miséztek,"' mert 
a Szent András-templom protestáns kézben volt. 1594-ben a törökök földig rombolták a várost, min
denki kénytelen volt elmenekülni, a lakossággal menekültek a prédikátorok is. 

A 16. század végéről más adataink is vannak protestáns lelkészekről: Novai Síró Ferenc és Keresztes 
Dániel nevét ismerjük egy írásból.'-' Utóbbit Szuhay egri püspök űzte el. Mátyás főherceg ekkor írja a 
komáromi kapitánynak, hogy csak római katolikus papot engedjen be. A bécsi béke (1608) után ismét 
evangélikus várparancsnok szolgált itt: Kolonics Ferdinánd. Egy nagyszombati polgár írja egyik leve
lében, hogy több helyen, többek között Komáromban is „szabad a religio, vagyon prédikátor". 

Ezután a református irány erősödött, több olyan prédikátor nevét ismerjük, akik Kálvin követői 
voltak. „Az ágostai hitvallásúaknak Hosíus óta nem ismerjük külön lelkészeit, pedig kétségtelen, hogy 
voltak itt evangélikusok továbbra is."'̂ " 1627-ben egy panaszt adtak be, mely szerint az András-temp
lom melletti temetőből mind a német, mind a magyar evangélikusok kitiltattak. Kétségtelen, hogy 
1628-tól ismét a Szent András-templomban tartották a katolikusok miséiket. Egy katolikus gúnyvers 
szerint: „Igen serénykedik Komárom városa/ Kiknek megégette szájukat a kása./ Nyakad szakad on
nan Kálvinus vallása." 

Nehéz idők következtek. Már 1621-ben elvették a protestánsok templomát, iskoláját, parókiáját is. 
A várparancsnok, Kolonics Ernő is katolizált. Az ő fia Kolonics Lipót, aki a pozsonyi vértörvényszék 
egyik vezető alakja volt. A következő várparancsnok a jezsuitákat hívta be. 

„A kisebb számú és jórészben német evangélikusoknak újabb szervezkedése csak a linzi békekötés 
után, az 1647. évi 9. te. 3. §.-a alapján történt meg, amely kifejezetten megengedi, hogy Révkomárom 
és Holics evangélikus lakói templomot építhetnek, és szabadon gyakorolhatják vallásukat.""' 1648-ban 
deszkából építettek imaházat. Aztán megvettek egy házat, és ennek a telkén építettek templomot, de 
a vár paracsnoka ezt is leromboltatta. 1653-1658 között újat építettek, ezt meg a jezsuiták vették el. 

Payr kutatásai szerint a 17. század közepén az evangélikus gyülekezet 47 családból állt. Saját erőből 
nem tudtak építeni, ezért külföldi gyűjtőútra indultak. Ekkor újra evangélikus volt a várkapitány is, 
aki maga is adakozott. Ez a Walther ezredes hívott meg egy Frist János nevű lelkészt (1648-1651). 
Utódja Roxner Kristóf (1651-1658) volt. Az ő idejében épült fel az új templom. 1658-1661 között 
Reichenbach Gottfried volt a lelkész, de ekkorra a gyülekezet megfogyatkozott létszámban és erőben 

324 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924. 520. Továbbiakban: Payr. 
325 Payr. 520. 
326 Thury Etele; A komáromi református egyház története. 16. 
327 Tóth Ferenc: A magyar és erdélyi egyházak históriája. 56. 
328 Payr. 523. 
329 Payr. 525. 
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is. Reichenbach ezért újabb külföldi gyűjtésre indított embereket. Ebből telket vásároltak, amelyet 
1672-ben vettek el tőlük. 

1661-1666 között Bartholomaei Jeromos jött ide Németországból lelkésznek. Eztán következett a 
legnehezebb, kemény üldözés ideje. Ekkor már Viglebius János volt a komáromi evangélikusok lelké
sze. 1656-tól tanítójuk is volt: Kövesdi Pál, aki Wittenbergben tanult, később nagy városokban is volt 
tanár, magyar nyelvtant is írt. Utódja egy Samueli nevű mester volt, őt pedig Borbély János követte a 
tanításban."" Viglebius lelkész szenvedett legtöbbet ebben az időben. Kihallgatták a Wesselényi-ösz-
szeesküvés tárgyában is. 1672-ben újra elvették a templomot, az iskolát és a lelkészlakást is. Viglebiust 
katonák űzték ki a városból. Templomukat a jezsuiták vették át. A reformátusoknak sem nagyon volt 
maradásuk. 1671-ben tűzvész pusztított, ezt a reformátusokra fogták. Száki János református lelkészt 
és Suri Józsefné lelkészözvegyet ki is végezték ezzel a hamis indokkal.'^' Ezek a tettek azt is magukkíd 
vonták, hogy sok evangélikus és református áttért a katolikus hitre. 

1681-1683 között visszanyerték szabad vallásgyakorlatukat, lelkészük is volt egy darabig: Horeczky 
István. De az 1681-es országgyűlés rendelkezése csak az „artikuláris templomokban" engedte a pro
testáns vallásgyakorlatot. Ez akkor - legalábbis hosszú időre - véget vetett az evangélikus gyülekezet 
életének a reformátusokéval együtt. A komáromiak Szákra, Bókodba, Oroszlányba jártak templomba. 
A száki fatemplomot, mely 1848-ig állt, részben a komáromiak adakozásából építették. Tudunk arról, 
hogy még 1763-ban is „titkon" összejöttek Bende János polgár házában mint „árva eklézsia"''^ 

1783-ban - a türelmi rendelet után - építettek ismét új templomot, és Perlaky Dávid nemeskéri 
lelkészt hívták meg."' Ö 10 évig állt a gyülekezet élén, majd alszopori Nagy Pál (1793-1845) hosszú 
szolgálata következett. A 19. század további időszakában Molnár Gábor (1847-1873), Nehiba Lajos 
(1874-1880), majd Kemény Károly (1880-1895) volt a gyülekezet lelkipásztora. A századforduló, majd 
a 20. század első évtizedeinek gyülekezeti életére nagy hatással volt Jánossy Lajos (1895-1936), akit 
1895-ben választott lelki vezetőjének Révkomárom evangélikus népe. Működésével lelkileg felébresz
tette a gyülekezetet, amely az áldozatkészségnek is hatalmas tanújelét adta a rövid egymásutánban 
felépített templomtorony, harang- és orgonabeszerzés, valamint az érsekújvári filia templomának fel
építésével. Ebbe a helyzetbe szólt bele Trianon: a város két részét országhatárral választották el, s ezzel 
elvágták az evangélikus gyökereket is. 

A mai Komárom 

A Dunától délre fekvő területen - a mostani Magyarországon - a gyülekezeti élet csak a 20. szá
zadban indult el. 

A néhány száz evangélikusból álló közösség 1922. április 7-én tartotta gyűlését Karcsay Miklós 
felügyelő vezetésével, s kimondta fiókegyházzá alakulását. A lelkészi szolgálatokat kezdetben a győri 
lelkészek látták el. Mivel azonban helyük nem volt, az istentiszteleteket a református templomban 
tartották, s a hitoktatásra is a református lelkészt kérték. A református hitoktatás azonban nem tartott 
sokáig, mert 1922. december 5-étől az evangélikusok hitoktatását Fülöp Jolán állami polgári iskolai 
tanárnő vállalta heti 3 órában. 

1923. május 21-től a gyülekezet lelkészi teendőit dr. Kovács Sándor egyetemi tanár kapta és vállalta 
el adminisztrátori minőségben, mint Esztergomban is. Egy másik adat szerint a szervező munkában 
segített Draskóczy Lajos ny. lelkész, egyetemi tanár is (1926-1928). Ez a szolgálat azonban még nem 
rendszeres alkalmakat jelentett. 1924 októberében a gyülekezet két hold földbirtokot kapott. Az új 
gyülekezeti felügyelő Vetsey Ede lett. 1926 áprilisában összeírták a fiókegyházhoz kapcsolható szórvá
nyokat. Ezek akkor: Szőny, Ács, Mocsa, Kisigmánd és Nagyigmánd voltak. A fenntartói járulékokon 
túl a gyülekezet tárgyi adományokat is kapott: 2 gyertyatartót, 1 vázát, 1 feszületet és offertóriumi 
tálcákat. 

1927 májusában két gyűlésen (8-án és 22-én) két lépésre határozta el magát a gyülekezet. Elhatároz
ták, hogy tervet készíttetnek imaház és lelkészlak építésére. A másik határozat ezzel összefüggően az 
első lépések megtétele volt a gyülekezet anyásítása ügyében. Ehhez hozzájárult, hogy az állam 40 ma
gyar hold szántóföldet utalt ki a gyülekezet számára, ami az anyagi bázis megteremtését is jelentette. 
Még ugyanebben az évben - egy novemberi gyűlésen - elhatározták, hogy lelkészt választanak. 1928 
januárjában megszerkesztették a lelkészi meghívó- és díjlevél szövegét is. 

1928. április 15-én beiktatták a gyülekezet első megválasztott lelkészét: Fadgyas Aladárt. 
Az anyaegyház életének első lépéseként megindították az imaház és lelkészlak építését 1928. június 

330 Payr Sándor: Soproni egyháztörténet. 446. 
331 Földváry László: Száki János megégetése. Prot. Szemle. 1903. 442. 
332 Payr. 528. 
333 Sárospataki füzetek 1857. 
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3-án. Az építkezés terveit Káldy Barna építész készítette, a kivitelezésre a Hajagos és Sonkái cég kapott 
megbízást. Az építkezés költsége a tervek szerint 53 410 pengő 40 fillér volt. Ugyanebben az évben 
Tatatóváros csatlakozott fiókegyházként Komáromhoz. 

1928. július 15-én határozta el a közgyűlés az építkezés megkezdését. 1929 novemberében már az 
oltárképről döntött a közgyűlés: Jézus a Gecsemáné-kertben legyen a kép témája. 1930-ban pedig már 
az imaház további belső berendezéséről döntöttek. Erre Fejér Géza asztalosmester kapott megbízást. 

1930. június 22-én a gyülekezet ünnepi istentiszteletet és díszközgyűlést tartott az Ágostai hitvallás 
400 éves jubileuma alkalmából. 

1930. szeptember 28-án a gyülekezet élete nagy állomásához érkezett: felavatták az új imaházat Kapi 
Béla püspök, az esperes, a helyi lelkész szolgálatával, sok vendég és nagy gyülekezet részvételével. 

1933-ban Luther születésének 450. évfordulóját ünnepelte a gyülekezet. Ezek az esztendők egyhá
zunkban új istentiszteleti liturgia bevezetésének évei voltak, a komáromi gyülekezet ezt elutasította. 

1935-ben Vetsey Ede felügyelő elhunyt. December 22-én a gyülekezet az eddigi másodfelügyelőt, 
Jánossy Károlyt választotta meg a felügyelői tisztségre. 1938-ban vezették be a telefonvonalat az ima
házba. 1935-ben Baráth József lelkész szolgált itt rövid ideig. 

1939 januárjában a Felvidék visszacsatolását ünnepelte a gyülekezet. Akkor már Révkomárom evan
gélikusait - mivel a gyülekezet jogaiért sokat küzdő lelkész, az egyházmegye hajdani esperese nyu
galomba vonult - az 1936-ban Kúntapolcáról meghívott Baltazár János vezette. 1940. június 23-tól 
Fadgyas Aladár lelkész végezte a révkomáromi gyülekezet lelkészi szolgálatát is. A következő évben 
két nagy lépés történt. Az egyik anyagi vonatkozású: a gyülekezet az építkezési kölcsönt és a telekárat 
is kifizette. A másik a gyülekezet belső építését célozta: a két komáromi gyülekezet egyesülésének 
tárgyalása indult el, ennek eredményeként 1941. június 22-én a két komáromi gyülekezet egyesült. 
Ezzel megszűnt a Trianon által előidézett helyzet. Ezt az állapotot második világháború „eredménye" 
szüntette meg. 

Ettől kezdve - amint a lelkészek névsora mutatja - ebben a kis gyülekezetben több olyan lelkész 
szolgált, akiről külön-külön többet kellene és lehetne írni. Nevük és szolgálatuk említése más gyü
lekezetek történetével kapcsolatban is olvasható. Kivételt a leghosszabb ideig itt szolgáló lelkésszel 
teszünk, akit a háború után tartósan távol lévő, hirtelen elhunyt Fadgyas lelkész helyére parókus 
lelkésznek meghívtak. „1948. június 13-án az egyházközség közgyűlése Schulek Tibort választotta meg 
a megüresedett lelkészi állásra, ... ez volt tulajdonképpen első gyülekezete, amely nem katonákból 
állt.""" Egy 1959-es lelkészi jelentés szerint a gyülekezetben 460 lélek él, ennek pontosan fele másutt, 
szórványban. így aztán az istentiszteleten való részvétel aránya lehetne jobb is. Elmondja, hogy a 
gyülekezet ebből a szempontból három rétegre oszlik: a rendszeresen istentisztelettel élők, az időn
kénti látogatók és azok, akik nem veszik igénybe az egyházi szolgálatokat. A gyülekezetben bibliaórát 
indított el, de csak kevesen járnak arra. Dr. Schulek Tibort nemcsak mint gyülekezeti lelkészt kell meg
említeni, hanem mint tudós himnológust és egyháztörténészt is. Doktori disszertációját Bornemisza 
Péterről írta, és nagyon sok publikációja jelent meg különböző folyóiratokban. 1950-ben egy esperesi 
jelentésében őszintén elmondta véleményét a kialakult szociális igazságtalanságokról. Ahelyett, hogy 
észrevételeit megvitatták, megválaszolták volna, dr. Vető Lajos püspök lemondatta minden egyházi 
tisztségéről. Hosszú egyházi bírósági folyamat és ítéletek után 1984-ben rehabilitálták. A gyülekezet 
azonban belsőleg épült az ő és a felsorolt lelkészek szolgálatával, ha számban - talán éppen helyzeté
nél fogva - nem is növekedett. A helyettes lelkészeken túl meg kell emlékeznünk Szebik Imre három 
és Ittzés Gábor 14 éves itteni szolgálatáról, akikre bizonnyal a gyülekezet is szívesen emlékezik. Szebik 
Imre lelkész 1965-ös jelentésében elmondja, hogy a gyülekezeti tagok száma 380 (tehát csökkent), és 
annak fele szórványban él. A lelkész a gyülekezet 90 %-át meglátogatta, hogy felvegye velük a kapcso
latot, ami éppen a szórványhelyzetre tekintettel nagy teljesítmény lehetett. A jövő érdekében a lelkész 
iíjúsági beszélgetéseket, alkalmakat indított el. Ittzés Gábor lelkész az 198 l-es esztendőről írt jelentése 
arra emlékezik hálásan, hogy a gyülekezet imaházát külsőleg teljesen felújította. S ebben a kis és szór
ványokban élő gyülekezetben 134 istentisztelet, 116 bibliaóra volt, és a lelkész 232 családot látogatott 
meg. Örömmel köszöni meg az imaház renoválásában az egyházi támogatást. Megemlíti a városban az 
ökumenizmus jó légkörét is. Ha ezt az időszakot összefoglaljuk, érződik minden lelkész szolgálatából a 
kis gyülekezet nagy harca az életért és megmaradásért. A legutóbbi idők lelkészi szolgálatát Kiss Péter 
lelkész és két lelkésznő látta, illetve látja el: Oláh Edina és Ihász Beatrix. 

Az elválasztott várost a fordulat után újra híd köti össze. Ez a híd átjárhatóságot jelent. Egy másik 
ilyen „híd" az is, hogy 1995-től a komáromi lelkész rendszeresen átjárhat a szlovákiai Komarnóba is 
istentiszteletet tartani. Reménység szerint a hazai Komáromban élő kis gyülekezet az erősödés útján 
jár. Isten segítségével híddá válhat nemcsak a két gyülekezet, hanem országok között is. Isten országát 
építve. 

334 Thurnayné Schulek Vilma: Édesapánk, dr. Schulek Tibor. PiUscsaba, 2006. 

128 



Komáromi Evangélikus Egyházközség 

A bábolnai fiókegyház 

Bábolna Komárom-Esztergom megye északnyugati csücskében fekszik, Tatától 27,5 km. Kisbértől 
18 km távolságra. 

Régi település. Első írásos említése 1268-ból maradt ránk Babuna, Tolma-Babuna néven. A 18. szá
zad végén alapított ménesbirtoka tette nevezetessé. Az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején a 
lótenyésztés Mekkájaként emlegetik, s Európa, sőt még a Távol-Kelet, különösen Japán lótenyésztői is 
felkeresték. Többek között a ménesbirtok polgárai, valamint az itt állomásozó katonák közül került ki 
az a kis közösség, amelynek az evangélikus gyülekezet megalakulása köszönhető. 

1920-ban vitéz Felsődriethomaí Pettkó Szandtner Tibor megdöbbenve állapítja meg: „...itt a hon
védség protestáns tagjai, valamint az állami ménesbirtok polgárai ... semminemű lelkigondozásban 
nem részesülnek." Ezért még ebben az évben fiókegyházat hoztak létre. Az evangélikus és református 
anyaegyházak lelkészei vállalták a gondozást. A kijelölt iskolaterem azonban csak üggyel-bajjal felelt 
meg az istentiszteletek tartásának, ezért templom építését határozták el. A templomépítő bizottság 
gyűjtést indított, a pénzt építőanyagba fektették. 

Időközben Szandtner Tibort elvezényelték, majd hatévi távollét után folytatta terve megvalósítását. 
1932-ben a templom építését megkezdték, „és Isten különös kegyelméből sikerült is azt felépíteni." Az 
oltárt, szószéket, úrasztalt és keresztelőkutat tardosi márványból faragták, a padokat a ménesbirtok 
asztalosai készítették, az oltár mögötti ólomüveg ablakot Palka József budapesti üvegfestő tervezte 
és készítette. A templomban szolgáló lelkészek: Hódy Pál, Maller Kálmán, Lehel László, Jakus Imre, 
Weltler Ödön, Biczó Ferenc, Baráth József Szekeres Sándor, Kiss Péter evangélikus, Mohácsi Imre, 
Marosi József, Lukács József, Jakab Zsigmond református lelkészek voltak. 

Jelenleg Molnár Varga Péter református lelkész Banáról jár át. Ihász Beatrix evangélikus lelkész 
Komáromból látja el a szolgálatokat. Az ötvenes évek áldatlan állapotának áldozatul esett a templom, 
az ólomüveg ablak szinte megsemmisült. Ma a maradványai csak kívülről látszanak, belülről faborítás 
takarja. 

A helyrehozatal utáni hálaadó és újraszentelési istentisztelet 1986 virágvasárnapján volt. Napja
inkban havonta egyszer hívja a harang az evangélikusokat istentiszteletre, a hitoktatás az iskolában 
folyik. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek 

A német őrség lelkészei: Plockner (Plattner, Plechner?) Márton (1550-1551), Schrott István (1552), 
(Albert?) (?), Pheninger János (1560-1570), Hosius János (1573-?) 

A magyar őrség lelkésze: Huszár Gál (1562-1563) 
Rév-Komárom lelkészei: Frist János (1648-1651), Roxner Kristóf (1651-1658), Reichenbach Gottfried 

(1658-1661), Bartholomaeí Jeromos (1661-1666), Viglebius János (1666-1672), (!), Horeczky István 
(1681-1682 között), (!), Perlaky Dávid (1783-1793), alszopori Nagy Pál (1793-1845), (!), Molnár Gábor 
(1847-1873), Nehiba Lajos (1874-1880), Kemény Károly (1880-1895), Jánossy Lajos (1895-1936) 

A mai Komárom lelkészei: Kirchner Rezső (1921-1922), D. Kovács Sándor (1922-1925), Draskóczy 
Lajos (1926—1928), Fadgyas Aladár (1928-1947), Baráth József (1935), Bányai Sándor segédlelkész 
(1939-1940), Kalavszky Kálmán adminisztrátor (7-1940-?), Molnár Gyula helyettes lelkész (1944-
1945), Sólyom Károly (1945-1947), dr. Selmeczi János helyettes lelkész (1947-1948) Szabó József (1947-
1948), dr. Schulek Tibor (1948-1963), Bácsi Sándor helyettes lelkész (1963-1965), Péter Jenő (1963), 
Szebik Imre (1965-1968), Ittzés Gábor (1968-1982), Kiss Péter helyettes lelkész, majd lelkész (1982-
1991), Oláhné Nagy Edina (1991-1994), Ihász Beatrix (1994-)™ 

Tanítók 
A régi Komáromban: Márkus Boldizsár (15737-1594), (!) Kövesdi Pál (1656-1657), Samuelli N. 

(1659-1666), Borbély János (1666-1672) 
Rév-komáromban Hlivay Mátyás (1783-1784), Szikora Pál (1784-1786), (!), StoUer János Teofil 

(1790-1795), Dlhy (Dihányi) János (1794-1797), N. Dániel (1797-1798), Rapos Sámuel (1798-1799), 
Pusztay Márton (1799-1801), Skuhéti Pál (1802-1804), Sebján György (1802-1803), Csengető István 
(1804-1806), Kriek Sámuel (1806-1811), Bodács Sándor (1812-18147), Holéczy Mihály (1814-1818), 
Dants István (1815?), Kebele Péter (1816-1817), Mozgay Sámuel (1821-1826), Beihez János (Jónás?) 
(1826-1830), Barla István (1830-1833), Patyi Sándor (18337-18357), Pálfy József (1836-1839), Varga 
Mátyás (1836-18397), Király József (1839-1840), Horváth Dániel (1840-1845), Scheffer Jakab (1847), 

335 Magassy Sándor: Onomastikon. 
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Poszvék Gusztáv (1848-1850), Németh István (1852-1855), Adelmann György (1855-1858), (!) Fábián 
Sándor vallástanító (1874-1902) 

A mai Komáromban: Fülöp Jolán hitoktató (1922-?), Bethlebdy Sándor (7-1940-?) 
Felügyelők 
Rév-komáromban: Kesztler Ede (7-1875-?) 
A mai Komáromban: Karcsay Miklós (1922-1924), Vetsey Ede (1924-1935), Jánossy Károly (1935-?), 

Koczor Gyula (?-1940-?), dr. Pataki László (?-1950-?) Révbíró Adorján (?-1973-?), Kovács Zoltán 
(?-1994), Hidi László (1994-2000), Mátray Magdolna (2000-2004), Osgyán László (2006-) 

A jelen 
Rendszeres vasárnapi istentiszteleti alkalmaink 10 órakor kezdődnek, minden páratlan vasárnap úr-

vacsorával. Rendszeres alkalmaink még: keresztyén teaház, gyülekezeti és iskolai hittanórák, énekkari 
próbák. 

Énekkarunk 2010-ben ünnepelte alakulásának 15. évfordulóját. Elindítottuk Zene füleimnek c. soro
zatunkat is, mely a komolyzenével ismerkedni vágyók alkalma. Az evangélikus énekkar kezdeménye
zésére vált rendszeressé az adventi gyertyagyújtás, melyen a református és baptista testvérekkel együtt 
énekelünk. Böjti zenés áhítatunkra vendégművészeket hívunk. Karácsonykor és tanévzáró istentiszte
leten a hittanos gyermekek örvendeztetik meg zenés-verses műsorukkal a felnőtteket. Alapítványunk 
2001 óta a Komáromi Evangélikus Gyülekezetért Közhasznú Alapítványként működik. Fő célkitűzése 
az idősek felkarolása, a fiatalok támogatása és a határon túli magyarokkal való kapcsolattartás. 

Imaházunk nagyobb renoválását 2003-ban fejeztük be, de azóta is folyamatosan korszerűsítjük, 
hogy tiszta és otthonos környezetet biztosítsunk az ide belépőnek. 

Szórványaink: Ács, Almásfüzitő, Kis-és Nagyigmánd, Szőny, Mocsa, Bábolna, Koppánmonostor. 

Gulyás Kornél-Ihász Beatrix (a mai komáromi anyaegyház) 
Keveházi László (a régi Komárom) 
Böröcz Ferenc (bábolnai fiókegyház) 
Lektorálta: dr. Jani János 

Forrásanyag 
A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875 Czéh Sándor Nyomdája. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 
Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron, Székely és Társa. 
1924. 
Harangszó, 1939/1/3 
Wikipédia (Bábolna, Komárom) 
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Lajoskomárom-Enyingi Evangélikus Egyházközség 

8136 Lajoskomárom, Batthyány u. 9. 
Tel.: 25/241-820 
E-mail: decmannt@invitel.hu 
Decmann Tibor lelkész 

Önállósulásának éve: 1804 
Anyakönyveit vezeti: 1806 

Lajoskomáromi anyaegyház 
Lélekszám 413 /405/ 280 Tisztségviselők: 

Mosberger Mihály felügyelő, Wanderer Attila má
sodfelügyelő, Németh Lászlóné gondnok, Eckhardt 
József pénztáros. Hámori Imréné másodpénztáros, 
Királyné Reizinger Márta jegyző, Reizinger Márton 
számvevőszéki elnök, Steidl Jánosné temetőgond
nok, Decmann Erzsébet kántor Presbiterek: Csep-
regi Kálmánné, Csisziné Reizinger Anikó, Kozma 
Andrásné, dr. Lábossá Tamás, Stinner Zoltán, Tóth-
né Szakács Márta, Vései Lászlóné, Wanderer Géza, 
Weiler János. Pótpresbiter: Csulik István 

Enyingi leányegyház 
Lélekszám 113 IIAl 37 Tisztségviselők: dr. Bá

nyai Béla gondnok és kántor. Szentmiklósi Éva 
jegyző, Csizmazia Imréné pénztáros. Presbiterek: 
dr. Bányainé Ny. Andrea, Cs. Pusztai Lászlóné, 
Szentmiklósi Petemé, Varga Istvánné. Pótpresbiterek: 
Búza Lajosné, Szamler Imre 

Szórványok és lélekszámuk: Dég (37 /7/ 5), Felsőnyék (7 / - / 1), Igar (6 /- / - ) , Kisláng (11 /- / -) , 
Lepsény (21 / - / - ) , Magyarkeszi (7 /- / -) , Mátyásdomb (5 / - / 2), Mezőkomárom (35 /7/ 5), Mezőszent
györgy (- / - / -) , Mezőszilas (14 /2/ 2), Szabadhidvég (10 / l / 1) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 679 /493/ 317 

A gyülekezetek története 

A lajoskomáromi anyaegyház 

Lajoskomárom Fejér megye egyik legfiatalabb települése, Enyingtől 10 km-re délre fekszik. Törté
nete a 19. század elejéig nyúlik vissza. A Mezőföld délnyugati peremén, a Sió és a Sárrét övezte lösz
hátságon található község területe egykor a Batthyány család mezőkomáromi uradalmához tartozott, 
s alig több mint 200 éve még lakatlan, nagyobbrészt szil, kisebb részben egyéb lombhullató fából álló 
erdőség volt. Az 1802-es esztendő jelentős változásra serkentette az uradalom vezetését, amelynek 
oka a napóleoni háborúkból következő kedvező gabonaértékesítési lehetőség (konjunktúra) volt. A 
birtokos Batthyány Lajos herceg döntése nyomán Hegedűs György főjószágkormányzó telepítési fel
hívást tétetett közzé egyes, főleg dunántúli községekben. Az első települők már 1803-ban megérkeztek 
a község helyéül kijelölt területre, ahol az erdőirtással párhuzamosan megkezdték földbe vájt viskóik 
építését is. A betelepülők többsége német, illetve szlovák nemzetiségű, felekezetét tekintve pedig na
gyobb részében evangélikus volt. A Schnitzek, Mosbergerek és Macherek Paksról, a Czéhek Puszta
vámról, a Hofbaurek Levélről jöttek, s kivétel nélkül német ajkúak és evangélikus vallásúak voltak. A 
Vértesacsáról települő Schmuck, Friedmann, Czuffer, Weingartner család tagjai viszont kivétel nélkül 
német ajkú katolikusként érkeztek. Az Oroszlányból költöző Cservenka, Pavelka, Csulik, Zsednai, 
Kozár, Gernya és Paska nevezetű szlovák családok részben az evangélikus, részben a református fele
kezethez tartoztak. A tősgyökeres magyarként Homokszentgyörgyről érkező Kovácsok és Somogyiak, 
a Répceszemeréről érkező Szemereiek, valamint a Veréb községből érkező Verebiek szintén evangé
likus és református vallásúak voltak. A helység a telepítő herceg Batthyány Lajos neve után, és a 
szomszéd falutól való megkülönböztetésül, a Lajoskomárom nevet kapta. A közeli Fürgedpusztán 
1823-ban Radákovics József néven született író és lapszerkesztő. Vas Gereben, a települést a legelső 
magyarországi „rendes falu"-nak nevezte. Ezt írta: „Lajos-Komárom telepítvény, és minden kétség 

131 

mailto:decmannt@invitel.hu


A reformációtól - napjainkig 

nélkül mintapéldánya a faluknak, egyenes és tágas, szabályosan fölosztott utcákkal, és minden keresz
tülutazónak feltűnő, hogy ilyent Magyarországon is láthat." 

A gyülekezet 1804-ben tartotta első istentiszteletét magánházban. Ebben az évben folyamodtak sza
bad vallásgyakorlatért, mert ekkor már mintegy 220 lelket számlált a kis gyülekezet. A vármegye 
jóváhagyó leirata 1806-ban érkezett meg. Ugyancsak 1806-ban „a pap és mester könnyebb életmódjára 
földeket kérnek az uradalomtól", s Lajos herceg fia, Fülöp, a negyedik Batthyány-Strattmann herceg, 
aki 1806-tól lett a hitbizományok és a hitbizományokon kívüli birtokok tulajdonosa, 1807-ben és 1810-
ben 30 hold földet adott erre a célra. 

Eleinte imaházba gyülekeztek a hívek. Kezdettől fogva három, magyar, német és szlovák nyelven 
tartották az istentiszteleteket, s ez a rend 1910-ig fenn is maradt. Az így kialakult szolgálatok meg
könnyítésére segédlelkészi állást szerveztek a 1820-as években, amely közel 100 éven keresztül műkö
dött. Ám egy 1935-ös, a M. Kir Központi Statisztikai Hivatalnak küldött kérdőív adatai arról is tanús
kodnak, hogy a német nyelvű szolgálatok tovább is fennmaradtak. De kiderül, hogy az ifjúság közötti 
szolgálatok csak magyarul folynak már, általában pedig az istentiszteletek nyelve: „vasárnaponként 
délelőtt magyar és német, vasárnap délután és hétköznap felváltva, egyszer magyar, egyszer német." 
Bár a kiegyezés (1867) utáni nemzetiségi törvény egyenjogúságot biztosított minden állampolgárnak, 
a falu feltűnően hamar elmagyarosodott. A szlovák nyelvű istentiszteletek megszüntetése - annak 
ellenére, hogy mindenki jól értette és beszélte a magyar nyelvet - konfliktushelyzetet teremtett. A 
szlovák lakosság egy része (24 család, 75 lélek) áttért a református vallásra. 

Első lelkészül Burray (Burai) Sámuelt hívták meg, aki a Nyitra megyei Brezován született 1776-
ban. Magántanító volt Csabdiban, rektor Palotán, s "...mivel a Tóth nyelvet is tudta, meghívatott a 
Lajos Komáromi három nyelvű új Gyülekezetbe, s felszenteltetett Alsó Dörgitsén 15. júl. 1806. Fő 
T. Superintend. Nagy István Úr által...". Öt Farnek Jonatán (1809-1817) követte. Harmadik lelkészük 
Hrabovszky György (1817-1825) - Hrabovszky Sámuel szuperintendens fia - volt. Nevéhez fűződik 
az 1817-től kezdődő templomépítés. Az építkezés idejéből egy füzet maradt fenn, amelyben minden 
munkaképes férfinak külön lapon szerepel a munkája. Ebből tűnik ki, hogy 1817 és 1822 között 160 
férfi dolgozott rendszeresen azért, hogy új templomuk legyen. A téglát a falu melletti kemencében 
égették ki, amit erre a célra készítettek. Az építkezéshez szükséges egyéb anyagokat a jobb módú 
jobbágyok szállították kocsival a beszerzés helyéről. A 400 főt befogadni képes templom felszentelését 
1822-ben, Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnapon végezte Berke Mihály főesperes. Hrabovszky 
György lelkész 1822-ben kelt írása szerint a templom „12 öl hosszúságú, 6 öl szélességű tornyos temp
lom 1820-tól fogva; a nyelvek különbsége miatt Káplánya, Oskolája és Oskola Mestere" van. Az első 
oltárképet Szekszárdról hozták Lajoskomáromba, s az emmausi utat ábrázolja. A templomban az új 
orgona 1834-ben szólalt meg. A 30 méteres torony három harangja közül a legnagyobbat 1836-ban 
öntetté a gyülekezet. Felirata: „A Lajos Komáromi Evangélika Szent Eklésia Készítette Ezt A Harangot 
Mallatitus Gábor Alatt. Öntötte: Schaudt András Pesten. 647 font." 

Lajoskomárom mindhárom felekezeti iskolájában 1810 körül kezdődött az iskolai oktatás a körül
ményekből adódó mostoha viszonyok között. Sokak álma valósult meg 1854-ben az új evangélikus 
iskola átadásakor, amelynek három termében folyhatott a tanítás. Ezzel egyidejűleg a tanítók száma 
az eddigi egyről háromra emelkedett. 1910-ben 127 fiú és 122 lány (összesen 249 gyermek) tanult az 
iskolában Mohar Endre, Mohar Ilona és Szombath Ernő tanító keze alatt. Az 1940. évi névtárban már 
csak 139 gyermeket jeleznek, s tanítóként Szende Ernő és Szakáts Mátyásné sz. Cservenka Ilona neve 
szerepel. A gyülekezet iskolája nevelte az evangélikus gyermekeket, fiatalokat egészen 1948-ig, az 
államosításig. A felekezeti tanítók sorából kiemelkedik Kapi Béla püspök nagyapja, Kapp Henrik, aki 
1837-től 1857-ig volt a gyülekezet tanítója. 

1864-ben tanítólakás épült, amelyet 1881-ben kibővítettek. A régi, „sárfalakból" álló parókiából 
1872-ben téglából és vályogból épült, fazsindelyes lelkészlakásba költözhetett Szarvasi Sámuel (1868-
1896) lelkész is. 

A századforduló körül elindult a község paraszti társadalmának rétegződése. Egyesek a meggaz
dagodás felé haladtak, mások az elszegényedés felé sodródtak. A nincsteleneket és a csekély földdel 
rendelkezőket a nagy lehetőségek hazája, Amerika csábította. A kivándorlás érzékenyen érintette a 
gyülekezetet. Az immár kétszer is megfogyatkozott közösségre nagy feladat várt. Temploma kezdett 
veszélyessé válni, roskadozni. A mindent átfogó renoválásra 1910-ig kellett várni. Akkor kezdődhetett 
el az a munka, amelynek eredménye ma is érzékelhető. A külső-belső vakoláson kívül átépítették a 
tetőt és a tornyot, cementlapozták a templombelsőt, s új padokat állítottak a régiek helyére. A pécsi 
Angster József és Fia új egymanuálos, pneumatikus táskaládás orgonát épített. A régi oltárkép helyére 
Oppel Imre festménye került, amelyen a Gecsemáné-kertben imádkozó Jézus látható. A megújult 
templom felszentelését Hofbauer Pál esperes, a falu szülötte végezte 1911-ben. 

A gyülekezet tagjait nagy felelősségérzet jellemezte. Erre példa az a sok befektetési forma, amelyet 
a gyülekezet érdekében vagy humanitárius indítékból létrehoztak. Ilyen volt a Bélák János és család-
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ja által létrehozott tanítói alapítvány, a Hofbauer-féle tanítói alapítvány, a templomdíszítési alap, a 
Schmeltzer-féle templomnagyobbítási alap, az iskolaalap, Luther-emlék, árvaalap, Schikker-Szarvasi 
lelkészi gyámalap, oltárképalap, orgonaalap, Reizinger Márton és családja által létrehozott szegény
alapítvány, valamint a templomtető-építési alap. 

A templom felújítását követő nyugodtabb éveket az első világháború zárta le. A templom három 
harangjából a két kisebbet elvitték, de a legnagyobb veszteség a harcmezőkön maradt 39 ember életé
nek elvesztése volt. A harangok pótlásában az Amerikából visszatelepült evangélikusok segítettek. A 
középső harang felirata: „Én Felviszem az Egekbe az emberek Panaszát. Az Amerikai Kivándoroltak 
Szeretetmunkája. A jó Isten Áldása rajtuk. Schlitt Gyula lelkész Dr Götze Sándor felügyelő. 1922. Har
ci Zajba Fúlt Bús Elődömnek Hangja. Én Az Örök Békét Szeretném Hirdetni A jó Isten adja. Öntötték 
Seltenhofer Frigyes fiai Harangöntő-Gyárban Sopronban." A kis harangon álló szöveg: „Én lehozom A 
szívekbe Az Istennek vigaszát. Az Amerikai kivándoroltak szeretetmunkája. A jó Isten Áldása rajtuk. 
Schlitt Gyula lelkész Dr Götze Sándor felügyelő. 1922." 

A gyülekezet hétköznapi életét meghatározták azok az egyesületek, körök, amelyek között elsőként 
lehet említeni az evangélikus iskola könyvtárához tartozó, az 1855-ben induló olvasóegyletet. Amint 
azt a Malatides Gábor (1829-1868) lelkész által elnökölt iskolai bizottmány előterjesztette: „Vasár
naponként iskolánk megnyittatván az iskola könyvtár birtokában levő könyvek és hírlapok ingyen 
használatra kiszolgáltassanak olyanok számára kik a helyszínen akarják azokat olvasni." Ezen buzga
lom kezdete minden bizonnyal Hraboszvky György lelkészig ér vissza, akinek már idézett leírásában 
találjuk a következőket is: „Egy kis képes gyűjteménye és 1500 számok körül való külömbféle Magyar, 
Deák, Német könyvekből úgy a Magyar Literatúrai és Ekklésiai dolgokat világosító több kéziratokból 
álló készülete is van alulírtnak, melyből szívesen költsönöz kötelező levél mellett az effélékben gyö
nyörködőknek." Ebből alakulhatott ki 1908-ban - Macher (Mohar) Endre és Szombath (Szende) Ernő 
tanító kezdeményezésére - a Polgári Olvasókör, amelynek 700 kötetes könyvtára, rádiója és 350 tagja 
volt a harmincas években. Ugyanakkor Kóts Lajos (1933-1944) lelkészi naplójában - az 1940. évről -
nőegylet, lányegylet, i^úsági egyesület, ifjúsági önképzőkör és dalkör működéséről is olvashatunk. 

A békés életet a második világháború zavarta meg. A férfiak bevonultak, családok szakadtak szét, 
hősi halottakat gyászoltak a hozzátartozók. A gyülekezetből 38-an nem térhettek haza: 37-en meg
haltak, egy személy eltűnt. A front többszöri átvonulása négy emberéletet követelt és sok sebet ejtett. 
A háború után kialakult helyzetben a gyülekezet élete is átalakult. Csökkent a templomba látogatók 
száma, de erősödött a megmaradtak hite. Ekkor választották lelkészüknek a hívek a második Lajos
komáromból induló lelkészt. Hódi Pált (1945-1962). Az ő pásztori munkájának is köszönhető, hogy 
a megváltozott szemlélet ellenére is folyt a gyülekezeti élet, sőt új alkalommal is gazdagodott: az 
iskolába, munkába indulók reggelenként közös áhítaton vehettek részt. Utódja, Szakáts László 1962-
től 1980-ig volt Lajoskomárom papja. Lelkiismeretesen ellátott szolgálata alatt végezték el a templom 
külső és belső festését 1967-ben. Öt a Súrról érkező Jakab Miklós (1980-1986) követte. Az ő szolgálata 
alatt cserélték le az elferdült toronykeresztet, s akkor választottak először (1981) női presbitereket is. 

Rövid ideig Magassy Katahn (1986-1987) Sárbogárd-Sárszentmiklós lelkésze szolgált a 
lajoskomáromi gyülekezetben is, majd Tóth Melinda (1987-1989) volt a lelkész. 1989-től Decmann 
Tibor a gyülekezet lelki vezetője. Ünnepélyes beiktatását 1993. március 23-án végezte Lábossá Lajos 
esperes. 

A gyülekezetben 1992 óta működik idősgondozás intézményes keretek között. 
1988 végén a presbitérium megszavazta a lebontott régi gyülekezeti ház helyére az új parókiát is 

magába foglaló gyülekezeti ház építését. Az építkezésekben a gyülekezet szinte minden tagja erejéhez 
mérten részt vállalt. Említést érdemel néhány helyi és több mezőkomáromi római katolikus testvér 
egy napi önzetlen munkája a plébános, Pék Lőrinc vezetésével. Bár a munkálatokat felfüggesztették az 
idősek otthona felépítésének idejére (1991/92), mégis már 1992-ben ünnepi istentisztelet keretében fel
szentelhették a parókiát és a gyülekezeti házat is. Közel ötévi munkával, 2000-re a templomot kívül és 
belül is renoválták. A teljes szószékoltárt az oltárképpel együtt restaurálták, korszerű fűtést építettek 
ki, valamint a padozatot is kicserélték. A templom tetőzete új héjazatot kapott, és tornyának sisakját, 
keresztjét is rézzel vonták be. A gyülekezeti terembe 2006-ban új oltárkép került, amely Meixner Etel
ka iparművész alkotása. A gyülekezet korábbi pecsétjének mintája alapján a faliplasztika a mustármag 
példázatát ábrázolja. 

A gyülekezet ifjúsági életének központja és „motorja" a 13 éve működő rézfúvószenekar. A baden-
württembergi plochingeni rézfúvószenekar 1984 óta négyévenként koncertkörutat szervezett magyar
országi gyülekezetekbe. A zenekar egykori vezetőjének, Dieter Greinernek régóta dédelgetett álma 
volt, hogy Magyarországon is elindítsa ezt a fajta gyülekezeti munkaágat, amely Németországban 
olyan nagy hagyománnyal bír. Egyik, ez ügyben sikertelennek mutatkozó útjáról hazafelé Tatabányán 
megállva Lábossá Lajos akkori esperes, régi barátja, Lajoskomáromba irányította őt. Még azon a hét
végén, 1993. szeptember 25-én, fehér asztal mellett elhatározás született arra nézve, hogy a gyülekezet 
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vezetősége átgondolja a felkínált ajánlatot. 1994 tavaszára érdeklődőket toborzott a lelkész és a kántor 
leginkább a gyülekezet hittanosaiból, akik akkor 8-10 évesek voltak, és néhány zenét szerető, kottát 
olvasni tudó felnőttből. A Posaunenchor-ok, vagyis a gyülekezeti rézfúvósok célja az Űr dicsérete és az 
evangélium továbbadása hangszereikkel. 1994. szeptember 11-én ünnepi istentisztelet keretében meg-
alíikult Lajoskomáromban - tudomásunk szerint hazánkban elsőként - a gyülekezeti rézfúvószenekar. 
A gyülekezet 16 hangszerrel gyarapodott. A hangszereket német testvérek és zenekarok adománya
iból gyűjtötte össze a plochingeni zenekar. A kezdeti lépéseket egy sárbogárdi harsonatanár (Mircea 
Codreanu) és egy Dégújtelepre költözött kürtművész (Tamás Tamás) segítségével tette meg az induló 
zenekar, majd 1997-től a gyülekezet kántora, Decmann Erzsébet vette át a karnagyi feladatokat. Mun
káját Soltész Kálmán tatabányai kürttanár segíti havi rendszerességgel. Az 5 éves jubileumon 21-en, a 
10 évesen már 24-en tartoztak a zenekarhoz. 

Fényes Elek szerint Lajoskomáromban az 1838-as évben az 1488 főnyi lakosságból 1090 volt evangé
likus. Az 1875. évi névtárban 1220 lélekkel szerepel az anyaegyház, ám az egyházközséghez 1415 lélek 
tartozott. 1910-ben 1200 lélek alkotta az anyaegyházat. Az enyingi szórványhelyen 124, Szabadhegyen 
59, Mezőkomáromban 50, Dégen 82, Szilasbalháson 38, Siófokon 28, Lepsényen 11, Mezőszentgyör
gyön 10, Fokszabadin 9, Bozsokon 7, Siómaroson 1 evangélikus élt. Schád Boldizsár 1621 személy 
lelkipásztora volt. 1941-ben 1055 a lajoskomáromi evangélikusok száma, ám a település népessége 
majdnem megduplázódott. A legutóbbi népszámlálási adatok alapján 413-an tartják magukat evangé
likusnak a 2500 lakosból, s még további kétszázan tartoznak a környező településeken az anyagyüle
kezethez. A lajoskomáromi evangélikus gyülekezet a szó teljes értelmében sziget volt - és az ma is - a 
más felekezetűek között. Filiája Enying. 

Az enyingi leányegyház 
Enying Fejér megye délnyugati részén, a Balatontól légvonalban 7 km-re fekvő város, az Enyingi 

kistérség központja. A települést 1241-ben királyi birtokként említik. A 15. században a Török csa
lád tulajdona. 1541-ben a király Török Bálint birtokait elvette, de a terület már az 1540-es évek vé
gén török kézre került, és nagyrészt elnéptelenedett. A törökök kiűzése után újratelepült. A terület 
a Batthyányak birtokába került. A 19. század második felében Enying járási székhely lett. 1966-ban 
Balatonbozsok csatlakozott hozzá, 1992-ben városi címet kapott. 

Enying evangélikus lakói kezdetben a szomszédos lajoskomáromi anyaegyházhoz tartoztak. A szór
ványhely az 1910. évi névtárbem 120 evangélikussal szerepel. Az 1933. évi névtárban már 143 lélekkel 
jegyezték. 1934 nyarán jelent meg a településen Havasi Dezső lelkész az enyingi és a szétszórt Ba
laton-parti evangélikusok összegyűjtésére, pásztorolására, missziói gyülekezetbe szervezésére. Még 
abban az évben Siófok mellett 14 szórványhely - Alsótekerespuszta, Balatonbozsok, Balatonkenese, 
Balatonfőkajár, Berhida, Csajág, Küngös, Lepsény, Leshegy, Mezőszentgyörgy, Papkeszi, Peremarton, 
Siómaros és Balatonszabadi szórványtelepülés - csatlakozott Enyinghez, és megalakult az Enying 
székhelyű Enyingi Evangélikus Missziói Gyülekezet. 

Komjáthy Lajos lelkész (1935-1943) és Hanthó Jenő felügyelő idejében - 1938-ban - épült meg a 
szép evangélikus templom országos közadakozásból Szeghalmi Bálint tervei alapján. Délelőttönként 
Enyingen tartottak istentiszteletet, délután 6-kor Siófokon, figyelve az üdülési szokásokra is. A szép 
magyar tenger partján a gyülekezet megszervezése óta az alábbi helyeken végeztek szolgálatokat a lel
készek: Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonaliga, Balatonvilágos, Balatonszéplak. A Veszprém 
megyei és a Somogy megyei partszakasznak erre a 25 km-re kiterjedő részén 300 nyilvántartott evan
gélikus nyaralt időszakonként. 

A missziói gyülekezethez az 1940. évi névtár szerint 16 településről 447 lélek tartozott állandó la
kosként. A legtöbben Enyingen (122) és Siófokon (82) laktak, de lélekszámuk Balatonkenesén (31), 
Csajágon (34), Leshegyen (36) és Peremartonban is meghaladta a 30-at. A gyülekezet 1941. szeptember 
28-án megválasztotta első rendes lelkészéül a templomépítő Komjáthy Lajost, de ő hamarosan Lévára 
távozott, s a gyülekezet 1943. december 9-én Buthi Dénest hívta meg pásztorának. Az új lelkész még 
abban az évben Siófokra tette át a hivatalt, s ettől kezdve a gyülekezet neve: Enying-Siófoki Evan
gélikus Missziói Gyülekezet. A lelkész az 1956-os események után külföldre távozott, utódjául Schád 
Ottó bábonymegyeri lelkészt választotta meg a gyülekezet. Ö 22 évig szolgált Siófokon és Enyingen. 
1979-től 1993-ig több helyettes, illetve segédlelkésze volt a gyülekezeteknek, majd Baranyay Csaba 
és Baranyayné Rohn Erzsébet (lelkészházaspár) vette át a szolgálatot, ám Enyinget csak rövid ideig 
gondozták. Már 1993-ban Decmann Tibor lajoskomáromi lekész pásztorolta a kis nyájat. Attól kezdve 
ott történik az anyakönyvezés is. A kilencvenes évek közepén Enying hivatalosan is Lajoskomárom 
fihája lett. 
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Agape Evangélikus Szeretetszolgálat (8136 Lajoskomárom, Jókai u. 8.) 
A gyülekezetben 1992 óta működik idősgondozás intézményes keretek között. Az Agape Evangé

likus Szeretetotthon épületében sok éven keresztül állami diákotthon volt. Az 199 l-es megváltozott 
finanszírozás miatt megszűnt a környékbeli rászoruló diákok elhelyezése, így az épület üresen ma
radt. Decmann Tibor lelkész beiktatásának megünneplésére ebben az épületben került sor, s ezen az 
ünnepségen az egymással találkozó helyi, önkormányzati vezetés és a jelen levő egyházi vezetők, 
Szebik Imre püspökkel. Lábossá Lajos esperessel, az újonnan beiktatott lelkésszel és Mosberger Mihály 
felügyelővel az épület új, lehetséges rendeltetését vitatták meg. Egyházi csereingatlan felajánlásával 
módja és lehetősége nyílt a gyülekezetnek arra, hogy az egyházmegye első idősek otthonát közegy
házi segítséggel és pályázatokkal létrehozza. Sok áldozatos munka eredményeként 1992. december 
19-én szentelték az otthont Szebik Imre püspöknek és Kari Heinz Neukammnak, a német diakóniai 
szolgálat elnökének szolgálatával. Kezdetben 30 gondozott részére tudott elhelyezést biztosítani az 
intézmény, majd az 1996. évi bővítéssel az épületben már 50 gondozott lakott. Jirkovszki Tamást kérte 
az igazgatótanács a következő épületrész tervezésére is. A terv megvalósult, s az épületrészt 2004 
pünkösd szombatján felavatták. Erre a bővítésre azért került sor, mert a régi közösségi helyiségek 
kicsinek bizonyultak. így készült el a 86 négyzetméteres, karzatos nagyterem Czéh Judit belsőépítész 
útmutatásai alapján, amely - a Horányi Ágnes iparművész által tervezett nagy ólomüveg ablakokkal 
- méltó helyet biztosít a napi áhítatoknak, ünnepi istentiszteleteknek, foglalkozásoknak, különféle 
egyesületek, szervezetek rendezvényeinek. 

2004-ben az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján a község házi segítségnyújtó szol
gálatát vette át a gyülekezet diakóniai szolgálata másfél évre, a kistérségi összefogás megindulásáig, 
majd elindult az Idősek Klubja. Közel 30 idős ember hétköznapjait igyekszik tartalmasabbá, emberib
bé tenni ez az alapellátási forma. 

Lehetőségeik között szerepel a szociális étkeztetés is. Erre a területre - a házi segítségnyújtással 
együtt - érvényes működési engedéllyel rendelkeznek. 2009 elejétől tervezi a szeretetszolgálat átvenni 
a gyermekjóléti szolgálatot is az önkormányzattól. 

A szeretetszolgálattá bővülő idősgondozást indulása óta Decmann Tibor igazgató lelkész és Király
né Reizinger Márta otthonvezető irányítja. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lajoskomárom 
Lelkészek: Burray /Burai/ Sámuel (1806-1809), Farnek Jonatán (1809-1817), Hrabovszky György 

(1817-1825), Tatay Imre (1825-1829), Malatides Gábor (1829-1868), Szarvasi (Hirschler) Sámuel (1868-
1896), Kasper József (1896-1907), Schád Boldizsár (1907-1911), Stiegler Sándor Ernő (1911-1912), 
Dörner Frigyes (1912-1913), Büki Jenő (1914-1915), Endreffy János (1915-1918), dr. Schlitt Gyula 
(1918-1932), Kóts Lajos (1933-1944), Hódy Pál (1945-1962), Szakáts László (1962-1980), Jakab Miklós 
(1980-1986), Magassy Katalin helyettes lelkész (1986-1987), Tóth Mehnda (1987-1989), Decmann Ti
bor segédlelkész, majd lelkész (1989-) 

Segédlelkészek (káplánok): Nerodoli János (1825), Kolbenheyer Albert (1868-1871), Zatkelik Lajos 
(1872-1878), Becht Henrik (1879-1880), Kracher György (1880-1882), Torda Lajos (1882-1885), Po
hánka Géza (1885-1888), Wengli Gyula (1888-1889), Adorján Ferenc (1889-1892), Szabó János (1893-
1894), Kasper József (1894-1895), Schád Boldizsár helyettes lelkész (1906-1907), Bothár Mihály Nándor 
(1911) 

A lajoskomáromi temetőben eltemetett lelkészek: Schád Boldizsár (1881-1911), Mosberger Keresz
tyén püspöki segédlelkész (1899-1923), Sokoray Bálint hántai lelkész (1888-1958), Hódi Pál (1915-1975) 

Lajoskomáromból induló lelkészek, egyházi tisztségviselők: Hofbauer Pál, a veszprémi egyházme
gye esperese (1906-1911), Mosberger Keresztyén (szül: 1899) püspöki segédlelkész. Szende Ernő (szül.: 
1912, váci, kiskunhalasi, majd péteri lelkész. Szende Sándor (szül.:1914) kötcsei lelkész, Hódy Pál, 
Szemerei Mária (ord. 1979), Szemerei János (ord. 1987), jelenleg a somogy-zalai egyházmegye esperese. 
Szemerei Zoltán a déli egyházkerület felügyelője (2003-2006) 

Tanítók: Faragó István (1804-1805), Visnyi János (1806-1815), Weiss Jonatán (1809-1811?), Andorka 
István(1815-1821), Kiss (alias Szedlák) Ádám (1822-1824), Varga Mátyás (1829-1834), Szilvágyi Sá
muel (1838), Sernmelróth András segédtanító (1838), Kapp Henrik (1844-1848, 1848-ban Imreként 
szerepel), Kapp Ádám segédtanító (1844), Ruppert Jakab segédtanító (1847-1854), Klein Péter (1853-
1857), 1858/59-ben nincs tanító, Mühl János(1861-1871), Bados Tivadar segédtanító (1861), Schád Já
nos segédtanító (1865), Molnár (Macher) Endre segédtanító (1868), Sztik Gyula segédtanító (1871), 
Pöntör István segédtanító (1871), Mohar (Macher) Endre (1871-1913), Mód György segédtanító (1875), 
Launer Gusztáv (1873-1874), Pfendesack Lajos (1880), Almán /később Almási/ Brúnó (1879-1880), 
Küífer János (1881?-1885), Lux Győző segédtanító (1885-?), Krug Lajos (1885-1886), Teplicska Ist-
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ván (1887-1890), Borcsiczky Károly (1888-1889), Kaiser Lajos (1889-1891), Brósz János (1890-1891), 
Hudoba András segédtanító (1892), Rácz Gyula segédtanító (1894-1897), Záhon Dezső (1896-1897), 
Molnár (Macher) Géza segédtanító (1897), Mohar (korábban Macher) Ilona (1898-1932), Pöntör Béla 
(1902), Szende (korábban Szombath) Ernő segédtanító (1902-1942, 1914-től 1. sz. kántortanító)), Mez
ősi Árpád (1914-1918), Záborszky Kálmán (1918-1922), Mosberger András segédtanító (1922-1923), 
Szalontai (korábban Seebach) András segédtanító (1928-1930), Derschner János segédtanító (1927-
1928), Szakácsné Cservenka Ilona segédtanító (1932-1948), Kiss Lajos (1935-1936), Záborszky Kálmán 
(1942-1948) 

Felügyelők: Matkovícs István (1861-1863), Matkovíts Tivadar (1865-1867), Bélák István megbízott 
felügyelő (1867-1871), Matkovícs Tivadar (1871-1875), Bélák István (1880), Schrikker Imre (1885-1891), 
Bélák János (1897-1922), Stróbl Mihály (1919), id. Stróbl Mihály (1925-1927), dr. Götze Sándor (1930), 
Szakács György (1931), Schrikker Sándor (1933-1936)), Hoflfbauer Mátyás (1936), Groszl János (?), 
Schrikker Sándor (1937-1950), Reisz Pál mb. felügyelő (1950-1956), Reisz Pál (1957-1987), Mosberger 
Mihály (1987-) 

Enying 
Lelkészek: Havasi Dezső szervező lelkész, Enying, (1934-1935), Komjáthy Lajos missziói lelkész, 

Enying (1935-1943), Buthy Dénes missziói lelkész (1943-1956). (Lásd Siófokot!) 
További szolgálattevő lelkészek (beosztásuk nem mindig követhető): Major Jenő (1935-1936), Jakab 

Sándor (1936-1938), Buthy Dénes (1938), Szalay Kálmán (1938-1940), Balogh István (1940-1941), Né
meth Zoltán (1941-1942), Sümeghy József (1943), Tompa Zoltán (1943-?). (Lásd Siófokot!) 

Felügyelők: dr. Götze Sándor (1934), Hanthó Jenő (1935-1940?) 

A jelen 

Lajoskomáromban vasár- és ünnepnapokon 10 órakor kezdődik az istentisztelet. Böjti és adventi 
időben hétköznap esténként is van istentiszteleti alkalom. Enyingen vasárnaponként 9 órára gyüle
keznek a hívek a templomba. Űrvacsorai együttlétre a hónap első vasárnapján és a nagy- ünnepeken 
van lehetőség. Az Agape Szeretetotthonban mindennap 9 órától az új nagyteremben tartott áhítaton, 
ünnepek idején istentiszteleten is részt vehetnek a lakók és a gyülekezetből érkezők. 

Biblíaórák hétköznap esténként, ifjúsági összejövetelek (a zenekar programjai) szombaton délelőt
tönként vannak a gyülekezeti teremben. Az anyaegyházban négy iskolai és egy óvodai, a filiában 
két iskolai csoportban folyik a hitoktatás. Évente hittantábor és két alkalommal zenei tábor várja az 
érdeklődőket. A szeretetvendégségek közül hagyományossá vált a jubileumi konfirmandus-találkozó. 

Decmann Tibor 
Kovács Eleonóra 
dr Jani János 

Forrásanyag 

A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875. Czéh Sándor Nyomdája. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, 1910. Főiskolai Könyvnyomda. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1933. Pohárnik Nyomda. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 
Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Evangélikus templomok. Budapest, 1944. Evangélikus Templomok Kiadóhivatala. 
Hrabowszky György palotai prédikátor névjegyzéke Duna-melléki T.T. Prédikátor-társairól, ame
lyet Nagy István szuperintendens részére készített. Nyomtattatott Özvegy Számmer Klára betűivel 
1803-ban, Veszprémben. Kézzel kiegészítve a szerző? által 1806-ban. 
Szemerei János: A lajoskomáromi evangélikus gyülekezet története. Kézirat (1983). 
Wikipédia-Enying (2008.09.15.) 
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Nagyvelegi Evangélikus Egyházközség 

8065 Nagyveleg, Kossuth u. 17. 
Tel./Fax: 22/409-606 
Web: http://nagyveleg.lutheran.hu 
E-mail: bokriszti@freemail.hu 
Bajuszné Orodán Krisztina lelkész 

Önállósulásának éve: 1746 
Anyakönyveit 1784-től vezetik 

Nagyvelegi anyaegyház 
Lélekszám 369 /399/ 230 Presbitérium: Németh 

István: felügyelő, Borsos Miklós felügyelő helyet
tes. Nagy Dezső felügyelő helyettes, Németh László 
gondnok, Horváth István temető gondnok, Cseszneg 
Sándorné pénztáros, Démi Lászlóné számvevőszéki 
elnök, Zsigmond Melinda jegyző, kántor. Kozma Zsu
zsa gyermek és ifjúsági felelős, presbiterek: Bodnár József né, Borsos Miklósné, Démi László, Gellért 
Gyula, Szabó Csaba 

A gyülekezet története 
Nagyveleg Fejér megye északnyugati szélén, Mórtól 8,5 km-re, a Vértes és a Bakony között, a Ba

kony hegység lábánál, a Gaja-patak mellékágainak völgyében található község. 
Története szorosan összefügg a velegi evangélikus gyülekezet történetével, mert a lakosság 80-90 

%-a evangélikus volt. 
A falu feltehetően Árpád fejedelem Vélek nevíí vezéréről kapta a nevét, akit III. Béla király névtelen 

jegyzője (Anonymus) többször említ. Lehetséges, hogy a fejedelem legnemesebb vitézének szolgála
tait a Veleg erdőséggel jutalmazta. 

A település később a Csákok kezébe került, de a századok során több birtokosa volt, általában a 
csókakői várhoz kapcsolódóan. Neve több alakban fordul elő. Az első írásos említése 1230-ból maradt 
fenn Veleg néven. Erzsébet királyné 1439-ben kelt iktatási parancsában Csókakő vár tartozékai között 
Vellegh-ként szerepel. A Rozgonyi örökösöket csókakői birtokukban megerősítő - Mátyás király által 
1458-ban, 1459-ben és 1460-ban kiadott - okiratokban Nagh Welegh néven említik. A 16. század első 
felében a Buzlai (1511), majd a Kanizsay (1522) család kapta meg szolgálata jutalmául II. Ulászló, 
illetve II. Lajos királytól, majd házasság révén hosszú időre a Nádasdy család birtoka lett. Nádasdy 
Ferenc kivégzése után a kincstárra szállt. Az 1691. november 8-án kelt okirat szerint I. Lipót a csókakői 
uradalmat és tartozékait - köztük Kis- és Nagy-Velegh pusztákat - báró Hochburg Haas János főha-
diszállítónak adományozta. A Lambergek öröksége 1702-től. 

Veleg (Kis- és Nagyveleg) 1543-ban került török uralom alá. Lakói évtizeden át tűrték a „kettős 
birtoklás" megpróbáltatásait, végül a háborúk pusztává tették ezt a vidéket is. A családok nagy része 
elmenekült vagy elpusztult. A megmaradtak erdőkben, barlangokban, nádasokban húzódtak meg. 
Egy 1662-ben készült urbárium a lakatlan, üres és művelés alatt nem lévő falvak között sorolja fel Kis-
és Nagyveleget. 1702-ben is pusztaként említtetnek. A Fejér megyei községeket tartalmazó 1720-ban 
készült összeírásban Veleg nem szerepel. 

A szájhagyomány az 1725. évre teszi Veleg újratelepítését szlovák és magyar ajkú lakosokkal. A 
tömeges betelepedés azonban 1756-1758 között történt. Veleg hivatalos betelepedésének éve 1758. A 
betelepedők az akkor kötött szerződés alapján szolgáltak. 

Először többnyire a Felvidékről (Felső-Nyitra és Trencsén megyéből) vallásuk miatt elüldözött szlo
vák nemzetiségű evangélikusok (Csincsura, Válik nevű családok) népesítették be a pusztaként álló 
helységet, majd Vas és Veszprém megyei magyarok (Némedi, Ferenci, Tóth, Molnár, Szabó, Pap, Nagy 
nevet viselők) érkeztek. 

Az evangélikus gyülekezet megalakulásának idejéül az 1746. esztendőt tekintik. Az egyházmegye 
levéltárában található, 1807-ben kelt okirat szerint: „A Velegi Evangyelika Eklésia ez előtt, mintegy 
50 esztendővel kezdődött, amikor a falut megszállották az emberek, és mindjárt is vala vallásbéli gya
korlások magukkal ide hozván Mesternek Nyírő N.-t, aki mintegy egy esztendeig a Mesteri hivatalt 
viselte." 

137 

http://nagyveleg.lutheran.hu
mailto:bokriszti@freemail.hu


A reformációtól - napjainkig 

Nyírő mester után Komon Pál, Németh István és Galló Márton ugyancsak rövid ideig tartó szolgá
lata következett. Badáczy András (1766-1781) tizenöt éven át tanította a velegi gyermekeket, akiknek 
számáról az első adat 1781-ből származik: 41-en voltak, 23 fiú és 18 leány. Az első harang beszerzé
sének éve: 1780. Működésük idején az ellenreformáció más vidékekre ekkor még jellemző támadásai 
elkerülhették az evangélikus felekezetű falut. Nem véletlen, hogy II. József türelmi rendeletének meg
jelenése (1781) után két évvel templom építésének engedélyezéséért folyamodtak a hozzájuk csatlako
zó móri evangélikusokkal együtt. Az 1783-ban kelt folyamodványban ez olvasható: 

„Velegh község közönsége. Mór város lakosságával affiliálva, ezen Fejér vármegyében fekvő Ágostai 
Hitvallásúnak nevezett, saját kebelében 87 családot és 540 lelket számlálva, a legközelebbi Agustana 
Ecclézsiától másfél órányira feküdve, előre gondoskodva tanítójának igyekezetéből telekről, templom
építés céljára, Ö szent felségéhez privát vallás-gyakorlatért alázatosan folyamodik, és itt a visszauta
sítás ellen eredetiben csatolják igazolásukat." 

A gyülekezet templomépítésért buzgólkodó tanítója a nemesdömölki születésű (1757) Greskovits 
Imre volt, aki ugyan tanítóként érkezett 1781-ben, de 1784-1785 között - miután 1784. február 19-én 
Perlaki Gábor püspök lelkésszé avatta - már a gyülekezet első prédikátoraként működött Bókodra 
távozásáig. Ö kezdte az anyakönyvek vezetését. 

A templom 1784-ben épült kőből és téglából, szalmatetővel fedve, a parókia kertjében lévő dombra, 
oda, ahol a jelenlegi templom is áll. A türelmi rendelet értelmében ugyanis utcafrontra nem épülhe
tett, tornya és harangja nem lehetett protestáns templomnak. Alapkövét 1784. augusztus 9-én helyez
ték el, és már december 8-án ünnepélyesen fel is szentelték. Teljes felszerelése 1792-re készült el. Ol
tárát 1801-ben készítették a Nyitra megyei Brezova helységben, ahonnan Oroszlányba, majd Velegre 
hozták. Akkor már aTuróc megyéből származó Farnyk (Fárnik) Sámuel (1785-1803) volt a lelkész, akit 
1785 májusában - 3 év kapolcsi, majd másfél év palotai tanítóskodás után - szentelt prédikátornak 
Perlaki Gábor püspök. 

Tűzvész pusztított Velegen 1796 nyarán. Leégett a templom, az ismeretlen időben épített iskola és 
parókia, valamint 42 lakóház. Az egyházi épületeket még abban az évben újraépítették országos gyűj
tésből származó adományok segítségével. 

Holkó Sámuelt (1803-1806) - akit a modori tanítói hivatalból ordinált Velegre Nagy István püspök 
- az Ecsenyből érkező Taubner András (1806-1823) követte. 

1808-ban orgonával gazdagodtak. 1810. január 14-én nagy földrengés rongálta meg a templomot, 
de a következő évben kijavították, és dél felől félkör alakú fallal kibővítették. Ide helyezték a szószék
oltárt. 

Sinkovits Jónás (1823-1829), Szloboda (Szabados) Pál (1829-1834) és Krizsán József (1834-1843) 
szolgálata alatt a falu etnikai összetétele sokat változott, magyarosodott. Kezdetben az istentisztele
teket egyenlő arányban tartották mind a két nyelven vasár- és ünnepnapokon délelőtt és délután, s 
így folytak a reggeli könyörgések is. Kis János szuperintendens 1824-ben tartott canonica visitatiója 
alkalmával elrendelték, hogy hétköznapokon csak egy könyörgés legyen: szerdán és szombaton tót, 
más napokon magyar nyelven. Az 1834. évi kerületi közgyűlésen Krizsán lelkész lehetőséget kért a 
magyar nyelvű istentiszteletek arányának növelésére, mert gyülekezetében akkor már 443 magyar 
és 110 szlovák ajkú evangélikus élt, s a szlovákok között csupán hárman nem beszélték tökéletesen a 
magyar nyelvet. 

1829-ben megvásárolták 88 kg-os, második harangjukat. 
1837-ben két szobából és konyhából álló paplak épült. 
Rajcsányi János 29 évesen lett Veleg papja 1844-ben. Működése kezdetén - 1846-ban - új iskola 

épült, majd a fiatal lelkész „A lelkes hazafi és gyújtó hatású szónok szívvel-lélekkel részt vett a forra
dalomban, Velegre gyakorolt hatása nagy jelentőségű." 

Az 1848-49-es szabadságharcban Nagyveleg aktív szerepet vállalt, 67 nemzetőrt adott a hazának, 
akik különböző csatatereken harcoltak. Húsz hősi halott nevét a templom falán márványtábla őrzi. 
Közöttük van Kapy Ádám tanító neve is. Rajcsányi János lelkész és Farkas Ádám bíró a Megyei Bi
zottmány tagja lett. 

Jablonowsky cs. kir. vezérőrnagy alakulatai 1849. augusztus 29-én betörtek Velegre. A szájhagyo
mány szerint a falu lakossága közeledésüket észlelve a közeli erdőbe menekült. Rajcsányi János egy 
fán töltötte az éjszakát, mialatt a lovas katonák keresték. Ekkor kezdődött több évig tartó bujdosása. A 
lelkész, teológiai tanár és író szabadságharcban betöltött szerepét több írás méltatja. Vadosfán hunyt 
el 1889-ben. 

A szabadságharc bukása után tanító és lelkész nélkül maradt a gyülekezet. A jegyzői hivatallal 
egybekapcsolt kántortanítói állásra 1849 októberében Vecsey Gábort választották Hantáról. Tanítói 
működése 41 évig tartott. A lelkészi állás több mint másfél évig üresedésben volt. Ez alatt a közeli 
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Bakonycsernye és Súr lelkésze helyettesített. 
Horetzky Gedeon 1851 és 1860 között volt a gyülekezet papja. Működése alatt - 1859-ben - szüntet

ték meg a szlovák nyelvű istentiszteletek tartását, de kikötötték, hogy „míg az öregek el nem halnak, 
legkevesebb négyszer egy évben tartassék istentisztelet tótul az úrvacsora kiszolgáltatása végett." Ek
kor a gyülekezetnek 584 magyar és 30 szlovák tagja volt. 

Kovátsits János (1860-1879) közel húsz évig pásztorolta a velegi híveket. 1863 decemberében nagy 
szélvész dühöngött, amely a templom fazsindelyes tetőzetét levitte, újraépítése cseréppel történt a 
következő évben. 1870-ben önálló jegyzői állást szerveztek, s ezzel elválasztották a tanítói hivataltól. 
1874-től a gyülekezet és az istentisztelet nyelve magyar. Az 1875. évi névtárban Veleg 642 lélekkel 
szerepel. Bodajkon 2, Nagy-Tárnokon 2, Kis-Tárnokon 7 evangélikus lakott. Összesen 653 személy -
köztük 122 tanuló - tartozott az egyházközséghez. 

Madár Mátyás a lelkész 1879 és 1893 között. Szolgálatának második évében a százéves, első, de meg
repedt harang helyére új, 162 kg-os harangot vettek Sopronban. 1882-ben az iskola épületét eladták 
a községnek jegyzőlakásul, de 1883-ban kőből, cseréptetővel, 2 tantermes iskolát építettek utcahossz
ban. 1888-ban megszervezték a másodtanítói állást. A kántortanító ugyanis mindeddig - a jegyzői és 
kántortanítói hivatal egybekapcsolása idején kialakított gyakorlatnak megfelelően - csak segédtanítót 
tartott a téli időben. 

Horváth Sándor 1893 szeptemberében került a gyülekezet élére, és 33 évig volt a velegi evangéli
kusok pásztora. Az ő működése is új harang vásárlásával kezdődött, mert az ugyancsak megrepedt 
második (1829-ben vásárolt) harang helyett újat vettek Sopronban. 

Szolgálatának kezdeti éveire esett dr. Baltik Frigyes püspök 1897. június 17-én tartott egyházlátoga
tása. AÍckor 790 lélek tartozott a gyülekezethez, 106 iskolaköteles gyermek járt a 2 tantermes iskola 6 
osztályába. Bödecs Sándor kántortanító mellett Ulreich Gyula töltötte be a másodtanítói állást. 

A jegyzőkönyvben a gyülekezet vallásosságáról ez olvasható: „A vasárnapi istentiszteletet a hívek 
elég buzgón látogatják, a hétköznapit is addig, míg a nagyobb dologidő fel nem jön. Az istentisztelet 
alatt magukat rendesen viselik, s az Úr napját valamely botrányos szokás által a templomon kívül 
sem törik meg. ... A házi áhítatosság több helyen még fennáll, s a legtöbb családnak van bibliája és 
énekeskönyve." 

Két évtizeddel később másik kép tárul elénk. Horváth Sándor lelkész 1918. december 2-án ezt írja 
gyülekezetéről: „A templomtól borzasztó mód elszokott a nép. A háború előtt szépen megtöltötték, de 
a háború után mind kevesebben jöttek. Az idén ősszel, vasárnap volt, hogy mindössze 6-7-en jöttek 
délelőtt, csak asszonyok. Most advent első vasárnapján 2 férfi, 14 asszony, 8 leány, fent a karzaton 5 
férfi, néhány gyerek és 1 legény." 

Mindezek ellenére 1925-ben egy 547 kg-os harangot öntettek Budapesten. 
Görög Ernő 1926 és 1953 között állt a gyülekezet élén, rendkívül nehéz korban. Különös, de az ő 

szolgálatának kezdete is haranghoz kötődik, mert 1927-ben a gyülekezet kis harangot öntetett Buda
pesten „Ha Isten velünk, ki ellenünk" felirattal, feltehetően az 1880-ban vásárolt harang helyett. 

Az eseményeket szemlélő elé virágzó gyülekezeti élet tárult. Működött a nőegylet, a fiatalok i^úsági 
egyletben élték tevékeny vallásos életüket, az iskolában a lelkész és a tanítók népművelési előadásokat 
tartottak vetítőgép használatával. 

1934-ben a templom építésének 150 éves jubileumát ünnepelték. A jeles alkalmon Görög Ernő lel
kész ismertette a másfél évszázad legfontosabb adatait. A 150 év alatt összesen 5151 gyermek szüle
tett. Legtöbben 1830-ban (55), legkevesebben 1831-ben (9). Meghalt 4133 egyháztag. A legtöbb halott 
1830-ban (114) és 1831-ben (153) volt. Legtöbb áldozatot a kolera szedett. Házasságot 1063 pár kötött. 

Tornyot emeltek a templomhoz 1936-ban, és akkor került igazán méltó helyére a gyülekezet három 
harangja is. A torony felépítéséig ugyanis a parókia udvarán egy harangláb állt, két haranggal. A tor
nyot, a templom új orgonáját és az első világháborúban elesett 47 hősi halott emléktábláját november 
8-án szentelte fel D. Kovács Sándor püspök, a falu szülötte. 

Az 1940. évi névtárban az anyaegyház 671, Balinka és pusztái 25, Bodajk és pusztái 34, Tímár puszta 
20, Sövénykút puszta 6, Tőrös puszta 4 lélekkel szerepel. Az egyházközséghez 760-an tartoztak. Karner 
Jenő kántortanító és Fekete Ferenc tanító 156 gyermeket oktatott. 

A háború közeledtével a vallásos esték és az iíjúsági egyleti munka elmaradt. A légitámadások miatt 
sokszor nem mehettek templomba a hívek. Az orosz katonák 1945. március 20-án vonultak be a faluba. 
A megszállás során a templom belső berendezése, az oltárkép és a csillár megrongálódott. Az orgona 
használhatatlanná vált, de a gyülekezet, az iskola és a község keletkezésének 200 éves jubileumi ün
nepségén már a megújított orgona kísérte az emlékezők hálaadó énekét 1946-ban. 

Valójában mi volt a fenti adatok mögött? Milyen volt a gyülekezet lelki arca? Görög Ernő lelkész a 
gyülekezet 1900-1950 közötti történetének papírra vetésekor így látta; 
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„Aki lelket akar fotografálni, lehetetlenre vállalkozik. Csak kívülről látjuk az emberarcot, belete
kinteni nem tudunk. A testi arc, az anyagi ügyek, a statisztika mind csak külsőségek. Megpróbálom a 
gyülekezet lelki arcát is megrajzolni: 

...A gyülekezetre is rányomja bélyegét a nagy munkaéhség, persze a vagyonéhség szolgálatában. 
Minden lelkiismereti furdalás nélkül dolgozik itt az ember vasárnap, ha kell ünnepnapon is. Ha szük
ségét érzi, pünkösdkor áll neki permetezni, vagy vasárnap disznót ölni és nincs idő a templomba 
menésre. 

A 40-es években a jegyzővel megpróbáltam behozni a teljes vasárnapi munkaszünetet, egy darabig 
ment is, de azután minden ment a régi módon. A háború is sokat rontott a helyzeten. A statisztika 
megmutatja: mennyire alázuhant a születések száma. 50 év alatt 39 átlagról 15-re. Egy kis nép, egy kis 
gyülekezet így mond le jövőjéről. A templomkerüléssel, hitetlenséggel együtt jár, hogy az embereknek 
nincsen ereje az élet keresztjét felvenni, és megküzdeni a megpróbáltatásokkal. Ezért feltűnően sok az 
öngyilkos, 50 év alatt 29 öngyilkos volt, az utolsó 10 évben 8. 

1929-ben kezdtük el a vallásos esték tartását. Sok éven keresztül alig fértek el a hallgatók az iskola
teremben. Később már nem volt újdonság, és nagyon megfogyatkoztak. 

Ugyanígy voltak az 1930-ban bevezetett reggeli könyörgések helyett bevezetett esti istentiszteletek
kel is. 

1946-ban volt az első evangelizáció, amely nagy hatást gyakorolt az érdeklődőkre. Ennek következ
tében indultak el a szerdai bibliaórák. Az 1947-es evangelizáción 30-an álltak fel nyilvános bizonyság
tételre. Nagy szomjúság támadt az ige után. 

A szerdai bibliaórákon túl bevezették a vasárnap esti bibliakört is. Sajnos a nagy buzgalomból sok 
lelohadt. 

A vasárnapi iskolai munka 1946-tól indult el, nagy ereje volt, hogy nem a lelkész, hanem a gyüleke
zet tagjai tettek ez által bizonyságot. 

A hitoktatás, amelyet minden szülő kért és kívánt, sokszor igen nagy akadályokba ütközött az utób
bi időkben. Iskolás gyermekeink, sőt, már napközi otthonos, piciny gyermekeink lelkébe új szellemet 
csepegtetnek. Ilyenek vagytok ti, mondom. 

Vajon milyen lesz e fotográfia 50 év múlva, 2000-ben? Akkor már az én kopogtató kezem rég porlad 
az anyaföldben. „ 

Kajos János (1953-1983) szolgálata alatt nyerte el a templom a mai formáját. Az ő vezetésével újí
tották fel a homlokzatát 1962-ben, majd 1973-ban - dr. Foltin Brúnó tervei és munkája alapján - a 
templombelső, az oltár és a szószék is megújult. A régi szószékoltárról a Gecsemáné-kertben imádkozó 
Jézust ábrázoló kép a templom falára került. Az oltár helyén fakereszt van. A szószéken a négy evan
gélistát jelképező állat fából készített domborműve látható. Kajos lelkész 1986-ban hunyt el életének 
70. évében. 

Pintér Mihály (1983-1990) működése idején - 1986-ban - egy gyülekezeti teremmel gyarapodott a 
velegi egyház. 

Cserági István 1990 és 1996 között szolgált. Sokat dolgozott az államosított egyházi ingatlanok 
gyülekezeti érdekeket szolgáló visszaigényléséért, kárpótlásáért. Nagy szerepe volt abban, hogy a 
Grünfeld-kastély ismét egyházi tulajdonban van. 

Ferenczy Andrea (1996-2004) szolgálata alatt új parókia épült 1999-ben, amelyet Szebík Imre püs
pök szentelt fel. 

Bajuszné Orodán Krisztina 2004-ben került a gyülekezetbe. Kórházlelkészi szolgálatát cserélte a 
parókusira. Hivatását nagy elkötelezettséggel végzi. 

A több mint két és fél évszázadon át iskolával rendelkező falunak ma nincs iskolája. Először 1980-
ban szűnt meg, majd 6 év után újraindult a 3 alsó osztállyal. 1990-től teljes alsó tagozattal működött. 
A gyermeklétszám drasztikus csökkenése miatt azonban 2005-ben ismét bezárták. Azóta a nagyvelegi 
gyermekek a szomszédos Mór diákjai. 

Örömhír, hogy az evangélikus egyháznak - a Nagyvelegen 1854-ben született Farkas Mihály egy
kori nagygeresdi lelkész és az 1869-ben született dr. Kovács Sándor egykori püspök, egyháztörténész, 
egyetemi tanár után - ma három olyan szolgálatban lévő lelkésze van, aki Nagyvelegről származik. 
Kajos Annamáriát (Hamburgban lelkész) 1982-ben, Szabó Magdolnát (Szák és Szend papja) 1990-ben 
a nagyvelegi templomban, SüUer Zsoltot (Tordas-Gyúró lelkésze) 2002-ben ordinálták. 

Grünfeld Pál Evangélikus Vendégház 

A kastélyt a Nagyvelegen élő Grünfeld család építtette 1908 és 1918 között. Jóemlékű tagja, Grünfeld 
Pál zsidó vallású, gyermektelen földbirtokos az épületet 1945-ben az evangélikus egyháznak adomá-
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nyozta azzal a kikötéssel, hogy benne evangélikus iskolát létesítsenek. Ez megtörtént. A kastély az 
államosításig evangélikus iskolaként és tanítólakásként szolgált, majd állami tulajdonba került. 

Nagyveleg „gyöngyszemét" a gyülekezet a rendszerváltás után visszakapta. Jelenleg a Fejér - Ko
máromi Evangélikus Egyházmegye által létrehozott alapítvány tarja fenn. Belmissziói központként 
mííködik. A gyermekek és az iíjúság hitbeli nevelését szolgálja. A kuratórium elnöke Kalincsák Ferenc 
(Bakonycsernye). 

Nyáron a kastélyban emeletes ágyakon 50 gyermek elhelyezésére van lehetőség. Az udvaron sátrat 
verve 120 fiatal - hittan- és ifjúsági táboros csoport - vakációzhat. Az egyházmegye evangélikus 
gyermekei mellett az ország minden részéről fogadják a gyermekeket felekezeti hovatartozástól füg
getlenül. 

Kapcsolatfelvétel a helyi lelkészen keresztül lehetséges. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: Greskovits Imre (1784-1785), Franyk Sámuel (1785-1803), Holkó Sámuel (1803-1806), 
Taubner András (1806-1823), Sinkovits Jónás (1823-1829), Szloboda (Szabados) Pál (1829-1834), Kri-
zsán József (1834-1843), Rajcsányi János (1844-1849), Horetzky Gedeon (1851-1860), Kovátsits János 
(1860-1879), Madár Mátyás (1879-1893), Horváth Sándor (1893-1926), Görög Ernő (1926-1953), Kajos 
János (1953-1983), Pintér Mihály (1983-1990), Cserági István (1990-1996), Ferenczy Andrea (1996-
2004), Bajuszné Orodán Krisztina (2004-) 

Segédlelkészek, helyettes lelkészek: Takács Gyula (1874-1875), Berta Dávid (1876-1879) 
Tanítók: Nyírő N. (1746-1747), Komon Pál (1759-1761), Németh István (1762), Galló Márton (1763-

1777), Badácsy András (1778-1781), Greskovits Imre (1781-1784), Pauz Dániel (1784-1798), Koléri 
János (1798-1808), Várady András (1808), (!), Szesztina László (1810-1816), Váradi László (1818), 
Rajcsányi István (1819-1924), Laucsek József (1824-1833), Kiss Ádám (1833-1834), Csányi Mátyás 
(1835-1837), Rajcsányi Sámuel (1837-1844), Kapy Ádám (1845-1849), Vecsey Gábor (1849-1890), 
Turczár Mihály (1886-1888), Holy János (1888-1893), Bödecs Sándor (1889-1929), Ulrich Gyula (1894-
1900), Okolcsányi Ágosta (1900-1902), Fizély Margit (1902-1904), Karner (Karai) Jenő (1904-1940), 
Fekete Ferenc (1929-1949), Szendrődi Lajos (1940-1943), Tolnai Ferenc (1944-1948), Dulecz Gyula 
(1945-1948) 

Felügyelők: dr. Kovács Sándor (7-1926), dn Traeger Ernő (1927-1947), dr Vassányi István (1947-
1950), Viczai István, másodfelügyelő (1950-1966), Fekete Ferenc (1966-1973-?), Németh István (? -
1989-?), (!), Kovács Sándor (2000-2004), Németh István, másodfelügyelő, Lampert Mihályné (2006-) 

A jelen 

Bajuszné Orodán Krisztina nyomán így rajzolható meg a falu és a gyülekezet képe: 
A falu felekezeti összetétele az idők folyamán megváltozott. Az evangélikusok ma is többségben 

vannak, de az újabb letelepülők nagyobb része más vallású vagy felekezeten kívüli. A helyben lakó 
lelkész missziói küldetése a falu minden lakójához szól. 

A munkahely és az iskola hiánya miatt valószínű tovább folytatódik a fiatalok elvándorlása. A sta
tisztikai adatok sokkal aggasztóbbak, mint fél évszázaddal ezelőtt. A 2006. évben 16 temetésre jutott 6 
keresztelő, 2 felnőttkonfirmáció és 1 esküvő. 

Az istentiszteleteket átlagban 30-50 fő látogatja, de ünnepi istentiszteleteken megtelik a templom. A 
hitélet gyakorlásába 40 körüli gyermek és fiatal vonható be. 

A hitoktatás az iskola megszűnése óta a gyülekezeti teremben, valamint az óvodában, két csoport
ban folyik. Két éve bábos hittancsoport is működik, s a gyermekek különböző alkalmakon bibliai 
történeteket adnak elő. Havonta egyszer „családos gyermekdélután" keretében felszabadult, játékos 
módon tanulják hitünk alapjait a gyermekek szüleikkel. 

Konfirmációi csoport kétévenként indul. 
Bibliaórákat a reformációtól húsvétig terjedő időben tartanak, amikor a kinti munkák szünetelnek. 

Sajnálatos, de a múlt század közepén tapasztaltak ma is igazak: a „munka-éhség" meghatározó, sőt, 
ma még kevésbé számít az ünnepnap megszentelésének parancsa, mint hajdan. A hétköznapi alkal
makat pedig csak néhányan látogatják. 

Advent idején és böjtben evangelizációt tartanak vendégigehirdetőkkel. 
Farsangkor, pünkösdkor, szüret idején és Szilveszter napján bálokat rendeznek, amelyeken a falu 

egész fiatalsága jelen van, és kulturáltan szórakozik. 
2007 októberében 10 héten át az Élet Műhely program zajlott, missziói céllal. 
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2009-ben befejeződött a templom külső felújítása. A három éves munka elvégzéséért ez év novem
berében ünnepi istentisztelet keretében adott hálát a gyülekezet. Az istentiszteleti szolgálatot Ittzés 
János püspök végezte. 

Jelenleg a templom külső felújítását végzik. Reménység szerint az érte viselt felelősség és a közös 
munka a lelkek épülésére is szolgál, s Isten segítségével lesz jövője a gyülekezetnek. 

A gyülekezet munkáját alapítvány segíti. 

Dr. Jani János 
(Lektorálta: Bajuszné Orodán Krisztina) 
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lyet Nagy István szuperintendens részére készített. Nyomtattatott Özvegy Számmer Klára betűivel 
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Oroszlányi Evangélikus Egyházközség 

2840 Oroszlány, Alkotmány u. 46. 
Tel.: 34/361-669 
Web: http://oroszlany.lutheran.hu 
E-mail: etelka.farkas@lutheran.hu 
Farkas Etelka lelkész 

Önállósulásának éve: 1701 (Közben Bánhida filiája 
1714 és 1724 között) 
Anyakönyveit vezeti: 1724-től 

Oroszlányi anyagyülekezet 
Lélekszám 997 /470/ 174. Tisztségviselők: Nagy 

Dániel felügyelő, Milán Zoltán gondnok, Milán 
Zoltánná kántor, Izsó Jánosné számvevőszéki el
nök, Mosberger Pálné pénztáros, Schaffer Mihályné 
jegyző. A presbitérium tagjai: Búzer Tibor, Búzás 
Klára, Farkas Lászlóné, Karács Ferencné, Kis Ba
lázs, Kostyál Pálné, Kovács József, Kristyák István
ná, Kulcsár Mózes, Mayer Jánosné, Nagy Dánielné, 
Tóbiás Pál 

Szórványa és lélekszáma: Kecskéd 25 /6/ 4 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 997 /470/ 
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A mai Oroszlány Tatabányától 18 km-re, Bu
dapesttől 80 km-re délnyugati irányban található. 
Neve a Vértesben és környékén birtokos Csák nemzetség címerállatát is jelölő oroszlán és a hegyi 
várak jelölésére is használt kő főnévnek az összetételéből keletkezett. Első okleveles említései: 1289: 
Vruslanku, 1326: Orozlanku, Chet. A Cset falu fölötti Oroszlánkő várat a Csák nemzetségbeli Márk 
vagy atyja, Máté építtette, majd III. Endre 1295 után leromboltatta. Márk fiai - Péter és István - a falut 
Károly királynak adták. Későbbi okleveleink 1440 és 1446 között mint Oroszlánykő birtokot (possessio 
Oroslankew) említik. 1460-ból tudjuk, hogy Oroszlány a gesztesi várhoz tartozott, és a vértesi védő
rendszer tagja volt. Van olyan vélemény is, hogy a település az Oroszlánykő nevet a várkaput díszítő 
oroszlánoktól kapta. 

A várról a felvilágosodás korának kiváló tudós evangélikus lelkésze, Bél Mátyás az 1730-as években 
így emlékezik meg: „Oroszlánykő, népiesen Oroszlány a gesztesi uradalomhoz tartozó falucska egy
kor várral büszkélkedett. Mindennek ma már csak romjai maradtak fenn". 

A hajdani vár megmaradt falromjai a város melletti erdőben ma is megtalálhatóak. A 12-15. század 
folyamán épített belső tornyos várak közé tartozhatott. A vár múltjáról jóformán semmit sem tudunk. 
Oláh Miklós - II. Lajos özvegyének titkára, a későbbi hercegprímás - 1536-ban „Hungária et Attila" 
című művében megemlíti Orozlankew várát is, s azt a településsel együtt a törökök pusztították el. 

A vár a 150 éves török uralom alatt állandó harcok színhelye. 1566 nyarán Miksa egyik fővezére, 
Salm Tatát felmentette. Oroszlánykő és Vitány várak akkor mint Tata élőerődéi a tűz martaléka lettek. 
1602 körül ez a vidék végleg a török birtokába került, és meg is maradt abban egészen a török kiűzésé
ig, amikor is a harcok újból tönkretettek minden emberi települést a környéken. A hajdani várnak és 
a körülötte zajló életnek nyomait csak a „Pusztaoroszlánykő" név őrizte meg egész 1701-ig. 

A sok vérontást, szenvedést, pusztulást hozó török uralom után a vár nyomait csak üszkös romok 
jelezték, s a hozzá tartozó hajdani falu helyét erdőség borította. 1699 és 1701 között a romok felett 
új élet indult. Gróf Eszterházy Antal főispán Pozsony, Nyitra és Trencsén megyéből több csoportban 
szlovák nyelvű evangélikusokat telepített ide, akiknek a földesúr adókedvezményt biztosított, evangé
likus hitüket szabadon gyakorolhatták, templomot, iskolát építhettek, lelkészt, tanítót alkalmazhattak. 
A letelepedés mozzanatairól - az 1701-ben keltezett telepítési szerződést (Magyar Országos Levéltár 
P.185 Esterházy család iratai - Oroszlánkő ügyei) kivéve - azonban semmiféle írásban rögzített adat 
nem maradt fenn. 
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Az Új település helyére vonatkozó leghitelesebb forrásunk a már említett kortárs és szavahihető 
tudós, Bél Mátyás, aki itt is járt, vagy itteni tanulóitól szerezte adatait. Ezt olvassuk: „Az 1700-as 
évektől Magyarország különböző vidékeiről idejőve az erdős helyet megszállták, az igen sűrű cserjéket 
kiirtották, az erdők határán falut hoztak létre a régebbi falu helyén. Láttuk a falu népe ügyességének 
bizonyítékait, az egykor igen sűrűn álló fák törzseit és az erdőkből gabonatermővé vált földeket". Az 
első házakat a vár falaira építik a rendelkezésükre álló kövekből, s hogy ezek még jócskán voltak, 
mutatja, hogy az 1730-as években még a majki kolostornak is jut belőlük. 

A telepesek beszédükben a králicei bibliai (ekkor már ócseh nyelvezetű Biblia, amely még a husziták 
korában, 1579-1594 között jelent meg) nyelvet használták, amely a magyarországi szlávság körében 
általában az evangélikusok irodalmi nyelve volt. A település első éveiben, amikor prédikátoruk még 
nem volt, az istentiszteleteket először a Várdombon (Zámok) tartották a szabad ég alatt, kerített he
lyen, és valaki maguk közül való mondta el az aznapra rendelt szent igét, a magukkal hozott Zákonból, 
azaz szertartáskönyvből olvasta fel a textust, és a hozzá tartó M intelmeket a gyülekezet napi életére 
hangolva egyszerű szavakkal tette hozzá. Később is, amikor árnyék borult a gyülekezetre, mindig 
akadt maguk közül valaki az ige hirdetésére, sőt az is szokássá vált, hogy esténként valamelyik család
nál összejöttek bibliaolvasásra. 1702-ben már állt a kezdetleges, sárral tapasztott sövényfalú, inkább 
gyülekezeti háznak nevezhető, torony nélküli templom azon a helyen, ahol most a kőtemplom áll. Az 
iskolai oktatás is kezdetét vette a pásztorkunyhóban élő iskolamester szobájában. 

Megtelepedésük után - a közigazgatási községgel együtt - azonnal megalakult az egyházközség is. 
Ettől kezdve Oroszlány története szinte teljesen egybeesik az evangélikus egyház történetével 1930-ig. 
Mivel az egész község evangélikus, így minden községi és egyházi munkában egységes összefogás volt 
tapasztalható. 

Oroszlánkő első ismert prédikátora Szampiás Sámuel, aki mint felszentelt lelkész 1706-tól műkö
dött, mellette pedig Lehoczky János volt az iskolamester. Oroszlány új életének megindulását azonban 
csakhamar harci készülődés és fegyverzaj zavarta meg. A Rákóczi-szabadságharc során Vak Bottyán 
1705-ben sikeres dunántúli támadásba lendült, amelyben a vértesi protestáns lakosság is derekasan 
kivette részét. Maga a földesúr, Eszterházy Antal is Rákóczi oldalára állt, s több győzelmes hadjárat 
fűződik nevéhez. Oroszlány környékén is folytak a harcok. Emléküket a Labanc-patak neve őrzi. Az 
1707. évi összeírás Oroszlányt a szomszédos Környe, Bókod, Dad helységekkel együtt Rákóczi birto
kában találja. A szabadságharc bukása után szegénylegények, bujdosó kurucok menedéke lett a Vértes 
hegység. A szabadságharc idején, feltehetően 1706-ban, tisztelendő Szampiás Sámuel bevezette Orosz
lánkőre Velits Pétert tanítónak, mert Lehoczky János valószínűleg katonának ment. 

A szatmári béke után (1711) változik a vidék földesura is, mert a kuruc hadvezér Eszterházy Antal 
birtokait elkobozzák, és tulajdonába a császárhű Eszterházy József lép, aki a rekatolizáció híve. Elül
dözték Szampiás Sámuelt, Oroszlánkő templomát megrongálták, hogy a lakosság ne használhassa, és 
szigorúan megtiltották a vallásgyakorlatot. A földesúr az oroszlányi jobbágyoktól megtekintés ürü
gyével elkérte a telepítési szerződést, amit többé soha vissza nem kaptak. így annak tartalma isme
retlen előttünk. Ettől kezdve a gyülekezet tagjai állandó zaklatásnak voltak kitéve, akadályozták a 
lelkészválasztást. Oroszlánkő 1714-től Bánhida leánygyülekezete, és a bánhidai katolikus plébániáról 
felügyelték. Ekkor az újszülötteket Tatára vagy Bánhidára kellett vinni megkeresztelni, ahol a plébá
nosok felszólították a szülőket evangélikus vallásuk elhagyására. 

Valami mégis maradhatott, mert 1720-ban nagy feltűnést keltett, hogy Raksányi Györgyöt, a gyü
lekezet lelkészét - amint az a katolikus vizitációs jegyzőkönyvekben is olvasható - a bánhidai plé
bánosnak a vármegyénél tett panaszára száműzték Oroszlánkőről. A száműzött lelkipásztort Ösküre 
hívták, ahol haláláig szolgált. Figyelemreméltó azonban, hogy Raksányi György kényszerű távozása 
után 1721-ben a földesúr mégis hozzájárult Matthias Krisár Oroszlánkő prédikátorává való megvá
lasztásához, de kötelezvényt kellett aláírnia, hogy Oroszlánkőn kívül nem folytat lelkészséget, és ka
tolikust sem próbál evangélikus vallásra téríteni. Krisár Mátyás kezdte vezetni latinul Oroszlány ma 
is meglévő anyakönyvét, egy kis hosszúkás füzetben, amelyet a hívek veszély esetén felváltva őriztek. 
Bejegyzései szűkszavúak, apró betűi nehezen olvashatók, de jó másolat készült róla az oroszlányi 
evangélikus egyház gondoskodása következtében. Ez azért is fontos, mert az egyházközség első fel
jegyzései a lakosságról a szatmári béke utáni zűrzavaros időkben elvesztek vagy megsemmisültek. 

Krisár Mátyás fia, Krisár Dávid volt Oroszlánkő következő prédikátora. Ö volt az, akit az Eszterházy 
gróf a tatai vár tömlöcébe záratott a kurátorokkal együtt, mert engedélye nélkül lett a település prédi
kátora, s azzal is vádolták, hogy katolikusokat fordított evangélikus hitre. 

A templomot - melyet rögtön a letelepedés után építettek - a gróf engedélye és jóváhagyása nélkül 
szintén nem lehetett renoválni. így 1747-ben csak kisebb javításokat tehettek, 1763-ban viszont grófi 
engedéllyel 3 hónap alatt teljesen rendbe hozták, sőt csaknem újonnan építették fel. A gróf most már, 
úgy tűnik, több jóindulattal viseltetett a hívek iránt. A majki határ felméretését követően a lelkész 
részére 40 hold, a kántor, az egyház és a jegyző részére pedig 20-20 hold földet méretett ki. 1765-ben 
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megkapták tőle az iskolaudvarban álló jobbágyi házat tanítólakásnak. 1777-ben épült a tanítói lakás
tól független iskolaépület, melyben a színes népszokásokkal rendelkező, tiszta erkölcsű, szegény és 
szorgalmas, bibliás faluközösség mindennapjaiba illeszkedő, jó színvonalú oktatás folyt. Az 1785-ben 
ide kerülő „kiváló ifjú", Bartholomaeidesz Pál például szlovák, magyar, német és latin nyelven beszélt 
és tanított. A kórus vezetésével is őt bízták meg. A fennmaradt feljegyzések szerint a gyülekezetben 
mozgalmas zenei élet folyt."' 

II. József császár 1782-ben felosztotta az itt is élő kamalduli rendet (a többi szerzetesrenddel együtt), 
s rendeletében az oroszlányiaknak lehetőséget biztosított, hogy a gazdátlanul maradt templom köveit 
és berendezési tárgyait megvásárolják, és belőle a már kicsinek bizonyult, rossz állapotban lévő temp
lom helyére új templomot építsenek. 

Az építkezés Szepessy Mihály lelkész idejében, az 1786. márc. 27-i alapkőletétellel elkezdődött, és 
1787 szeptemberében fejeződött be. A Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnapon a szuperintendens 
megbízásából Jusztitorisz Mihály esperes szentelte fel. Belső és külső díszítésén azonban még három 
éven át dolgoztak a hívek. A kőből épült, tornyos templomot a tatai Antonio Gött építőmester ter
vezte, az építés vezetője Josephus Eder ácsmester volt. A templom kőből és égetett téglából készült. 
Hossza 30 m, szélessége 10 m, magassága 9 m. A torony magassága 32 m. Tetőzete fából készült, 
eredetileg apró hódfarkú cseréppel volt fedve. A mennyezetig felnyúló nagy oltár fövenykőből és 
téglából készült. Az 1792-ben készült oltárképe az Olajfák hegyén imádkozó Jézust ábrázolja a három 
alvó tanítvánnyal. (Egy győri festő alkotása.) Ez az oltárkép az 1994-es oltárrekonstrukció során az 
oltártér bal oldalára került, oltárképként azóta az oltárrekonstrukció során megtalált és feltárt, az ol
tár falára festett kereszt szolgál. A szószéket díszítő dombormű a Hegyi beszédet ábrázolja. A karzat 
szép színes fövenykő oszlopokon nyugszik. Az orgonát 1790-ben Pesten szerezte be a gyülekezet. Az 
I.világháborúig három harang szólhatott a toronyban. Ezek közül kettőt akkor hadicélokra elvittek, 
a megmaradó pedig a használattól megrepedt, így a gyülekezet 1923-ban 3 új harangot szerzett be. 
A templom első renoválása 1830-ban történt, akkor a karzatot - amely addig a templom hosszának a 
közepéig ért - mai méretére meghosszabbították, mert a fiatal férfiak részére kevés volt a hely. Ezzel 
a belső tér elnyerte mai végleges kiképzését. Több nagyobb renoválásról is tudunk, a templomot több 
mint 200 éves fennállása alatt összesen ötször - 1887-ben, 1907-ben, 1928-ban, 1946-ban és 1986-ban 
- újították fel. 

1834-től 1860-ig Szabados Pál volt a gyülekezet lelkésze. Az ő idejében épült fel (1844-ben) az új 
lelkészlakás 1858-ban, és került sor a torony felújítására. Az orgonát is ebben az időben építették, és 
gyakran javították. 1858-ban újjáépült az iskola is. Szabados Pál megérkezésekor ugyanis szinte min
den romos és düledező volt. 

Az 1848. évi márciusi forradalom eseményei nem maradtak hatás nélkül sem az oroszlányi gyüleke
zetre, sem lelkészükre. 1848. április 5-én - böjt 4. vasárnapján - mondott prédikációja miatt Szabados 
Pálnak sok zaklatásban volt része, de a gyülekezet tagjaira is nehéz idők következtek. 1848. december 
végétől 1849. április végéig osztrák csapatok tartották megszállás alatt a majki uradalom területét. 

Az anyaegyház lélekszáma a kiegyezést követő években (1875. évi névtári adat) 1520 volt. Két isko
lateremben 197 gyermeket tanított Zatkalik János és Bachár János tanító. Az egyházközséghez 1556 
lélek tartozott. A pusztakápolnai szórványhelyen 28, a pusztamajkiban 8 evangélikus élt. A névtárban 
olvasható megjegyzés szerint: „Ezen egyház népessége fogyott a slavóniai kivándorlás folytán" 

1887-től havi egy magyar, 1907-től pedig felváltva magyar és szlovák nyelvű istentisztelet volt, en
nek megfelelően magyar, illetve szlovák nemzeti viseletben jöttek a gyülekezeti tagok a templomba. 
1945 nyarától az istentisztelet nyelve magyar, ma már csak a hagyományőrző falunapokon és advent 
időszakában hangzik szlovák nyelvű igehirdetés a meghívott vendégigehirdető ajkáról. 

Az 1900-as évek elején Zatkalik Károly volt a gyülekezet lelkésze, ekkor választották meg a gyüle
kezet első felügyelőjét, dr. Rásó Lajost. A gyülekezet lélekszáma a nagy gyermekáldás következtében 
1910-re elérte az 1644-et. 1908-ban a gyülekezet Droppa Sámuelt választotta lelkészévé, de az eddig 
szaporodó gyülekezet újra fogyni kezdett. A mostoha megélhetési viszonyok miatt két-háromszáz em
ber Amerikába vándorolt. Az 1920-as években tovább szaporodott a kivándorlók száma. Ekkor Fran
ciaországba és Belgiumba mentek a háborúban elpusztult területeken folyó építkezésekhez. 1930-ra a 
gyülekezet lélekszáma 1473 lett. Ennek az évnek vége felé megkezdődött az oroszlányi szén feltárása, 
s ez fellendülést jelentett, de a gyülekezet lélekszáma tovább csökkent. Az egyházközség az 1940. évi 
névtárban 1274 lélekkel szerepelt. Ebből az anyaegyházhoz 1250, öt szórványához - Majkpuszta, Kör-
nye, Kecskéd, Vértessomló, Várgesztes - 24 lélek tartozott. Iskolájában 214 gyermeket tanított Kozár 
László igazgató tanító, Kozár Lászlóné és Csengéi Lenke tanítónő és Bartos László kántortanító. 

A második világháború utáni nehéz megélhetés újabb elvándorlási mozgalmat eredményezett. A 

336 A gyülekezet irattárában tatálható másolt kottanyagra van írva az 1788-as dátum, s külön megjegyzés szerint a passiót 
1785-1788 között többször is előadták. 

145 



A reformációtól - napjainkig 

csehszlovák-magyar lakosságcsere idején mintegy 70, magát szlováknak valló evangélikus család -
260 fővel - elhagyta Oroszlán)rt, és Szlovákiába költözött. 

Mindezek ellenére a 20. század első felében folyt külső és belső építkezés is: 1916-ban kijavították a 
templomtetőt, 1920-ban pedig az iskolát és a lelkészlakot is. 1922-ben az első világháború alatt elvett 
harangokat pótolták (330 kg, 200 kg, 100 kg). A középső harangot a második világháborúban a gyüle
kezet újra elvesztette, és ma is két harangja szól. 1928-ban került sor a templom renoválása mellett az 
egyházi iroda létrehozására és az orgona kiegészítésére is, mert sok sípot elvittek a háborúba abból is. 
Ugyanakkor az 1930-as évektől a gyülekezet belső megelevenedése is megfigyelhető, intenzívebb lett a 
gyülekezeti élet. 1933 decemberében ifjúsági egyesület alakult a gyülekezetben, mely évekig erősödött 
és működött. 

1944 márciusától 1945 nyaráig a gyülekezetnek nem volt lelkésze, így az épületekben keletkezett 
háborús károkon túl a gyülekezet irattárának nagy része is megsemmisült vagy megrongálódott. 

A háború után megindult az egyházak elleni támadás, az egyesületek megszüntetése és az iskolák 
államosítása. Ebben a helyzetben nemcsak egész egyházunk, hanem az egyház tagjai is válaszút előtt 
álltak. Ezzel kapcsolatban - talán egyedülálló módon - egy dokumentum maradt fenn Oroszlányból, 
egy „Nyilatkozat". A szövege így hangzik: „Alulírott, megemlékezve Krisztus intéséről: Valaki azért 
vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt (Mt 10, 32), 
bejelentem az Oroszlányi Evangélikus Egyháznak, hogy a Magyar Népköztársasági Alkotmány 54. §.-
ában biztosított vallásszabadsággal élni kívánok, mely szerint: a Magyar Népköztársaság biztosítja a 
polgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát. Őseim hitének megfelelően 
magam az evangélikus egyházhoz tartozónak vallom és az egyház fenntartásának reám eső anyagi 
terheiből is kiveszem részemet. Oroszlány, 1949. szeptember hó." 

Először az épületekben keletkezett károkat kellett kijavítani, így a belőtt torony és a tetőzet helyre
állt, a teljesen elpusztult orgona helyére templomi harmónium került. 1950-ben a volt lelkészi magtárt 
imaházzá alakították, 1953-ban rendbe hozták a templom ablakait. 1954 és 1955 a templom teljes külső 
és belső felújításának éve volt. 1957-ben villamosították a harangokat. 1960-ban a templom palatetőt 
kapott, 1961-ben új, vaskeretes ablakokat építettek be. 1963-ban elkészült a teljesen újjáépített orgona 
Trajtler Gábor orgonaművész tervei szerint. Játszóasztala egymanuálos, pedálos, mechanikus, 10 kézi 
regiszterhúzóval, 3 lábkapcsolóval. Az orgonaszekrényben 600 különféle nagyságú és anyagú síp fog
lal helyet. 1968-ban a gyülekezet összefogásával új parókia épült. 1970-ben a régi lelkészlakból új gyü
lekezeti termet alakítottak ki. 1973-ban kiépítették a templom fűtését. 1975-ben újra toronyfelújításra, 
1979-ben a lelkészi iroda felújítására került sor. Ebben a nem könnyű, és sok feladatot jelentő, külső és 
belső építkezéssel járó időben Milán János (1945-1979) volt a gyülekezet lelkésze. 

A „belső építkezés" is folytatódott. 1946-tól kezdődően minden évben volt a gyülekezetben evan-
gelizáció. Megindult a vasárnapi iskola vezetésére képző tanfolyam. Gyülekezeti napokat szerveztek, 
amikor egész nap együtt volt a gyülekezet. A különböző helyeken tartott nyári konferenciákra is egyre 
többen jelentkeztek és utaztak. 

Milán János utódja Asbóth László volt (1979-1995). Szolgálati ideje alatt (1980-ban) készült el az 
elektromosan működő harangok felújítása és a parókia központi fűtése. Ugyanebben az évben felújí
tották a gyülekezeti termet is. 1981-ben létesült a németországi plochingeni fúvószenekarral a kapcso
latfelvétel. 1982-ben két gyülekezeti munkatárs állt be a lelkész mellé: Asbóth Lászlóné és Sztruhár 
András, utóbbi az 1995-ös lelkészváltás közbeni időben a felügyelői és ifjúsági munkája mellett az 
igehirdetés szolgálatát is ellátta a gyülekezetben. Ebben az időszakban a gyülekezetből ketten is kap
tak elhívást a lelkészi szolgálatra: Farkas Etelka és Decmann Tibor 1984-ben elkezdődött a templom 
belső felújításának tervezése, a következő évben befejezték a villanyszerelési munkákat, 1986-ban el
végezték a templom teljes felújítását. 1987-ben, a templom felépítésének kétszáz éves évfordulója évé
ben „hivatalos városi ünnepi istentiszteletet" tartottak. Három hét múlva szlovák nyelvű istentisztelet 
is volt. Ugyanebben az évben megnyílt egy gyülekezettörténeti kiállítás, az énekkar pedig 25 éves 
fennállása alkalmából hangversenyt adott. Ugyanebben az évben automatizálták a harangozást is. 
1995-ben a szószéket restaurálták. 1990-ben felavatták a templom homlokzatán elhelyezett, a második 
világháborús hősök emlékére készített táblát a templomkaputól balra, 7 évvel ezután pedig a kaputól 
jobbra készül I. világháborús emléktábla. A gyülekezet alapítványa 1991 óta fogadja az egyházközség 
fennállását szolgáló adományokat és pályázatai révén segíti a gyülekezet életét. 

Asbóth László idejében a külső munkákon kívül erősödött a belső építkezés is. Folytatódott a koráb
ban elindult gyülekezeti énekkar bővülése, erősödése és szolgálata. A külföldi kapcsolatok felvétele és 
intenzitása is ehhez az időszakhoz tartozik. A „konszolidálódó" időkben a város és a gyülekezet együtt
működése is folytatódott, sőt erősödött. A lelkész határozott evangéliumi igehirdetései mély nyomot 
hagytak a gyülekezetben, a rendszeres evangelizációs munka is folytatódott több vendégigehirdető 
szolgálatával. 

Molnár József (1995-2005) követte Asbóth Lászlót a gyülekezet lelkészi szolgálatában. 1996-ban 

146 



Oroszlányi Evangélikus Egyházközség 

elkezdődött egy új gyülekezeti terem építése vizesblokkal, kis teakonyhával. 1997-ben a lelkészlakásba 
és a gyülekezeti terembe bevezették a gázt. 1998-ban felújították a lelkészi hivatalt és annak berende
zését is. 1999-ben az új gyülekezeti házat átadták rendeltetésének, amely téli időben istentiszteletek 
tartására is alkalmas lett. Ugyanebben az évben két gépkocsi számára garázs is épült. 2000-ben kijaví
tották a templom tetőgerendázatát tetőbontás nélkül. 2001-ben a gyülekezet is részt vállalt a település 
300. évfordulójának megünneplésében. 2003-tól az eddigi ifjúsági munka fékeződött, sajnos, szünetelt 
is. 

Még 1962-ben id. Nagy Dániel kezdeményezésére megalakult a gyülekezet énekkara, amely évente 
két nagy koncerttel, nyáresti zenés áhítatokkal, időnként az istentiszteleten való szolgálattal és né
metországi szolgálatokkal hirdeti Isten dicséretét. A kórus jelenlegi karvezetője néhai id. Nagy Dániel 
lánya, Milán Zoltánné. Énekkari tagnak kezdetben olyanok is jelentkeztek, akik kottát olvasni sem 
tudtak, s ebből az énekkarból fejlődött ki a karnagy vezetésével olyan gyülekezeti közösség, amelyik 
egymás után egyre nehezebb darabokkal ismertette meg a gyülekezetet, a várost, a környéket, sőt 
külföldet is. Éppen a gyülekezeti énekkar révén alakult ki a kapcsolat az említett német plochingeni 
gyülekezettel, mára pedig a németországi aaleni gyülekezettel is. Ez is hozzájárult eihhoz, hogy a gyü
lekezet élete és munkája meghatározó jelentőségű lett a városban. 

2005-től Farkas Etelka a gyülekezet lelkésze, aki hűségesen végzi szolgálatát a sokrétű gyülekezeti 
munkában. 

A gyülekezet épületeit érintő feladatok soron következő állomása a templom felújítása. A tervdoku
mentáció elkészülte után 2009-ben megvalósulhatott a torony tetőszerkezetének cseréje és a palafedést 
rézlemez váltotta fel, egyúttal a torony és a templom utcafronti része új színezést kapott. A folytatás
ban megújul a tetőzet és megoldódik a falak vizesedésének gondja is. A 2011. január 30-i földrengés 
következtében azonban immár a templombelső is javításra, felújításra szorul, csakúgy, mint a gyüle
kezet többi épülete. 

A gyülekezet története így elevenedik fel évszámok, események, történések leírásának sorában. Ám 
akinek megadatik, hogy a gyülekezet ma rendelkezésre álló levéltári anyagába betekintsen, az előtt 
nem csak fel, de meg is elevenedik a történelem. A gondosan vezetett „Kivetési könyv"-ek lapjai és 
jegyzőkönyvi sorok például megőrizték azt a küzdelmet, amit a hívek az évtizedek során vívtak gyüle
kezetük fennmaradásáért. így megtaláljuk azokban a pénzbeli és terménybeli hozzájárulások listáját, 
sőt az ezt kiváltó kétkezi szolgálatnak lejegyzett formáit, de akad olyan presbiteri határozat is, amely 
éppenséggel felmenti valamelyik gyülekezeti tagot a fizetési kötelezettség alól annak szegénységé
re hivatkozva. Néhány évről gyülekezeti névsor is fennmaradt, vagy éppen egy szeretetvendégségre 
személyesen megszólítottak jegyzéke, másik könyvben az iskola tanulóinak névsora. Emberi sorsok, 
nevek - az idők távolából arctalanul is ismerős emberek. Hála legyen értük mindenható Urunknak! 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek, helyettes lelkészek és segédlelkészek 
Szampiás Sámuel hcenciátus, majd lelkész (1702-1711), Velits Péter (1711-1718), Raksányi György 

(1718-1720), Krizsár Mátyás (1721-1745), Krizsár Dávid (1745-1774), Kvellenberger (Coellenberger) 
Sámuel (1774-1778), Szepessy Mihály (1778-1793), Malatides János segédlelkész (1791), Teschlák 
Pál (1794-1800), Balassovitz (Balasovits) Márton segédlelkész (1798-1799), Vajda (Brezany) János 
(1800-1801), Selneczi (Skolnik) Máté (1801-1810), Benkő Sámuel (1810-1811), Turcsányi György 
(1812-1833), Krizsán (Krisanyi) József helyettes lelkész (1834), Szabados (Szloboda) Pál (1834-1860), 
Horeczky Gedeon helyettes lelkész (1860), Smid Pál helyettes lelkész (1860), Horeczky Gedeon helyet
tes lelkész (1861), Mostyenán György (1861-1887), Novomeszky Lajos segédlelkész (1885-1887), Strba 
János helyettes lelkész (1887-1888), Maschtena József helyettes lelkész (1888-1890), Zatkalik Károly 
(1890-1907), Droppa Sámuel (1908-1939), Szepesi Károly helyettes lelkész (1939-1940), Pohánka Sán
dor helyettes lelkész (1944-1945), Milán János (1945-1979), Asbóth László (1979-1995), Molnár József 
(1995-2005), Farkas Etelka (2005-) 

Tanítók, segédtanítók, helyettes tanítók: 
Lehoczky János (1702-1720), Petrám Velics (Velits Péter) (1706-?), FuylóTamás (1721-?), Masnitius 

János (?-1741), Gábory (Gabriellus) János (1741-1758), Ocsovszky Pál (1757-1767), Szedonya István 
(1758-?), Messerschmidt Mátyás (1767-1778), Neogrády Mátyás (1767), Lautsek János (1778-1783), 
Krisán (Krisanyi) Pál (1783-1785), Bartolomaeides Pál (1785-1789), Bartolomaeides Mihály (1789-
1793), Nagy György (1788-1795), Gál József (1793-1797), Drencsényi Mihály (1795), Kolléry János 
(1795-1798), Sztanó Mihály (1796-1809), Balassovitz Márton segédlelkész is (1798-1799), Vajda Já
nos segédlelkész is (1800-1801), Jávorszky Márton (1801-1803), Leskó János (1802-?), Göndör István 
(1803-1804), Fábri István (1804-1805), Hrabovszky József Ignác (1805-1806), Holits György (1806), 
Szetina János (1806-1807), Holits György (1809-1922), Kiss (Szedlák?) Ádám (1814), Horeczky Sá-
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muel (1816-?), Blaskovits Sándor (1816-1817), Balassy Pál (1819-1822), Messit András (1822), Simon 
Pál (1823), Schestina János (1823-1825), Prekopa Márton ((1825-1830), Sztanó János (1826-1927), 
Neubauer András (18257-1827), Krizsányi József (1828-1829), Hrosch Tamás (1830-1832), Kutzelni 
József (1832-1839), Krizsányi József (1834-?), Takács János (1835-1836), Zatkalik János (1830-1883), 
Dobrotha Pál (1837), Nechar Károly (1839), Bachár János (1840), Szemian János (1840-1844), Staur 
Lajos (1844), Vidovszky Károly (1845), Nehiba Sámuel (1845-1850), Bachár János (1853-1884), Bartos 
Pál (1883-1887), Paksi József (1884-?), Kóczán Lajos (1884-?), Benézek Lajos (1884-?), Greisinger 
Ede (1885), Pohánka Gyula (1886-1896), Hatala Sámuel (1888-?), Brózik Lajos (?-1890), Szepesik Já
nos (1890-? ), Cirbusz Endre (1894-1895), Clementi Zsigmond (1896), Búth Pál (1896), Szalay Károly 
(1902), Csengéi Gyula (1902), Demeter Károly (1902), Virrad István (1904), Bodosy Kornélia helyettes 
tanító 1916), Tóth Sándor (1918), Huber Antal (1919), Pataky Sándor (1919), Králik Aladár (1923), Böke 
Ernő (1925), Csengéi Lenke (1926), Kozár László (1927), Csulik Mária helyettestanító (1935), Aradi Ist
ván helyettes tanító (1936), Meskó László helyettes tanító (1937), Lipták Mihály helyettes tanító (1938), 
Stark Margit (1938-tól az államosításig) 

Felügyelők 
Dr Rásó Lajos (1901-1921), Draskóczy Lajos (1925-1932), dr.Teutsch József (1934-1935), dr. Zelenka 

Frigyes (1935-1949) örökös tiszteletbeli felügyelő, László Gusztáv másodfelügyelő (1946-?), dr. 
Ruzsinszky György (1949-1953), László János (1953. december 20.-1981), Sztruhár András (1981-
1997), Nagy Dániel (1998-) 

A jelen 

Ma a vasárnapi és nagyünnepi istentiszteleteken túl minden héten gyüleicezeti biblíaórára, baba
mama klubba, gyermekbibliakörre, ifjúsági bibliaórára, iskolai keretek között megtartott hittanórákra, 
havonta a fiatal felnőttek számára tartott bibliaórákra, családi istentiszteletre és az időseket ellátó 
otthonban istentiszteletre várják a gyülekezet érintett tagjait. A hittanos korosztállyal és szüleikkel az 
Adventi Kuckó és a nyári hittantábor is segíti az eleven kapcsolatot. Évente két alkalommal Hírlevéllel 
keresik fel a gyülekezet területén élő evangélikusokat. Természetes a szlovák elődök hagyományainak 
ápolása, így évente két alkalommal szlovák nyelven is hangzik Isten igéje. 

Milán János, Asbóth László, Molnár József lelkészelődök írásainak felhasználásával összeállí
totta: Farkas Etelka 
Kiegészítette: Keveházi László 

Forrásmunkák 

A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875. Czéh Sándor Nyomdája. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 
Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Az oroszlányi evangélikus egyházközség levéltári iratai. 
Bél Mátyás: Notitia Hungáriáé novae historica-geographica (Az új Magyarország történeti földrajzi 
leírása) Bécs, 1735. 1742. 
Droppa Sámuel: Az oroszlányi evangélikus egyházközség 150 éves története (Kézirat). 
Jani János dr.: A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye és gyülekezeteinek története. Budapest, 
2005. 
Komárom vármegye monográfiája. (Budapest, 1907) 
Győri Állami Levéltár Ürbéri és Tagosítási iratok. Oroszlány 
Gyuszi László: Szabados Pál oroszlányi lelkész feljegyzései a jobbágy viszonyokról és a jobbágyfel
szabadításról. (1973.) 
Oroszlány a 18-19. században (Oroszlányi Városi Tanács 1988) 
Ugrik Aliz: Oroszlány város és a hozzá tartozó Majk puszta monográfiája. /Kézirat/ 
Végváriné Babirák Ilona: Oroszlány - egy magyarországi falu legendája és igaz története (Majki 
Népfőiskolai Társaság, Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány, 1999.) 
Helytörténeti olvasókönyv I. (Oroszlányi Helytörténeti Kör és az Oroszlányi Polgármesteri Hiva
tal kiadása 1991.) és Helytörténeti olvasókönyv II. (Oroszlányi Helytörténeti Alkotóműhely és az 
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal kiadása 1993.) 
Oroszlányi Helytörténeti Füzetek 1. (Évfordulók 1987) és 2. (Múltunk 1988) 
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Pusztavám-Móri Evangélikus Egyházközség 

8066 Pusztavám, Kossuth u. 127. 
Tel./Fax: 22/417-223 
Web: http://pusztavain.lutheran.hu 
E-mail: pusztavam@lutheran.hu 
Kapi Zoltán lelkész 

Önállósulásának éve: 1740; 1784 
Anyakönyveit 1785-től vezetik 

Pusztavámi anyaegyház 
Lélekszám 552 /450/ 380 Presbitérium: Macher 

János felügyelő, Farkas János gondnok, Fábián 
András gondnok. Macher András gondnok, ifj. 
Hodolits József jegyző, Gergulecz Katalin pénztá
ros. Farkas Ferencné egyházfi. Nóvák János szám
vevőszéki elnök. Fett Istvánné, ifj. Garas Dezsőné, 
ifj. Lísztmayer János, Merkatz László és Pintér Ist
vánné számvevőszéki tagok; Pusztavámi Józsefné 
(egyházmegyei küldött), id. Garas Dezsőné levél
táros; Barabás László, Farkas Jánosné, Hodolits 
Józsefné id., Stettner Pál, Tolonics József, Winter 
Mihályné presbiterek. 

Kántor: Kapi Zoltánné 
Móri leányegyház 
Lélekszám 522 /253/ 96. Presbitérium: Mező Ti

bor gondnok, Stettner András gondnokhelyettes, 
Stettner János gondnokhelyettes, Martonné Jani 
Csilla jegyző, Szauter Jánosné pénztáros, Lernerné 
Jászsági Emese pénztároshelyettes; Gellért Ferenc, 
Simon Józsefné, Szekeres Gyuláné számvevőszéki ta
gok; Varga Marianna egyházfi, Czetli Józsefné, Holczinger Györgyné, Lepsényi Gyuláné, Malatidesz 
Ádám, Négele Ferencné, Németh Miklós presbiterek.Kéintor: Varga Diana 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1074 /703/ 476 

A gyülekezetek története 

A pusztavámi anyaegyház 
Pusztavám község, amelyet 1903-ig Ondódnak neveztek. Fejér megye északnyugati határán, a Vér

tes hegység lábánál, a Móri-árok peremén, a Vértes és a Bakony közti átjáróban kereszteződő római 
kori utak találkozásánál települt, s az Által-ér szeli keresztül. Országúton Tatabányától 25 km, Mórtól 
8 km távolságra található. 

A település római kori emlékekben gazdag, de határában vannak az 1146-ban épült vértesszentkereszti 
„vörös kolostor" és a Csákok által épitett Gerencsér vár romjai is. Területén a korai középkorban Vndó 
(Ondó) falu volt, amely bizonyára megegyezik Ondóddal, de egy Nana nevű település is ismeretes 
erről a vidékről. Az 1332-1337-es évekből származó pápai dézsmalistából kitűnik, hogy Ondód akkor 
már templomos hely volt, plébániával. A templom fundamentumának és falainak romjai és - egyebek 
mellett - a rendezett formában ültetett régi gyümölcsfák maradványai a 19. század elején még látha
tók voltak a mostani községtől északnyugatra eső területen. Helyének környékét még ma is „Ondódi 
templomrét"-nek nevezik. Zsigmond király 1437-ben keletkezett egyik rendeletéből ismeretes, hogy 
Ondódon létezett egy királyi vámhely. Erről a hajdani „Vám" helyről kaphatta a Pusztavám nevet a 
település. Nana falu nevét először egy 1379-ből származó okirat említi, mint a székesfehérvári pré
postság birtokát. 

A középkorban a terület falvainak urai gyakran váltották egymást, többek között a szentkeresztesi 
bencés kolostor, a gesztesi földesúr és a csókakői uradalom részei voltak. A török uralom alatt a tele
pülések elnéptelenedtek. „1662-ben mint lakatlanok, üresek és művelés alatt nem állók említtetnek." 
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Az 1814-ben Kis János dunántúli szuperintendens által végzett canonica visitatió jegyzőkönyve 
szerint Ondód újratelepitése 1715 körül kezdődött: „...az időnek viszontagságai, aValIásbeli üldözések, 
és a Hit eránt való gyűlöltség, valamint az emberi Nemnek Szaporodása is azt tselekedte annak utána, 
hogy 1715 esztendő táján elsőben is Augustana Vallást tartó Evangélikus Lakosok Szállották meg a 
fellyebb nevezett falunak pusztáját, Kik Közül sokan, nagyobb részt Mindnyájan a felettébb való Sze
génységnek s a legutolsó ínségig elható Szükségnek miatta, sok Esztendőkig föld alatt való üregekben, 
s annak barlangjaiba laktak." Szegényesen, nehéz körülmények között élve kellett a török uralom alatt 
elpusztult földet a természettől visszahódítani. 

1730-ban már három lakóház állt a mai Pusztavám területén: egy vadászház, Góbel Pál parasztem
beré és egy újonnan letelepedett jobbágyé. Ezt látva az erdőben rejtőzködők mind többen követték a 
példát, elhagyták a lakásra alkalmatlan barlangokat, és a meglévő házak mellé, „Helységeknek mód
jára", nagy szorgalommal rendes házakat építettek. Majd évről évre erősödtek további evangélikus 
betelepülőkkel. 

Az érkezők túlnyomórészt magyarországi németek voltak, akik a nyugat-magyarországi Vas, Sopron 
és Mosón megyei otthonaikat cserélték a vértesaljaira. Pontosabb származási helyként két egymáshoz 
közel fekvő falu neve maradt fenn: Rajka és Miklósfalva (Nickelsdorf). E két településről érkeztek 
kezdetben a legtöbben. De jöttek magyarok is - egyebek mellett - Szákról, Szendről és szlovákok 
különböző területekről. A betelepítéskor jelentős szerepe volt az evangélikus vallásnak, kevésbé volt 
meghatározó a „szálléttatott" személyek nemzeti hovatartozása. Olyan evangélikus emberek voltak az 
érkezők, akiket vallásuk miatt üldöztek, és itt reméltek vallási türelmet és megélhetést. 

A harmincas években történt telepítés második hullámában kizárólag német telepesek érkeztek fő
képp Bajorország és Ausztria más-más területeiről. Az okiratok szerint ugyanis nem lehet egységes 
őshazát meghatározni. Ezzel a betelepüléssel - amely mégTribsz generális, majd Jeszenák Pál és János 
földbirtokos urasága idején történt - már nagyobb falut képezett Ondód tisztán evangélikus hitű, 
békességben élő lakossága. Ezt a katolikus betelepítési szakasz követte, amely az örökös nélkül maradt 
evangélikus földesurakat felváltó új, katolikus birtokosok - az Eszterházy és Luzsinszky családok -
védnöksége alatt, a móri kapucinus kolostor szerzeteseinek erőszakot és fondorlatokat sem mellőző 
segítségével történt. 

Már 1740-ben (egyes iratokban 1730 található) megalakult az evangélikus gyülekezet az akkor még 
Ondódnak nevezett településen. Ez a dátum szerepel a gyülekezeti pecséten is. Ez nem teszi semmissé, 
inkább megerősíti a Balogh Ádám püspök naplókönyvében írtakat, amely az 1721-1741 között ül
dözött gyülekezetek sorában Ondód nevét is említi. Sőt a korszakra jellemző üldözések módjának és 
súlyának ismeretében elfogadható az is, hogy - Payr Sándort idézve - „Fábry Gergely kerületi jegyző 
és Németh Sámuel 1748. február 19-én mint egyházlátogatók Bókodról Bodajkra és Csurgóra mentek, 
itt még nem találták vagy nem vették észre az evangélikus híveket." 

Első ismert lelkészük Pálusch (Pál) János 1754 és 1757 között szolgált, de az ő működését követően -
közel 30 évig - szünetelt a nyilvános gyülekezeti élet. Az itt élő evangélikus elődöknek is meg kellett 
tapasztalniuk, hogy a vallásszabadság még messze van, s hitüket csak szívós kitartással, családi körben 
őrizhetik meg. 

Az evangélikusok üldözése Mária Terézia uralkodása (1740-1780) idején kezdődött. Akkor költöztek 
nagyobb számban - kezdetben az evangélikus felekezethez tartozást színlelve - katolikus családok 
Ondódra. Szerzetesek is érkeztek a Móron letelepedett kapucinus rendből, és erőszakos térítést haj
tottak végre az evangélikusok körében. Elvették könyveiket (Biblia, énekeskönyv stb.), és „különféle 
hamis állítások, színes beszedjek mellett, sokakat közülök elámétván a Romai Katholikus Vallásra 
téréttettek." A hitükben megmaradtakat arra kényszerítették, hogy Mórra stólát fizessenek, és vegye
nek részt a katolikus iskola és parókia építésében, míg maguknak ugyanezt nélkülözni kellett. 

Az 1770-es esztendő táján egy prédikátort hoztak maguknak a hívek, de mihelyt a móri barátok 
tudomást szereztek róla „...a jó prédikátor ellen kikelvén, élete után ólálkodtak", és éjnek idején mene
külésre kényszerítették a legkomolyabb üldözéssel. A lelkipásztor testben erőtlen és „élemedett korú" 
volt. Neve feledésbe merült. 

A nehéz körülmények és üldözések következtében sok itt élő magyar evangélikus eladta vagyonát, 
és más helyre költözött, hogy az üldöztetés hitbeli következményeitől mentesüljön. Ezek a problémák 
az itt élő német ajkú ágostai hitvallású evangélikusokat még súlyosabban érintették, mert nekik nem 
volt lehetőségük elköltözni. 

Különleges áldása Istennek az, hogy a hívek ennyi sanyargatás és üldöztetés dacára ragaszkodtak 
hitükhöz, és megmaradtak evangélikusnak ezen a vidéken is. A hittapasztalat: Isten próbára tesz, de 
segít elviselni is a nehézségeket, az üldözötteknek tartós, erős hitet adott. Az új otthonra lelt telepe
sek nagyon szegények voltak, viszont gyermekáldásban gazdagok. Nem volt ritka a családonként 
tíz fölötti gyermekszám sem. Házasságokat egymás között vagy kis részben a száki magyar, illetve 
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a bokodi szlovák-magyar evangélikusokkal kötöttek. Szegénységük és a sok gyermek dacára nem 
feledték, hogy az egyházat építeni kell minden erővel. Ezt az is bizonyítja, hogy amikor nem volt 
lelkészük, akkor maguk választotta - arra alkalmas - emberek vezették a gyülekezetet. Pajtákban, il
letve otthonaikban tartottak közös áhítatokat és istentiszteleteket. A katolikusok már 1760-ban, alig 14 
évvel az első katolikus betelepítés után, templomot „kaphattak", de a lutheránusok, akik már 1715-ben 
letelepedtek, csak 1785-ben építhettek torony nélküli oratóriumot. 

A vallásukban megmaradt hívek 1783-ban a szomszédos Komárom vármegyei, szlovák-magyar 
gyökerű, bokodi evangélikus gyülekezethez csatlakoztak. Minden vasárnap „seregenként, egy nyájhoz 
hasonló szelídséggel mentek" a mintegy 6 km-re lévő és egy órai gyaloglást jelentő bokodi templom
ba. Részt vettek a bokodi templom építésében, és hozzájárultak a lelkészi fizetéshez. Gyermekeik kez
detben a helybeli római katolikus iskolába jártak, mert a bokodi tanító nem jól értette a német nyelvet. 
Bár minden családapa maga oktatta gyermekeit hitünk alapigazságaira, a szülők gondoskodtak arról, 
hogy gyermekeik részesüljenek a konfirmációi előkészítésben is. Az utóbbiban oroszlánrészt vállalt 
egy egyszerű, hitben járó parasztember: Moschberger György nánai zsellér. 

II. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete 100 család együttléte esetén lehetőséget biztosított a 
szabad gyülekezetalapításra és arra, hogy a gyülekezet tagjai - meghatározott feltételek mellett -
templomépítő terveiket megvalósítsák. Sajnos, beadott kérelmükre kedvezőtlen választ kaptak a pusz
tavám! evangélikusok, mivel nem volt meg a feltételül szabott 100 család. A gyülekezet ebbe nem 
nyugodott bele. Kérvényt fogalmaztak, és Krebs Pál, valamint kurátor társa, Czechmeister Lőrinc - a 
gyülekezet akkori elöljárói - útnak indultak gyalog Bécsbe, hogy személyesen adják át kérelmüket. 
Bátorságuk és elszántságuk eredményeképpen megkapták a császári engedélyt 1784. július 26-i dá
tummal. Ez óriási örömöt váltott ki a gyülekezetben. Hatására hihetetlen gyorsan és lelkesen kezdett 
hozzá az újonnan alakult - immár hivatalos - egyházközség a tervek megvalósításhoz. 

Az egyházközség első, hivatalos lelkésze Nerodoli Mátyás (1785-1796) volt. Bókodról érkezett, és 
a falu akkori bírájának. Farkas Ádámnak a házában lakott. Kezdetben az istentiszteleteket Krebs Pál 
pajtájában tartották, de mindent megmozgattak annak érdekében, hogy a templomépítési tervek mi
hamarabb megvalósulhassanak. Már 1785. április 13-án délelőtt 11 órakor megtörtént az ünnepélyes 
alapkőletétel. Ezen a csodálatos ünnepen a lelkész - népes hallgatóság előtt - a próféta szavát pré
dikálta: „Ezért így szól az én Uram, az ÜR: a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága 
sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el!" (Ézs 28, 16) Örömükbe szomorúság is vegyült, mivel 
nem engedték a templomot a község közepére építeni, hanem csak a falu szélére - ahol akkor még 
semmilyen épület nem állt, és ráadásul ingoványos volt a terület. 

A lelkesedés az építkezés ideje alatt sem lankadt. Számosan igen jelentős hozzájárulást adtak mun
kájukkal és adományaikkal. Külön kiemelendő Krebs Pál, Czechmeister Lőrinc, Farkas András, Ma
cher György, Stróbl György, Grósz Mihály, Barabás Pál és János és Halenár András neve. Csak nagy 
összefogással és lelkesedéssel vált lehetővé, hogy mindössze fél év alatt - 1785. április 13-a és 1785. 
október 19-e között - elkészült a késő barokk stílusban épített templom, és a Szentháromság ünnepe 
utáni 20. vasárnapon felszentelhették. Mivel az egyházközség német-szlovák-magyar egyháztagokból 
állt, ezért három nyelven történt a szolgálat az ünnepen. Magyarul Magdó András hirdette az igét 
Bakonyszombathelyről, németül Perlaky Dávid Komáromból, szlovákul pedig Szepessy Mihály senior 
prédikált. Vendégek voltak: a bokodi lelkész, Csernyéről, Velegről lelkész és tanítók együtt. Az ünnep
ség 9 órától délután 3 óráig tartott. 

A templom állt, de a berendezéseivel sem késlekedtek. A szószéket, az oltárt és a padokat a pátkai 
Petris Ferdinánd ajándékozta 1787-ben. Két évvel később Mautzer Mihály bokodi hentes az oltár ki
egészítő tartozékaival tette teljesebbé a templombelsőt. Az oltár kezdetben a mostani bejáratnál - ut
cafronton - állt. 

Az első két harangot Mendel Gáspár harangöntő mestertől rendelték 1795-ben. A harmadik haran
got (mai nagyharang) ugyanott öntötték 1822-ben. 

Első orgonáját a gyülekezet Oroszlányból vásárolta 80 forintért. Később (1815-ben) új orgonával 
gazdagodtak egy komáromi orgonaépítő munkája nyomán. 

Egy évvel a templom építése után parókiát és iskolát építettek. Ennek köszönhetően gyermekeik a 
római katolikus iskola helyett már saját felekezetük iskolájába járhattak. A három épületet - a temp
lomot, a lelkészlakást és az iskolát - 1790-ben kerítéssel vették körül. 

Az áldásos munkát végző Nerodoli Mátyás lelkészt a Nagyvázsonyból érkező Greskovits Imre 
(1796-1804) követte nyolcéves szolgálatra, majd ugyancsak nyolc évig Balasovits Márton (1804-1812) 
volt Pusztavám prédikátora. 

A gyülekezet történetét latinul megíró, „igen derék lelkész" 1806-ban házanként járva írta össze 
híveit. A lélekszámot 630-nak találta, de ez a szám 2 évvel később jelentősen megcsappant, mert 23 
család (138 lélek) részben Bánátba, Tolnába, Paks-Györkönybe, de legnagyobb részt az akkor keletke-
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zett Lajoskomáromba települt a munkalehetőségek csökkenése miatt. Ök alapították az ottani gyüle
kezetet, és építettek ott is templomot. 

Az ondódi templom tornyának építése 1808-ban indult, de a napóleoni háborúk miatt csak 1809-ben 
lett kész. Az alapkő lerakásnál Balasovits Márton lelkész Mk 14,1 alapján prédikált. A torony építé
séhez Stettner Mátyás, Czechmeister Lőrinc és Czéh István 50-50 forintot ajándékoztak. Ebben az 
időben történt a templom három lépcsőben való megnagyobbítása is. 

Az 1810. január 14-i móri földrengés pusztító hatása Ondódot is érintette, a természeti csapás követ
keztében egyházi épületei megrongálódtak. 

Malatides Dávid több mint 45 éven keresztül (1812-1858) volt a gyülekezet prédikátora. Őt fia, 
Malatidesz Sándor mint adminisztrátor váltotta egyévi (1858-1859) lelkipásztori munkára. 

A közösség erősödését szolgálták a gyakori püspöki vizitációk, amelyek különösen Kis János (1812-
1846) szuperintendensi működése alatt voltak gyakoriak. A püspök 1814-ben, 1824-ben, 1828-ban, 
1836-ban és 1839-ben tartott canonica visitatiót a gyülekezetben. 

Az 1814-ben végzett vizitáció jegyzőkönyve szerint Pusztavámon és a hozzá tartozó Nana helység
ben (1813. évi adat) 625 lélek élt. A lakosok valamivel több, mint fele evangélikus volt, és egy-két házat 
kivéve jobbágyok alkották a falu népét. Az eklézsia nagyobb részét a németek tették ki. A szlovákok
hoz 12 pár tartozott, magyarok csupán három házban laktak. Az egyházközségnek két filiája volt: a 
móri és a kápolnai. Móron 38 evangélikus lakott, a kápolnai evangélikusok közül 12 lélek tartozott 
Pusztavámhoz, mert a szlovákok Oroszlányhoz csatlakoztak. (Kápolna-puszta ma már nem található 
a térképen. 1945-ben véres harcok színtere volt. Az ott élő 23 - többségében evangélikus - család férfi 
tagjainak nagy részét az oroszok kivégezték.) 

Az 1824. szeptember 14-én tartott „Superintendentialis Visitatio" alapján Mór és Kápolna filiákkal 
együtt már 730 evangélikus - közöttük 60 szlovák és 16 magyar nemzetiségű - élt az egyházköz
ségben. A hivatali szolgálatot a lelkész három nyelven végezte a gyülekezetben. „Mivel pedig több 
Nációból áll, a magyar és Tót változtatva tartatnak, a német ellenben, az Ekklézsiának nagyobb és 
erősebb része folyvást mindennap és vasárnap." 

A nemzetiségekhez kötődő három nyelv mellett a latint is jól ismerő prédikátor 40 éves, nemesi 
származású, házasember, hat gyermek apja, aki felsőfokú tanulmányait Sopronban és Wittenbergben 
végezte. 

A tanítói hivatalt betöltő Göndör István 44 éves, négy gyermek atyja, és szlovák anyanyelvén kívül 
a latin, a magyar és a német nyelvet beszéli. 

Szabados Pál esperes 1859. május 14-én tartott „törvényes visitatio jegyzőkönyve" szerint a vizsgá
lat idején 778 lélek tartozott az egyházközséghez, amelynek 1786-ban épült iskolája „újból építtetett" 
1852-ben. „Számlál pedig 1 tantermet, mely 6 ablakon át végzi világosságát, 1 lakószobát, 1 élésházat, 
1 istállót, 1 pinczét, 2 ólat, 1 pajtát." Kitűnik az is, hogy a templomtornyot 1857-ben újították fel. 

Esztel (Esti, Estei) Sámuel 1859 és 1876 között volt a gyülekezet lelkésze. Az ő szolgálata alatt láto
gatta meg a gyülekezetet Karsay Sándor püspök. Az 1869. április 21-én végzett vizsgálat jegyzőköny
véből kitűnik, hogy a pusztavámi egyházközségben az egyházi tartozások és járandóságok párszám 
szerinti kivetése volt gyakorlatban. „Ajánlatott a gyülekezetnek, hogy ezután a szeretet és igazság 
elvét követve a közterhek viselésénél a birtokaránylagos kivetést alkalmazza, nevezetesen a gabona
járandóságot földbirtok után, a pénzbeli fizetéseket részint adóforint, részint lélekszám után vesse ki." 

Az 1875. évi névtár szerint 826 lélek tartozott az anyagyülekezethez. Móron és Csókakőn 30 sze
mélyt jegyeztek evangélikusként. Összesen 856 lélek alkotta az egyházközséget. A lelkész mellett fia 
(?), Esztel (Esti, Estei) Rezső segédlelkészként szolgált. Hauptmann János tanító 120 gyermek oktatá
sáról gondoskodott. A gyülekezet Pusztavám (Ondód) néven, német-magyar nyelvű gyülekezetként 
szerepelt a névtárban. 

Hófbauer Pál 1876 és 1883 között pásztorolta a híveket. Az ő működése idejére esett a leégett lelkész
lakás újjáépítése. A munkálatokat 1877-ben végezték. Az építkezés 1981 forint 33 krajcárba került, de 
a szükséges kézi- és más munkákat a gyülekezet tagjai vállalták. 

Falaky Károly csupán öt évig (1883-1887) szolgálta itteni híveit. Az iskola bővítése és renoválása 
1888-ban történt. Az iskolások száma ekkor 130 volt. Valószínű, hogy ebben az időben került a temp
lom délkeleti falán, egy falmélyedésbe a ma is látható és működő napóra. 

A század végén a nagy tehetségű Payr Sándor (1887-1896), a későbbi teológiai professzor, egy
háztörténész volt a gyülekezet lelkésze. Az egyházi személyiség általánosan ismert egyháztörténeti 
munkássága mellett külön említést érdemel az általa bevezetett és szerkesztett német nyelvű énekes
könyv, a Christliches Gesangbuch zum Gebrauch für die evangelische Gemeinde Ondod (Keresztyén 
énekeskönyv az ondódi evangélikus egyházközség használatára), amelyet 1891-ben adott ki az ondódi 
(pusztavámi) egyházközség saját költségén. A gyülekezet ugyanis addig az 1762-es pozsonyi énekes-
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könyvet használata. Egységes, az egész országban elrendelt német énkeskönyv ebben az időben nem 
volt. Az ondódiak éneklés iránti igényét jelzi, hogy ezzel egyidejűleg bevezettek egy magyar énekes
könyvet is, amely 1891-ben újraszerkesztett és kiadott változatban „Keresztyén énekeskönyv" néven 
került a hívek kezébe. 

A hajdani ondódi lelkésznek később - már soproni történészprofesszorként - oroszlánrésze volt a 
„Dunántúli keresztyén énekeskönyv" szerkesztésében és kiadásában. Az 1911-ben megjelent és 44 évig 
változatlanul használt énekeskönyvben 2 éneke mellett 64 általa fordított vagy átdolgozott ének szere
pel. Ezek között található az „Erős vár a mi Istenünk" szövege, amely a 40-50 féle változattal szemben, 
néhány kifejezés megváltoztatása után - Hamar Gyula Harangszóban megjelent cikkét idézve - „egy
szerűsége, világossága, magyarsága mellett leghívebben alkalmazkodott az eredeti Lutherszöveghez, 
annak tömörségéhez és az eredeti dallam ritmusához." Egyházi himnuszunk ma használatos szövege 
két szóban tér el ettől. Mai énekeskönyvünket D. Payr Sándor öt fordítása és egy saját szövegű éneke 
(EÉ 490) gazdagítja. 

A nagy történettudós, énekköltő és fordító 1938-ban, 77 éves korában hunyt el Sopronban. Kopor
sójánál Kapi Béla püspök mondott gyászbeszédet, aki - mint rangidős püspök - még abban az évben 
látogatást tett a pusztavámi gyülekezetben is. 

Payr Sándor ondódi távozása után a gyülekezet Posch Sándort választotta lelkészének, de ő még 
hivatalba lépése előtt váratlanul Győrben meghalt. 

A tragikus eset után a fiatal Holko Mihályra esett a hívek választása, aki nyolc évi szolgálata idején 
(1896-1904) átvezette a gyülekezetet a 20. századba. 

1897. június 15-én és 16-án dr. Baltik Frigyes dunáninneni püspök tartott hivatalos egyházlátogatást 
(a gyülekezet átkerült ebbe az egyházkerületbe) az 1116 lelket - közöttük 142 iskolaköteles gyerme
ket - számláló egyházközségben, amelynek a vizsgálat idején filiája nem volt. Szórványban (Móron, 
Árkipusztán és Géza majorban) 6o evangélikus élt, akik az istentiszteleteket csak időnként látogat
ták. Lelkigondozásukat lakóhelyükön a lelkész anyagi eszközök hiányában kellően nem tudta ellátni. 
Ennek következtében a Móron élő evangélikusoknál „a hittől való elszakadás" veszélye állt fenn. A 
helyzet súlyosságát felismerve püspöki intézkedés történt a lelkigondozás kerületi segítséggel történő 
megerősítésére. 

A lelkész minden hónap első vasárnapján és a sátoros ünnepek második napján magyarul prédikált. 
Német istentiszteleteken és szertartásokon a porosz és württembergi, a magyarokon a Karsay-Czékus 
féle agendát használta. A konfirmációi oktatást Wéber Samu (szepesbélai lelkész, szepesi főesperes) 
„Confirmandenbüchleín"-je és Luther Kis kátéja alapján tartották. 

1903-tól Pusztavám a település hivatalos neve (korábban Nana ill. Ondód, Ondoth volt). A gyüleke
zethez akkor 1101 lélek tartozott. 

Kótsch Mihály (1904-1927) közel negyed századon át pásztorolta a híveket. Az ő működése alatt 
- még az első világháború kitörése előtt - újabb, második szolgálati lakást épített a gyülekezet. Az 
öröm nem tartott sokáig, jöttek a behívók és a gyászjelentések. Az I. világháborúban a gyülekezetből 
41-en vesztették életüket. Két harang is „bevonult". Csak az 1822-ben öntött nagyharang maradt meg. 
A háborúba rekvirált harangokat 1922-ben újakkal - 163 kg-os és 84 kg-os - pótolták. E költségek 
(130 ezer korona) előteremtéséhez nagy segítséget nyújtott a gyülekezetből elszármazott, Amerikába 
kivándorolt pusztavámiak adománya. 

A tragédiák a parókiát sem kerülték el: 1927 májusában gyomorrákban elhunyt a gyülekezet lel
késze. Ötvenhat éves volt. Sírja a pusztavámi temetőben van (16 évesen elhunyt fia és 15 éves korá
ban eltávozott leánya között). Emlékét a hálás utókor kegyelettel őrzi. Hivatását Lajos fia (hajdani 
lajoskomáromi lelkész) folytatta. 

A 114 éves orgona helyébe 1929-ben 6720 pengőért újat készíttetett a gyülekezet a pécsi orgonaépítő 
Angster céggel, de ekkor már Hoffmann Ernő (1927-1934) volt a lelkipásztor Az ő Izménybe távozása 
után Weinberger Gusztáv (1934-1944) lett Pusztavám lelkésze. Nehéz éveket követő békés korban 
kezdte meg szolgálatát. Virágzó, 1184 evangélikus lelket számláló gyülekezet pásztora lett a 2521 főt 
számláló faluban. 

Az 1920-as években Kapi Béla püspök által megszervezett - addig egyházunkban csak elvétve folyó 
- belmissziói munka Pusztavámon is megindult. Az egyházmegyei közgyűlés 1937. évi jegyzőkönyve 
szerint: „Lelkes munkával folyt az egyesületi élet. Serdülő legények, lányok, nők és férfiak egyesü
letbe tömörülve külön-külön összejöveteleket tartottak." Biblia- és imaórák, valamint liturgikus esti 
áhítatok voltak. Megalakult az iskolás gyermekek gyülekezete, akik azt tűzték célul maguk elé, hogy 
lelkészük vezetésével házi áhítatokat tartanak azok számára, akik öregek vagy betegségük miatt az 
istentiszteletekre nem tudnak eljárni. A gyermekek jótékonysági munkát is végeztek a rászoruló egy
háztagoknál. 

Az 1940-ben kiadott egyházegyetemi névtárban 1200 lélekszámú anyagyülekezetként szerepel Pusz-
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tavam. Szórványai közül Mórról 158, Bakonysárkányból 14, Csókakőről 1 lélek tartozott az 1373 tagú 
egyházközséghez. 

A Volksbund 1940-ben alakult meg Pusztavámon. Ideológiája felekezettől függetlenül hatott a falu 
német nemzetiségű lakóinak jelentős részére. Következményei súlyosan érintették a vidék lakóit és az 
evangélikus gyülekezetet is. Lélekszáma és ereje megcsappant. Több személy - köztük közel 500 evan
gélikus - még a szovjet csapatok megérkezése előtt, 1944 novemberében - elmenekült Pusztavámról, 
és részben lovaskocsikkal, nagyobb részben vonattal elhagyta az országot. 

A kocsikkal menekülők Bajorországba mentek, a vonattal távozók Csehországba kerültek. Előbbiek 
a választott helyen le is telepedtek Geretsried városában A Csehországba érkezők többsége már 1945 
május-júniusában visszajött hazájába. Az ő távozásuk és az 1948. február 10-én végrehajtott kitelepí
tés a gyülekezet kb. felét érintette. 

Weinberger lelkész 1944. december 23-án - a község körül folyó kemény harcok idején - elmenekült 
a faluból. Endrődi (Ernst) Alfréd kántortanító katonai szolgálatot teljesített. Pfandler Nándor másod
tanító már 1943-ban elhagyta a falut, német katona lett, a háború után Münchenben élt. A gyülekezet 
hivatásos vezetők nélkül maradt. 

Pusztavám harcszíntérré vált. A faluért folyó véres küzdelemben a gyülekezet tagjai közül tizenket
ten - köztük öregek és gyermekek - civilként, otthonukban lettek az értelmetlen öldöklés áldozatai. 
Katona fiaik közül 51-en, hősi halottként, idegen földben várják a feltámadás Urát. 

A háború nagy kárt okozott a községben. Az egyházi épületek is megrongálódtak. A gyülekezet 
levéltári anyagának nagyobb része megsemmisült, de az anyakönyveket sikerült megmenteni, mert 
a lelkész távozásakor valamennyit magával vitte Sopronba, ahonnan a háború után sértetlenül és 
hiánytalanul visszakerültek. 

A harcok befejezése után több hónapon keresztül Maráczi János gondnok tartott istentiszteletet a 
megfogyatkozott, pásztor nélkül maradt nyájnak. 

A gyülekezeti adminisztrációt helyettes lelkészek - Pohánka Sándor bokodi és Milán János oroszlá
nyi lelkész - végezték. 1945 szeptemberétől Tárj áni Gyula segédlelkész látta el az egyházi szolgálatot, 
és a bokodi lelkész fennhatósága alatt nagy buzgalommal kezdett híveivel együtt a súlyosan megron
gálódott épületek rendbehozatalához. 

Tarjáni lelkész más szolgálati helyre történő irányítása után - 1946 augusztusában - a kerület püs
pöke a Felvidékről kiutasított Szabó Vilmost nevezte ki adminisztrátornak. Öt 1947 decemberében, 
miután a közgyűlés kimondta a lelkészi állás megüresedését, rendes lelkészének hívta meg a gyüleke
zet. Weinberger lelkész nem tért vissza, Ausztriában telepedett le, és Amstettenben szolgált 1966-ban 
bekövetkezett haláláig. 

Új élet kezdődött. A rendbetett épületek között bizakodva folyt a lelki építkezés, de német szárma
zásuk miatt egyre több zaklatásnak voltak kitéve a hívek. Csakhamar majdnem az egész gyülekezet 
nincstelenné és hajléktalanná vált. A súlyos helyzetet fokozta a már régóta rettegéssel várt kitelepítés 
- 1948. február 10. - , s a bajt tetőzte az 1948 nyarán bekövetkezett iskolaállamosítás. 

A kitelepítettek Kelet-Németországba kerültek. Az évek folyamán többen vállalták a kockázatos 
nyugatra való átszökést, s közülük számosan szintén Geretsriedben találtak otthonra. Közülük ket
ten különösen is szívükön hordozták a kapcsolattartást a szülőhazával és egykori anyagyülekezetük
kel. Macher János - mint városi képviselő és az ottani evangélikus gyülekezet egyik vezetője - azon 
fáradozott, hogy új otthonukban evangélikus templom épüljön, és a felszentelése szintén Szenthá
romság ünnepe utáni 20. vasárnapra essen, mint a pusztavámié. Vágya teljesült: 1960-ban felépült a 
Petruskirche nevű templom. Később a két helység között partnertelepülési, majd a két evangélikus 
közösség között testvérgyülekezeti kapcsolat alakult ki. Netzkár András a hagyományőrzés révén erő
sítette a kapcsolatot az óhazában élőkkel. Munkájuknak szép emléket állít a Geretsriedben 1978-ban 
megjelent Heimatbuch von Pusztavám, amelyben méltó helyet kapott a gyülekezet története is. 

Az itthon maradtak élete hosszú időre a templom falai közé szorult. Szabó Vilmos több mint egy 
évtizedes pusztavámi szolgálat után, 1957-ben - mivel a pásztor és nyája közötti bizalmi viszony meg
gyengült - lemondott hivataláról. Rövid bakonycsernyei működést követően Nyíregyházára került. 
Ott szolgált nyugdíjba vonulásáig, és ott is hunyt el 1987-ben. (Vilmos Béla nevű fia Pakson esperes
lelkész.) 

A hívek hajdani lelkészüket, az Izményben szolgáló Hoffmann Ernőt (1957-1970) hívták vissza 
pásztoruknak. 0 haláláig szolgálta hűséges gyülekezetét. Budapesten hunyt el 1970. szeptember 8-án. 
Hetvenéves volt. Sírjánál dr. Ottlyk Ernő püspök és Nagy István esperes hirdette a feltámadás evan
géliumát. 

Puskás János 25 évig (1970-1995) állt a gyülekezet élén. Működése alatt a megrepedt harangjukat 
újra öntettek, a II. világháborúba elvitt harang helyére újat készíttettek, korszerű lelkészlakást épí-
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tettek a templom mögötti udvarban (1977), felújították a templomot, és betonköténnyel vették körül 
a bányaművelés miatt megrepedt 200 éves templom fundamentumát (1983-1985). A régi parókiában 
gyülekezeti termet és irodát alakítottak ki, és kicserélték a villamos hálózatot. A munkálatokat a Né
metországban élő pusztavámiak is támogatták. Egyidejűleg folyt a lelki építkezés is: hatalmas szerve
zés eredményeként ismét leánygyülekezet alakult a móri szórványban (1986). 

A lelkész szolgálatát mindaddig végezte, amíg a szíve azt nem mondta: elég! Agyérgörcs, infarktus 
és egyéb szervi bajok késztették a nyugdíjba vonulásra. 2008-ban hunyt el, 75 éves korában. 

Cserági István nagyvelegi lelkész néhány hónapig tartó helyettes lelkészi szolgálata után Kapi Zol
tánt - a hajdani dunántúli püspök unokáját - választotta pásztorának a gyülekezet, akit 1996. március 
16-án iktatott hivatalába Lábossá Lajos esperes. Ő az ösküi szolgálati helyét cserélte fel a pusztavá-
mira. 

Egy nagy múltú, tragédiák sokaságát megért, de a gondviselő Isten megannyi áldását is megtapasz
taló falusi gyülekezet és egy fiatal közösség tagjainak együttműködése és lelki vezetése nem könnyű 
feladat. Itt a megóvandó egyházi épületek sokasága, ott a templom hiánya a munkák megfontolását 
és rangsorolását igényli. 

Ennek megfelelően, az évezred utolsó éveiben az anyagyülekezet felújíttatta értékes, 70 éves orgo
náját; a karzatra új padokat készíttetett; és bevezettette a padfűtést. Ezt követően elvégezték a temp
lom teljes külső festését, majd a templom lábazatát páraáteresztő vakolattal látták el, és a falakat - az 
egész utcafronton (iskola, templom, iroda) - újrafestették. Egyidejűleg elvégezték a lelkészi hivatal és 
a gyülekezeti terem belső felújítását is. A következő lépés a parókia korszerűsítése lehet. 

Urunk egyházat és gyülekezetet megtartó kegyelméért ünnepi istentiszteleteken adtak hálát a gyü
lekezet tagjai. Az együttünneplők körét rendszerint a Németországból hazalátogató rokonok, isme
rősök, gyülekezeti vezetők, a móri filia tagjai, magyar egyházi vezetők és más meghívott vendégek 
alkották. 

1996. advent 3. vasárnapján Hartmut Diekmann nápolyi ev. püspökkel tett látogatást az északi egy
házkerület püspöke, Szebik Imre, és német nyelvű prédikációt hallhatott a gyülekezet. 1998. advent 
3. vasárnapján - a móri gyülekezet ünnepéhez kapcsolódóan - tett ismét látogatást a gyülekezetben 
a kerület püspöke. Móron szép magyar. Pusztavámon igényes, német nyelvű prédikációval örven
deztette meg a híveket. 2000. november 5-én, a templomszentelés 215. évfordulóján Szimon János 
nyugalmazott soproni lelkész magyar és német nyelven hirdette az igét. 2001. november 4-én Ittzés 
János - a 2000-ben „újjászületett" nyugati (dunántúli) egyházkerület püspöke - szolgált szintén két 
nyelven és mindkét helyen. 

2005. október 9-én a templom fennállásának 220. évfordulóján pedig az utcafrontján is megszépült 
épületegyüttesért adott hálát a kerület püspökével az anya- és leánygyülekezet. 

A móri leányegyház 

Mór város Fejér megye északnyugati részén, Veszprém és Komárom megyék szomszédságában, a 
Székesfehérvárt Győrön át Béccsel összekötő Via Regia (Királyi út) mentén, a megyeszékhelytől 26 
km-re, a Bakonyt a Vértestől elválasztó tagolt domborzatú, völgyekkel sűrűn hálózott, erekkel átjárt 
kies vidéken, a Móri-árokban található. 

A településen és a térségében talált régészeti leletek hatezer éves múltra utalnak. Egyes (18. század 
elejéről származó) feljegyzések szerint Szent István uralkodása idején templomos hely volt. A templo
mot feltehetően a falu vette körül, amelyet a tatárjárás elpusztított. A 14. század első negyedében már 
„rendkívül népes és régóta fennálló és gazdag falu". A 16. század elején „...Mór a csókakői várurada
lom legnépesebb faluja." 

Az 1543 nyarától 144 évig tartó török hódoltság első évtizedeiben a település elnéptelenedett, a 
lakosság Győrbe és környékére menekült. Az itt maradtakat felkoncolták vagy elhurcolták, a falut fel
égették. Mór csak 1570-től vált újra lakott településsé, de 1601-től az 1610-es évek végéig ismét lakatlan 
volt. A benépesülés idején 60-70 lakót jegyeztek, majd az 1600-as évek közepén érkező új telepesekkel 
180-200 főre növekedett a lakosság száma. A 17. században letelepülők magyar nemzetiségűek és re
formátus vallásúak voltak. A falurész a Magyar Mór nevet viselte. 

Mór újabb betelepítése három szakaszban történt: 1697-től a Rákóczi-szabadságharc kirobbanásáig, 
1711-től az 1739-ben kitört pestisjárványig, illetve 1740-től 1750-ig tartott. A telepesek német nemze
tiségű katolikusok voltak, és különböző területekről - Svábföldről, Bajorországból, Szászországból, az 
osztrák örökös tartományokból. Cseh- és Morvaországból, Sziléziából és nyugat-magyarországi hely
ségekből - érkeztek. Lakóhelyül a Hochburg-uradalom által kijelölt helyet, a kapucinus templomtól 
délre eső területet kapták. Ök rakták le a Német Mór nevű falurész alapjait. (Mór 1758-tól mezőváros, 
később nagyközség, 1985-től város.) 
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A reformáció hajnalán Mór a reformáció nagy pártfogójának, Nádasdy Tamásnak a birtoka volt. 
Lakói korán lettek az evangélikus vallás követői, de később a kálvini ághoz csatlakoztak. Első lelkészei 
bizonyára evangélikusok voltak. 1627-ben már református lelkészük volt. A 18. századi betelepítések 
és az ellenreformáció - különösen a Hochburg család bőkezű támogatását élvező, 1695-ben letele
pedett kapucinusok - hatására a falu felekezeti aránya megváltozott. Az 1745-ben végzett canonica 
visitatió szerint 738 katolikus, 25 református, 7 evangélikus, 7 vegyes és 5 izraelita család élt Móron. 
Az 1814-ben Ondódon tartott canonica visitatió jegyzőkönyvében 38 lelket számláló filiaként szerepel 
a település evangélikus közössége. Fényes Elek Magyarország geographiai szótára című - Pesten, 
1851-ben megjelent - művében 31 evangélikus lakót említ. 1875-ben Móron és Csókakőn 30 evangé
likus élt. E kevesek közé tartozott az állatorvosi anatómia világhírű tudósa, a móri születésű, mélyen 
hívő dr. Zimmermann Ágoston (1875-1963) is. 

Az 1897-ben Ondódon tartott püspöki vizitáció idején Mór evangélikusai már nem alkottak leány
gyülekezetet. A vizsgálati jegyzőkönyvben szórványban élő hívőkként szerepeltek Árkipusztán és 
Gézamajorban élő hittestvéreikkel együtt, mintegy 60-an. Az istentiszteleteket csak időnként láto
gatták. Mivel lelkigondozásukat a lelkész lakóhelyükön - anyagi eszközök hiányában - kellően nem 
tudta ellátni, „Móron a hittől való elszakadásnak ki vannak téve"- olvasható az egyházlátogatási 
jegyzőkönyvben. Ennek veszélyét felismerve püspöki határozat született arról, hogy „Mórott legalább 
kétszer prédikáció tartandó és a vallástanítás rendszeresítése végett katechhetai állás szervezendő" 
kerületi segítséggel. 

A megvalósítás útjának folyamata ma már nem idézhető fel, de tény, hogy az evangélikusok nem 
tűntek el Mórról, sőt Móri Evangélikus Református Olvasóegyesület alakult 1900. dec. 6-án. 1933-ban 
megtartották az első evangélikus konfirmációt a református templomban. Az 1937. évi egyházmegyei 
közgyűlés jegyzőkönyvében, ez olvasható: „A szórványhelyeken a gyermekek heti kétszeri hitokta
tásban részesülnek. ... Mórott pedig a ref. egyház testvéri együttérzése által, az evangélikus istentisz
teletek számát sikerült megkétszerezni." 

Egyebek mellett ezeknek is köszönhető, hogy az 1940-ben kiadott egyházegyetemi névtárban Pusz
tavám szórványai között (valójában fiókegyház volt) Mórt már 158 evangélikussal találjuk. Az 1948-as 
kitelepítés őket is érintette. 

Az iparosodás következtében a lakosság száma megnövekedett. A beköltözőkkel főképp a közeli 
Bakonycsernyéről, Nagyvelegről és Pusztavámról, de Súrról és Bókodról, valamint az ország távoli te
rületeiről is egyre több evangélikus került Mórra, akik továbbra is Pusztavám szórványaként részesül
tek lelkigondozásban. Istentisztelet csak a hónap első vasárnapján délben és a nagyünnepek második 
napján volt a református templomban. Az ipari centrumban az átlagosnál is élesebben ható politikai 
viszonyok hosszú ideig nem voltak kedvezőek a hitélet szervezett vallásos keretek közötti gyakorlásá
hoz. Ebből is következett, hogy az evangélikus közösség gyülekezetté alakulására csak a körülmények 
megváltozása után - a település várossá nyilvánítását (1985) követő évben - 1986-ban került sor. A 
felismerés Puskás János pusztavámi lelkész érdeme. Ö vállalta a szervezés munkáját is. A nehéz, de 
áldásos szolgálatban móri lakosként segítségére volt lánya, Lacknerné Puskás Sára segédlelkész - aki 
a kis filiát három éven át (1986-1989) gondozta -, valamint veje, Lackner Pál szigorló teológus. 

Kül- és belföldi anyagi támogatással (a Lutheránus Világszövetség 150 ezer Ft-ot adományozott), 
valamint a szomszédos települések evangélikusainak hatékony segítségével (Pusztavám, Bakonycser-
nye-Súr, Nagyveleg) megvásárolták, majd rendbe tették a város központjában lévő, korábban ügyvédi 
munkaközösség céljára használt épületet, amely azóta imaházul szolgál. Az egyházmegye tulajdonába 
került épületben az első istentiszteletet 1986. október 5-én tartották. Azóta a rendszeres vasár- és ün
nepnapi istentiszteleteken kívül itt folynak a heti bibliaórák, egyes csoportok hittanórái, a konfirmá
ciói oktatás, és itt kapnak helyet a különféle egyházi rendezvények is. 

A gyülekezet ismét a szomszédos, nagy múltú, német eredetű Pusztavám filiája. Az eltérő adottsá
gokkal rendelkező anya- és leánygyülekezet jól kiegészíti egymást. Puskás János nyugdíjba vonulása 
(1995) után néhány hónapig Cserági István nagyvelegi lelkész helyettesitett, majd Kapi Zoltán lett a 
gyülekezetek lelkipásztora. 

1996. november 3-án, az imaház felavatásának 10. évfordulóján a gyülekezetet alapító Puskás János 
nyugalmazott lelkész szolgált. 1998. december 13-án a 12. évfordulót ünneplő gyülekezet előtt Szebik 
Imre, az egyházkerület püspöke hirdette az igét. 2001. november 4-én - a 15. évfordulón - Ittzés János 
püspök prédikációjából meríthetett erőt a móri hívek közössége. 

A kis filia 1998-ban kívül felújította imaházát, a következő évben pedig a belső felújítás során kom-
fortosította imatermét: bevezették a földgázt, majd 2006-ban csatornázást végeztek. 

Az imaház 2000-ben került hivatalosan - ajándékozás jogcímén - a leányegyház tulajdonába. 
A 2001-ben tartott népszámlálás adatai szerint több mint félezer evangélikus él a városban, de sokan 

még ismeretlenek a gyülekezetben. A hívek szeretnék minél előbb megismerni valamennyi evangéli-
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kus testvérüket. Az egyházi nyilvántartásban szereplők száma ugyanis alig haladja meg a 250-et. Az 
egyházfenntartói járulékot fizetők száma 100 körül van. 

A gyülekezet ma - 20 éves múltjával - erősödő, a különböző eredetű evangélikus közösségekből 
hozott hagyományokra nyitott, városias gyülekezet képét mutatja, amely templomépítési terveket 
dédelget. Ezzel a céllal hozta létre közhasznú alapítványát is. 

Kis közösségükért és mindazért a sok jóért, amit a gyülekezet ez alatt a két évtized alatt megért, 
2006. Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnapon adtak hálát az Ürnak a hívek és a meghívottak. Az 
igét Lackner Pál tábori püspök hirdette. A szolgálatban részt vett Szarka István esperes, Lacknerné 
Puskás Sára és a helyi lelkész. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: Pálusch (Pál) János (1754-1757), (!), NN (1770 körül), (!), Nerodoli Mátyás (1785-1795), 

Greskovits Imre (1795-1804), Balasovits Márton (1804-1812), Malatides Dávid (1812-1858), Malatides 
Sándor helyettes lelkész (1858-1859), Esztel (Esti, Estei) Sámuel (1859-1876), Hófbauer Pál (1876-
1883), Smid Mihály helyettes lelkész (1883), Falaky Károly (1883-1887), Smid Mihály helyettes lelkész 
(1887-1888), Payr Sándor helyettes lelkész (1888-1889), Smid Mihály (bokodi lelkész) helyettesként 
(1889), Payr Sándor (1889-1896), Posch Sándor (1896), Holko Mihály (1896-1904), Kótsch Mihály 
(1903-1927), Balogh István helyettes lelkész (1927), Hoífmann Ernő (1927-1934), Weinberger Gusz
táv (1934-1944), Pohánka Sándor helyettes lelkész (1944-1945), Milán János helyettes lelkész (1945), 
Tarjáni Gyula helyettes lelkész (1945-1946), Szabó Vilmos (1946—1957), HofFmann Ernő másodszor 
(1957-1970), Puskás János (1970-1995), Cserági István helyettes lelkész (1995), Kapi Zoltán (1995-) 

Segédlelkészek: Marton Mihály (1841-1842), Malatides Sándor (1847-1858), Esztel (Esti, Estei) Re
zső (1874-1876), Tarjáni Gyula helyettes lelkészi státusban (1945-1946), Lacknerné Puskás Sára (1986-
1989) 

Tanítók: Devossa János (1785-1789), Kiss Mátyás (1790-1806), Holitsch György (1806-1809), Csen
gető István (1809-1817), Kis (Szedencsek) Ádám (1817-1822), Göndör István (1824-1825), Borbély 
István (1828-1864), Polster János (1864-1871), Hauptmann János (1873-1907), Fuhrmann János (1907-
1911), Ernst József (1911-1929), Endrődi (Ernst) Alfréd (1929-1948) 

Segédtanítók: Borbély Sándor (1854-1855), HofFmann Ágoston (1879-1880) 
Másodtanítók, osztálytanítók (1888-tól): Wéber Károly (7-1891), Benedek Ottó (7-1897), Polster 

József (1897-1898), Jány János (1898-1899), Gohr Jakab (1899-1900), Feiler János (1900-7), Gömöri 
Sámuel (1902-1904), Vértes János7 (1905-7), Wurm Károly (1907-1910), Guggenberger Gyula János 
(1910-1912), Melcser Richárd (1913-1924), Kaipel Jakab (1924-7), Mihályi Károly (1925-7), Weisz Já
nos (1926-1929), Gabnai Ferenc (1930-1938), Pfandler Nándor (1938-1943), Bereczky Emese helyettes 
tanító (1945-1946), Kappel József (1945-1948) 

Felügyelők: Giebitz Márton (1927-7), Gömbös Zoltán (7-1940-7), (?), (üresedésben 1961-1974), 
Krebsz János (1975-1990), Grósz János (1991-1999), Lisztmayer János (1999-2000), Mosberger Jánosné 
(2000-2003), Macher János (2003-) 

A jelen 

Pusztavámon a lelki töltekezésre a rendszeres istentiszteletek, adventi és böjti bibliaórák és az im
már rendszeressé vált - évenként tartandó - evangelizációs napok, valamint az ugyancsak hagyo
mányossá vált ökumenikus hetek adnak lehetőséget. A gyermekek hittanoktatása és konfirmációi 
felkészítése biztosított. 

Az elnökség együttműködésének szép példáját adja a lelkész és a felügyelő rendszeres, heti gyako
risággal tartott munkamegbeszélése. 

A felügyelői tisztséget 2003 adventjétől Macher János tölti be, aki 1990-ben érkezett vissza Német
országból, és egyik legfőbb vágyának a móri templom felépítését tartja - amint egykor Geretsriedben 
az ottanit -, s ha a székfoglalójában mondott szavait a gyülekezet is komolyan veszi, megvalósulhat 
az álmuk, az Ür segítségével: „fogjunk hát össze, építsük egyházunkat, a vállalt felelősséget vegyük 
komolyan, mert erre esküdtünk Isten színe előtt." 

Móron a vasárnapi istentiszteleteket általában 30-40 személy látogatja, s csak kevéssel marad ez 
íilatt a rendszeresen úrvacsorával élők száma. 

Itt is rendszeresek a heti bibliaórák, a hittanórák (a Dr Zimmermann Ágoston-iskolában és az 
imaházban), a konfirmációs órák, és évenkénti gyakorisággal tartanak evangelizációs és ökumenikus 
imaheti alkalmakat. Az evangelizációs szolgálatot - az utóbbi három évben - Szeverényi János orszá
gos missziói lelkész végezte. 
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Fontos feladat a még kallódó evangélikusok összegyűjtése, lelki ébresztése és ezzel olyan közösség 
kialakítása, amely képes temploma felépítésére is. 

Dr. Jani János 
(Lektorálta: Kapi Zoltán és Macher János) 
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Sárbogárdi Evangélikus Egyházközség 

7000 Sárbogárd, Posta u. 5. 
Web: http://sarbogard.lutheran.hu 
E-mail: sarbogard@lutheran.hu 
Bőjtös Attila nem lelkészi egyházi munkás 

Sárszentmiklós keletkezett 1740 körül, önállósult 
1799-ben 
Anyakönyveit vezeti: 1799-től 

Lélekszám 282 Sárszentmiklóssal együtt /66/ 56 
Szórványok és lélekszámuk: Alap (13 /!/ - ) , Al

sószentiván (2 / - / -) , Kálóz (4 /!/ - ) , Mezőfalva (39 
ni 1), Nagykarácsony (11 /- / - ) , Nagylók (13 /8/ 5), 
Sáregres (6 /2/ 2) 

Az egyházközséghez tartozó Szabadegyháza 
szórványhelyet (9 /?/ ?) a székesfehérvári lelkész 
gondozza. A nyilvántartottak/fenntartók adatait 
lásd ott! 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 370 /145/ 
113. (A KSH adat Szabadegyházát is tartalmazza) 

Az egyházközség tisztségviselői: Láng Sándor 
felügyelő, id. Plézer Ferenc gondnok. Lengyel József 
pénztáros, Bőjtösné Fűké Veronika kántor. Váraljai
né Melis Orsolya jegyző, Resch Ádámné számvevőszéki 
elnök, Veress Sándorné, Rónay Győzőné számvevőszéki tagok. Presbiterek: Plájer János, Rónay Győző, 
Szakács Zsigmondné, Veress Pálné, Váraljai Péter 

A gyülekezetek története 
Sárbogárd egyházkerületünk egyik végvára: Fejér megye déli részén, Székesfehérvártól 35 km-re 

délre helyezkedik el. Bár a település már a római kor idején lakott volt, az első írásos emlék 1323-ban 
említi a mai város magjának, Bogárdnak a nevét. A másik ősi településrész. Tinód eredete is innen 
datálható; a két besenyő család nevét viselő településrész a 19. század végén Sárbogárd néven egye
sült. A következő „házasság" 1969-ben köttetett: Sárbogárd és Sárszentmiklós „lépett frigyre", s ezzel 
egy évvel később az új település nagyközségi rangot kapott. 1986 pedig a várostörténet mai fejezetét 
nyitotta meg: Sárbogárd - több környékbeli falu és majorság csatlakozásával - várossá vált. 

A sárszentmiklósi (volt) anyaegyház 
A sárszentmiklósi evangélikus gyülekezet az 1740-es évek körül keletkezett. Az akkori uradalom 

bérlője a pozsonyi születésű, evangélikus vallású Frendel György volt, aki a környéken szétszórtan 
élő, túlnyomórészt szülőföldjéről származó evangélikus családokat összegyűjtötte, és a pusztán lete
lepítette. A családoknak majdnem fele az ország felvidéki részének nyugati vármegyéiből érkezett, 
de amikor híre ment annak, hogy Szentmiklóson evangélikus gyülekezetet létesítenek, ide települtek 
a környékről, sőt Dunántúl más helységeiből is az evangélikus vallású jobbágyok és zsellérek. 1763-
ból - a betelepülők helyzetének megszilárdulása utáni időből - maradt fenn az a kontraktus, vagyis 
szerződés, amely a letelepedést rögzíti. 

Az 1763-as letelepedési szerződést 51 evangélikus család kötötte meg Frendel Györggyel, a terület 
bérlőjével. Ok tekinthetők az induló evangélikus gyülekezetnek. A letelepedés után a bérlő evangé
likus iskolát létesített, ahová Bikácsról hozatott tanítót Zaborszky (Záborszki) Sámuel személyében. 
Az első iskola - az imaházzal együtt - valahol a puszta területén volt, rá vonatkozó adat azonban 
nincsen. Kezdetben tanítók voltak a gyülekezet lelkészei is, akiket azonban részben elűztek, részben 
pedig ők maguk hamar itt hagyták a kis lélekszámú gyülekezetet. 

Amikor Frendel György bérlete lejárt, a föld katolikus bérlők kezébe került, akik katolikus híveket 
telepítettek le, és ez az evangélikus közösség széteséséhez vezetett. A kitelepülő evangélikus családok 
fele a Bánság és Bácska felé vette útját, s így 1770-re 24, 1791-re már csak 20 család maradt meg a 
sárszentmiklósi gyülekezetből. 
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1791-ben - gróf Zichy Jánosné kegyessége folytain, a falu végén, a mostani Magyar u. 31 szám alatt 
- „újólag" felépült az imaház és a paplak, amelyet 1815-ben átépítettek: új tetőt kapott, és falait meg
emelték. Ahhoz azonban, hogy 1870 októberében Sárszentmiklóson fél év leforgása alatt felépülhessen 
a kézzel fejtett vörös terméskövekből rakott templom s mellette a lelkészlak, olyan lelkésznek kellett 
érkezni a gyülekezetbe, aki „minden követ megmozgatott" az ügy érdekében. 

A templomépítő Béldi Károly (eredeti neve Strack Károly, aki az 1869-ben feleségül vett Béldi leány 
családja iránti tiszteletből megváltoztatta nevét) iskoláit Sárszentlőrincen és Gyönkön kezdte, majd 
Nagykőrös, Szarvas, Sopron és Bécs következett. Lelkészként első gyülekezete Györköny volt, de a 
sárszentmiklósi gyülekezet meghívását már Pakson kapta. 

Béldi lelkészt néhány hónapos szolgálat után 1864-ben iktatták hivatalába. Elhatározta, hogy temp
lomot épít a gyülekezetnek. De miből? A mégoly adakozó kedvii gyülekezet erejét is messze meg
haladta a vállalkozás. A lelkész gyűjtő körútra indult Mecklenburgba. A német evangélikusok előtt 
kérése meghallgatásra talált: szegény és tehetős egyaránt adakozott. A sok névtelen adakozó mellett 
ott volt I. Vilmos porosz császár is. És az itthoni segítség? Zichy gróf a valódi érték harmadáért adott 
telket; ő adott téglát, követ és meszet az építkezéshez. A sárbogárdi céhek is megmozdultak; a helyi 
evangélikusok éveken keresztül munkával törlesztették a tartozást. Az összefogás eredményeként fél 
év alatt elkészült a templom, és 1870. október 30-án felszentelték. 

1859-től evangélikus-református közös iskolában tanultak a protestáns gyermekek. A gyülekezetek 
közötti feszültség miatt azonban 1880-tól önálló iskolát építenek a felekezetek. Az épület állaga és 
felszereltsége azonban már a század végére is szegényes volt. Bár a gyülekezetnek még a templomépí
tésből nagyobb összegű adóssága volt, mégis elhatározza, hogy új iskolát épít a templom közelében. 
A lelkészi kert végéből vettek el egy darabot, s a szomszéd telek megvásárlásával már meg is volt a 
telek az iskola számára. A gyülekezet nagy buzgalommal és áldozatkészséggel fogott az új iskola épí
téséhez. Anyagszállítás, falak feltömése és minden napszám önkéntes munkával ment, s oly gyorsan 
haladt az építkezés, hogy 1901. október 21-re elkészült az iskola, s majdnem 50 évig állt a gyülekezet 
szolgálatában. 

A templomban 1883-tól már harmónium kísérte a hívek énekét. De a gyülekezet többre vágyott. 
Az álom 1902-ben vált valóra. Dacára annak, hogy az iskola építése sokat kivett a gyülekezet anyagi 
erejéből, a hívek nem maradtak tétlenek az adakozás terén. 1902-ben a székesfehérvári Szálai Gyula 
orgonaépítő mestertől egy 5 regiszteres, 228 sípos orgonát vásároltak. Az orgona beszerzése körül 
különösen a férfi dalkör buzgólkodott, s meglevő készpénzét teljes egészében e célra adományozta. Az 
új orgona elhelyezése szükségessé tette a templomi karzat megnagyobbítását. 

Béldi Károly 46 évi működése áldásos volt a gyülekezetben. Amikor évtizedekkel később a „miklósi 
erős evangélikusságot" emlegették, az jórészt az ő munkájában gyökerezett. Sokáig közszájon élt, 
hogy az ő idejében az idősebbek még a reggeli könyörgésre is átjártak a szomszédos Rétszilasról, s tél 
idején bundában ültek a templomban. Az is fennmaradt, hogy az egyik öreg hívő reggelenként behívta 
magához az utcából iskolába induló gyermekeket, és csak hangos imádkozás után bocsátotta őket útra. 

Bár Béldi lelkész 1909. március 31-én nyugdíjba ment, a lelkészi munkát addig végezte, amíg a gyü
lekezet új lelkészt nem kapott Haniífel Sándor személyében. A templom „építőjét" 1920. június 16-án 
temették el a miklósi temetőben. 

Haniífel lelkész hivatalba lépésekor a gyülekezet lelki élete élénk, anyagi helyzete rendezett volt. A 
hívek buzgón látogatták a templomot, nagyünnepeken az úrvacsorázók száma 60-80 között mozgott. 
1909-ben 12 család, 42 egyháztag hagyta el a falut és a gyülekezetet, és keresett megélhetést Zichy 
János gróf újonnan létesített birtokán. Kislángon. A kis lélekszámú gyülekezetnek ez súlyos vérveszte
séget jelentett. Az élet azonban tovább folyt, s ugyanebben az évben megalakul a nőegylet, amelyben 
a gyülekezet majdnem minden felnőtt korú nőtagja részt vett. A gyülekezet hozzákezdett a lelkészlak 
már elodázhatatlan felújításához és a templom kifestéséhez, így a következő néhány év ismét az épít
kezések időszaka lett. 1913-ban már a kor követelményeinek megfelelő színvonalú a lelkészlakás. A 
felújításhoz felvett jelentős kölcsönt 12 évig törleszti a gyülekezet. 

1914-ben a sárbogárdi gyülekezeti tagok óhajára közadakozás útján a meglévő két harang mellé a 
pécsi Rudle Ignác harangöntőnél egy 76 kg súlyú harangot vásároltak. így a gyülekezetnek három 
harangja lett: egy 305 kg-os, egy 145 kg-os és egy 76 kg-os. A kis harang beszerzésekor Polonyi János, 
a gyülekezet egyik tagja mindhárom harang részére a rozoga faállvány helyére, saját maga adva az 
anyagot is, vas haranglábat készített. 

Haniflfel lelkész feljegyzései szerint az első világháború első éveiben megélénkült a vallásos élet. Va
sárnaponként zsúfolásig tele volt a templom, többen az utcán állták végig az istentiszteleteket. 1917-re 
azonban fásultság vesz erőt a gyülekezeten, s lassan hanyatlik a templomlátogatás. 

Az első világháború elszólította a gyülekezet fiait és tanítóját, a hadvezetés lefoglalta a két nagyobb 
harangot, elvitte az orgona sípjait. 
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A tanító helyét a lelkész vette át. Három évig tanított, majd később a gyermekek a református isko
lába jártak, azután átmenetileg a katolikus iskola padjait koptatták. A háború utáni zavaros időben a 
templomot kifosztották, a lelkészlakás hátulsó része düledezett, az iskolaépület is felújításra szorult. 

Az eszmélés után a gyülekezet hozzáfogott épületeinek rendbetételéhez. 1922-ben eternitpalával 
fedték be a templom tetejét. Az első világháborúban elrekvirált sípokat 1924-ben pótolták, és kijavít
tatták az orgonát, 1925-ben a „hadba vonult" két nagyobb harang helyére újakat szereztek. A csepeli 
eklézsia harangöntőjéből érkezett a 386 kg-os B hangú és a 168 kg súlyú D hangú harang, felszentelé
sük virágvasárnap volt. A templom építése óta nem történt olyan hatalmas, önkéntes áldozatvállalás, 
mint a harangok beszerzésekor Nemcsak a jobb módú gyülekezeti tagok, hanem az egyszerű napszá
mosok is jóval erejükön felüli terheket vállaltak. A következő években a templomtoronyra új ablakok 
ill. horganyozott bádog került, a lelkészlakás melléképülete új cserepet kapott, egy gyülekezeti tag új 
gyertyatartókat ajándékozott, a gyülekezet pedig 1933-ban a világháborúban elesett húsz egyháztag 
emlékére emléktáblát helyezett el a templom falában. Ebben az időben az anyaegyháznak 278 tagja 
volt. Az egyházközséghez 735-en tartoztak. 

A gyülekezet melegszívű, halk szavú lelkipásztora 1937-ben, 28 évi szolgálat után nyugalomba vo
nult. Utódja a tüzes szavú igehirdető, Jakus Imre, aki nagy tervekkel indulva igyekezett a gyülekezetet 
mozgásba hozni. Ekkorra már súlyos problémák voltak a gyülekezetben. Évtizedek folytán a rever-
zálisok révén súlyos veszteségek érték a gyülekezetet. Már-már ott áll a gyülekezet, hogy iskolája 
elnéptelenedik, és a bezárás veszélye fenyegeti. Mivel az evangélikus hit feladása sok esetben a jobb 
sorban való élés lehetősége miatt történt, Jakus lelkész elhatározta, hogy a sokgyermekes evangélikus 
családoknak a magyar evangélikusság támogatásával lakóházakat épít. Gyűjtőkörútra indult, s az 
evangélikus testvérek támogatását kérte, mint pár évvel korábban a barlahidai templom, „az ország 
temploma" építésekor. Most „Isten faluja" néven indította a házépítési akciót. Egymás után nyíltak 
meg a szívek és a pénztárcák, jött a pénz Sárszentmiklósra, lassan emelkedtek a kétszoba-konyhás 
kis családi házak. Fiatal diákok álltak a mozgalom élére, gyűjtöttek, és küldték adományaikat miklósi 
diáktestvérkéik házára. A házépítési mozgalomról egy könyvecske is született Jakus Imre tollából Egy 
tenyérnyi felhő címmel. 

Hat ház készült el; hat sokgyermekes család költözhetett be. Már nem távoli uradalmakban akartak 
elhelyezkedni, távoli tanyákra kiköltözni, hanem itt a faluban keresték mindennapi kenyerüket, s még 
erősebben kötődtek a gyülekezethez. 

A hívek lakóházának építése mellett a lelkésznek gondja volt a gyülekezeti épületekre is. A templo
mi szószéket, amely az oltár közepén helyezkedett el, német mintára a templom bal oldali kiugró ré
széhez építtette. 1942-ben a templomot kívülről kijavíttatta, a templompadokat önkéntes adakozásból 
átfestette, a lelkészlakást külön iroda és előszoba hozzátoldásával átalakíttatta. 

A lelkészről alkotott képhez meg kell említenünk, hogy Jakus Imre nemcsak lobogó hitű, hanem 
írói vénával is megáldott lelkipásztor volt. Rendszeresen jelentek meg írásai az evangélikus országos 
hetilapban, az Evangélikus Életben, kötetekben. 

Jakus lelkész nemcsak a miklósi gyülekezet, hanem a szórványban élő evangélikusok sorsát is szí
vén viselte. A szórványgondozás megoldásához segédlelkészt kért, és Kapi Béla püspök Pálffy Mihály 
személyében küldte is a segítséget. A két lelkész között a gyülekezet felosztotta a szórványterületet: a 
Sárbogárdtól északra fekvő rész Sárbogárdhoz, a Sárszentmiklóstól délre lévő pedig az anyagyüleke
zethez került. így próbálta az anyagyülekezet a távol élő testvéreket is bevonni a gyülekezet vérkerin
gésébe. Ezzel 1939-ben elindult a sárbogárdi misszió kiépítése. Az 1940. évi névtárban az anyaegyház 
456, a sárbogárdi fiókegyház 162 lélekkel szerepelt. Szórványban 215-en éltek. Legtöbben Cecén (70), 
Kalózon (35) és Pusztaegresen (22) laktak. Az egyházközséghez összesen 833 lélek tartozott. 

A második világháború nagy változást hozott a gyülekezet életébe. Jakus lelkész 1944-ben elhagy
ta az országot. A háború utolsó évében az istentisztelet több mint fél évig szünetelt. A háború végi 
számvetés: elpusztult a templom orgonája, eltűntek az oltárterítők, templomi padok hiányoztak. Pusz
tultak a kerítések, az iskolából eltűntek a padok, a tanítólakásról az ablakok és az ajtók. Néhány hívő 
magához vette az úrvacsorai edényeket, oltári feszületet, néhány gyülekezeti könyvet, és megmentette 
azokat. 1945. június 24-én indul újra a gyülekezeti élet. Mivel a gyülekezet nem tudott tovább várni 
lelkészére, azért az 1946 évi július 28-án tartott közgyűlésén Pálffy Mihály helyettes lelkészt parókus 
lelkészéül választotta. Beiktatását október 20-án Takó István györkönyi lelkész végezte. 

Az új lelkész minden törekvése arra irányult, hogy a háború folyamán elpusztult értékeit a gyü
lekezet valamiképpen pótolni tudja. így 1946 karácsonyára a gyülekezet harmóniumot vásárolt, és 
bevezette a templomi villanyvilágítást, két évvel később a templomi padok pótlására székeket szerzett, 
és kijavíttatta orgonáját. Időközben rendbe hozatta a templom külső falán lévő háborús sérüléseket. 

Az evangélikus iskola tanulólétszáma 1942-re 39 főre gyarapodott, ám Fekete Sándor tanító katonai 
behívója miatt a tanítás a háború utolsó két évében szünetelt. A háború utáni évek a három törté
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nelmi felekezet útkeresése: közös megbeszélést tartottak a közös iskolában való oktatásról, ám nem 
tudtak megállapodni az egyes évfolyamokban tanító oktatók felekezeti hovatartozásáról. így az evan
gélikus gyermekek a reformátusokkal közösen tanultak az evangélikus iskolában. 1947-ben a katonai 
szolgálatról visszaérkezett Fekete tanító lemondott, állását Pór János töltötte be. Egyéves szolgálata 
azonban egyúttal az evangélikus iskola működésének utolsó esztendeje: 1948. július l-jén az iskolát a 
tanitólakással együtt az állam saját tulajdonába vette. Ezzel megszűnt az evangélikus felekezeti iskola 
Sárszentmiklóson. 

Egy évvel később Sárbogárdon imaház épült. 
PálfFy Mihály lelkész sárszentmiklósi lakhellyel végezte lekipásztori munkáját. Mintegy négy évti

zedes szolgálatában legnehezebb a szórványgondozás volt. Valóban: sokáig gyalog és vonattal, később 
saját pénzen vásárolt motorkerékpárral járta a világ négy égtája felé terjeszkedő óriási szórványte
rületet, s látogatta hűséggel Sárbogárd, Rétszilas, Szilfamajor, Sárszentágota, Pusztaegres, Őrspuszta, 
Felsőkörtvélyes, Cece, Alap, Alsószentiván, Kislók, Nagylók, Mezőfalva, Sárkeresztúr, majd később 
Pusztaszabolcs evangélikusait. Lelkészi naplóiban örömökről és gondokról egyaránt beszámol: öröm
ről, amikor éhesebben fogadják az igét, lelkesebben a hitoktatást, mint az anyagyülekezetben, gon
dokról, amikor sokan elbújnak, elvegyülnek, nem vállalva evangélikusságukat. A lelkész erőfeszítései 
ellenére szomorúan tapasztalta, hogy a szórványban élő evangélikusok az évtizedek során lassanként 
beépültek, otthont találtak a templommal rendelkező református gyülekezetekben. 1953-tól a Sárbo
gárdra helyezett segédlelkészek szolgálata könnyítette Pálffy lelkész munkáját. A szórványmunkára a 
gyülekezet 1958-tól többször éves egyházi segélyt kapott. 

Közben a gyülekezet közigazgatási hovatartozásában is változás állt be: 1952-ben a zsinati törvé
nyek alapján megszülető két egyházkerület közül az Északi Egyházkerülethez, azon belül a Fejér-
Komáromi Egyházmegyéhez került. Tudvalevő, hogy a gyülekezet - leszámítva az 1851-től 1865-ig 
terjedő időszakot, amikor szintén Fejér-Komárom része volt - születése óta a Tolna-Baranya-Somogyi 
Egyházmegyéhez tartozott. 

Már-már úgy látszott, a nehézségek lassan felőrlik a gyülekezetet. Egy rendelet szerint állami is
kolákban legalább tíz jelentkező gyermek szükséges a hitoktatás megszervezéséhez. Ennek a követel
ménynek csak Sárszentmiklós tudott megfelelni egy ideig. A hatvanas évekre lassanként megszűnt az 
iskolai hitoktatás, helyette éveken keresztül vasárnapi gyermek-bibliaórákon oktatták a gyermekeket. 
A lelkész évről évre ostorozta a híveket a gyér templomlátogatás miatt: több vasárnapi istentisztelet is 
elmaradt résztvevők hiányában, az orgona pedig fújtató hiányában nem szólaltatható meg. 

A gyülekezet anyagi bázisa a lelki lanyhulás ellenére stabil volt, építkezésekbe is belefogtak. Meg
építették a háborúban tönkrement kerítést a templom körül, majd néhány év alatt rendbe hozták, mo
dernizálták a parókiát is. A templomfelújítást már a százéves jubileumra tervbe vették, de a szükséges 
összeg nem állt rendelkezésre. Végül megérkezett az egyházmegyei és a külföldi segély, a gyülekezet 
is áldozott, és 1973-ban valóra vált az álom. A belső fal lambériát kapott, a bemeszelt mennyezet újra 
az eredeti színű lett, új oltár és szószék készült, a padozatot cementlapokkal fedték. A serény munka 
időszaka alatt az istentiszteleteket a parókia verandáján tartották. Mindez azonban nem állította meg 
a lelki fásultság tendenciáját. A lelkész 1977-ben így összegez: „gyülekezeti életünkre két gond nehe
zedik: az elnéptelenedés és a közöny." 

Mindeközben Sárbogárdon, ha teherhordásában nem is - a gyülekezet egyharmada járulékfizető -, 
de létszámában erősödő gyülekezet képe körvonalazódik. A felekezetközi kapcsolatok a háború utáni 
merevségükből lassan felengednek. 1969-ben a sárbogárdi imaház építésének huszadik évfordulóján 
lelkészük biztatására a helyi református testvérek is megjelennek, és együtt ünnepelnek a gyülekezet
tel. 

A „második templomépítő" Pálffy Mihály, az örökké tevékeny, nagyszerű műszaki érzékkel megál
dott lelkipásztor 1983-ban tragikus motorbaleset következtében életét vesztette. Halála után űr támadt 
a magára maradt, szinte megbénult gyülekezetben. 

A gyülekezet élére 1983-ban Magassy Katalin gyülekezeti munkatárs, későbbi diakónus lelkésznő 
került, aki nagy lendülettel kezdett a gyülekezetépítésbe. Személyiségéből fakadó precízséggel végezte 
a gyülekezet számon nem tartott tagjainak felkutatását. Ebben és kiterjedt szórványgondozásában 
(Alap, Alsószentíván, Cece, Sáregres, Rétszilas, Nagylók) először kerékpár, később egy Trabant segí
tette. Hamar megalakult a korábban csak névleg létező presbitérium is. 

A gyülekezet épületeinek állaga több helyen sürgős beavatkozást igényelt: a parókia felújításával 
normalizálódtak a lelkész ideérkezésekor még kifejezetten zord lakáskörülmények, sőt a miklósi temp
lom toronysisakja és orgonája is megújult, az épület betonlábazatot kapott. 

Intenzív gyermekmunka indult, amely a soproni evangélikus gyülekezet gyermekeível közös nyári 
táborokban csúcsosodott ki. Megalakult és nyolc főre bővült a gyülekezet női kara, amely egyházme
gyei énekkari t£ilálkozón is bemutatkozott. 
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A hat éven keresztül fáradhatatlanul szolgáló lelkipásztor műtétjét követően már nem tért vissza a 
gyülekezetbe, így őt 1989-ben Decmann Tibor lajoskomáromi lelkész váltotta, aki otthoni szerteágazó 
gyülekezeti teendői mellett tizenkét éven át sárbogárdi helyettesítésével igyekezett legalább szinten 
tartani a gyülekezet életét. Tovább folytak a vasárnapi istentiszteletek és a kazuális szolgálatok, ám az 
énekkart nem volt, aki összefogja. A hétközi gyülekezeti alkalmak megszűntek, a hitoktatást hama
rosan néhány, képesítés nélküli gyülekezeti tag vállalta magára. Ezekben az években a gyülekezet - a 
lelkész összekötő szerepe révén - intenzív kapcsolatot ápolt a lajoskomáromi gyülekezettel. Hagyo
mányossá vált a lajoskomáromi evangélikus fúvószenekar vendégszereplése a miklósi templomban, 
többször a lajoskomáromiak németországi testvérgyülekezetének zenészeivel kiegészülve. A helyi 
gyülekezet természetbeni adománnyal segítette az induló lajoskomáromi Agape Szeretetotthont. 

Közben a gyülekezet egyre reménytelenebbül próbálta meg felvenni a versenyt épületei állagának 
lassú, de folyamatos romlásával. 1992-ben kívülről felújították a miklósi templomot, a gyülekezeti 
termet három évvel később gázfűtéssel látták el, 1997-ben pedig példás összefogással, belső gyűjtésből 
még a harangot és az orgonát is villamosítani tudták. 

A továbblépés azonban elképzelhetetlen volt helyben lakó szolgáló nélkül, annak pedig előfeltétele 
a lakhatás megteremtése lett volna. Első elképzelésként a miklósi parókia felújítása szerepelt. Már 
a kivitelezési ajánlatok is beérkeztek, ám pénz, segítség nem érkezett. Új parókia építéséről - bár a 
tervek is megvoltak - szó sem lehetett. Ezután már az is elfogadható lett volna, ha a bogárdi lakóház 
felújításával átmeneti lakhatást biztosítanak a leendő lelkész számára. Ez az ügy is lassan haladt, bár 
folyamatos a kilincselés az egyházkerületi és egyházmegyei támogatásért. 

1994-ben a gyülekezet sikerrel igényelte vissza 1948-ban államosított iskoláját, amellyel azonban -
albérletbe történő kiadásán túl - érdemben nem tud mit kezdeni, így ez az épület is az enyészet útját 
járja. Az immáron lakatlan miklósi parókia egy része életveszélyessé, másik része használhatatlanná 
vált, míg egy része továbbra is a téli istentiszteleteknek ad helyet. A helyzetet nehezíti a települést 
sújtó 2000-es belvíz, amely során a miklósi templom padozata megsüllyedt, és az alap állékonysága is 
megkérdőjeleződött. Ugyanakkor a templom műszaki felülvizsgálata a korhadó tetőszerkezet megújí
tásának sürgető voltát is megállapította. 

Bár az 1997-es zsinati döntés a gyülekezetet közigazgatásilag Tolna-Baranyához csatolta, a helyi 
evangélikusok sikerrel kérelmezték az addigi szervezeti állapot fennmaradását. 

Ekkorra már néhány gyülekezeti tag is konkrét lépéseket tett a helyben lakó lelkész érkezése ügyé
ben, ám a zord körülmények elriasztották a néhány érdeklődőt. Ekkor a gyülekezet - egyházmegyei 
segítséggel - fogadókész állapotba hozta a sárbogárdi imaház melletti lakóházat, és 2002-ben laikus 
szolgálót választott magának Bőjtös Attila pécsi tanár személyében, aki nem lelkészi egyházi munkás
kén kezdte meg szolgálatát. 

Az istentiszteletek mellett rendszeressé váltak a hétközi gyülekezeti alkalmak is. Bibliaóra indult 
több helyszínen; imakör, majd nemsokára énekkar is alakult, az orgona újra szól. A gyermekmunka 
a hitoktatás révén - iskolában és azon kívül is - olyan családok felé is nyit, akik nem evangélikusok, 
s nem rendelkeznek felekezeti kötődéssel. Szükséges ez a missziói parancs betöltése és a gyülekezet 
fennmaradása, növekedése érdekében, hiszen mindeközben egykori erős, evangélikus családok olvad
nak el, halnak ki. A gyülekezet, amely létszámában kicsi, de tagjai között annál mélyebb közösséget 
ápoló „család", ily módon nyitottá válik az új missziói utak, módszerek - pl. Élet Műhely program 
- kipróbálására is. A szórványgondozás Nagylókon kifejezetten intenzív. Mezőfalván pedig a közel
múltban indultak a rendszeres istentiszteletek. 

A gyülekezet érzi, hogy szüksége van még több munkatárs szolgálatba állítására. Pályázati pénzen, 
illetve tagjai adományaiból másfél éven keresztül foglalkoztatott teljes állású diakónus lelkigondozót. 
A gyülekezet lelki életjelei mellett anyagi téren is lépeget előre: adakozásból lefestette a miklósi temp
lom padjait és kapuját, szőnyegeket vásárolt templomaiba, a miklósi gyülekezeti terem két kicsiny 
helyiségét egybenyitotta, így otthont tudott nyújtani százötven fős csendesnap vagy egyházmegyei 
kórustalálkozó számára is. 

A sárbogárdi leányegyház 

Ma Sárbogárd a szomszédos Sárszentmiklóssal egy közigazgatási egységet alkot Sárbogárd néven. 
A népszámlálási adatok között nem szerepel elkülönítve ennek a két - egykor külön településként 
nyilvántartott - településrésznek az evangélikussága. 

Az 1875. évi névtárban Sárbogárd 97 lélekkel szerepel, mint a 203 lelket számláló Sárszentmiklós fi
ókegyháza. Ezzel a lélekszámmal az 512 lelket számláló egyházközség második legnagyobb közössége 
volt. 

Az 1910. évi névtárban Sárbogárdot és a hozzá tartozó pusztákat 151 evangélikussal jegyezték. A 
sárszentmiklósi anyaegyházban 303, az egyházközségben 716 evangélikus élt. 
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Az 1940. évi névtárban még fiókegyházként található Sárbogárd, de ekkor már folyt a missziói 
gyülekezet szervezése a Jakus Imre mellé rendelt PálfFy Mihály segédlelkész közreműködésével. A 
Sárbogárdtól északra lévő szórványhelyek evangélikussága a „misszió" területéhez tartozott. 

1945-ben Pálffy Mihály az egyházközség egyedüli lelkésze, majd 1946-b£in történt megválasztásával 
Sárszentmiklós parókus lelkésze lett. 

1949-ben a sárbogárdiak régi vágya teljesült. Lakóházat vásároltak, és ennek udvarán egy kovács
műhelyből felépítették imaházukat, amelyet november 10-én avatott fel Túróczy Zoltán püspök. Pré
dikációjában a gyülekezetet Lukács evangéliumából biztatta: "Ne félj, te kicsiny nyáj, mert tetszett a 
ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot." A telekvásárlás és a kis templom építése 25 000 Ft-jába 
került a kis gyülekezetnek, ám a rákövetkező évben teljesen megszabadult adósságának terhétől. Az 
egyházmegyei segítségen túl a sárszentmiklósi testvérek kölcsöne is segítette az építkezést. 

1953 és 1958 között gyakran - majdnem évente - váltották egymást a Sárbogárdra helyezett segéd
lelkészek: Fehér Károly, Szentirmay Miklós, Ittzés Gábor és Völgyes Pál, akik sok terhet levettek PálfFy 
lelkész válláról. 

Amíg az elkövetkező évtizedek társadalmi változásai - az iparosítás folytatása, a mezőgazdaság 
kollektivizálása - a falusi gyülekezetek lélekszámát és életét kedvezőtlenül befolyásolták, addig Sár
bogárd lélekszáma nőtt, s vele nőtt az evangélikusok száma is. 

Az 1970. évi lelkészi jelentés már mint leánygyülekezetről tesz említést. Az istentiszteletek látogatot-
tabbak voltak az anyagyülekezeténél, lélekszáma is lassan utolérte, majd túlhaladta Sárszentmiklósét, 
1978-79-ben a leromlott állagú sárbogárdi imaházat felújították: többször lefestették, mennyezetét fá
val burkolták, teljes tetőcserére került sor. A kis „templom" hangulatát a német evangélikus testvérek 
adományai: gyertyatartók, oltári feszület, Luther-rózsa és oldalcsillárok teszik még barátságosabbá. 

A két gyülekezet - az anyaegyház és a leányegyház - mára teljesen összeforrt. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek az egyházközségben 
Mezibróczky István (1799-1831), Mérnyei Sámuel (1832-1833), Schneiker Jakab (1833-1835), Stoller 

Ferenc (1837-1843), Estei Sámuel (1844-1859), Malatides Sándor (1859-1862), Strack-Béldi Károly 
(1863-1909), Haniffel Sándor (1909-1937), Jakus Imre (1937-1944), Pálffy Mihály (1945-1982), Magassy 
Katalin (1982-1989), Decmann Tibor helyettes lelkész (1989-2002), Bőjtös Attila nem lelkészi egyházi 
munkás (2002-) 

(Az 1799. esztendőtől kezdve - kisebb megszakításokkal - lelkészek a gyülekezet vezetői, akik a 
lelkészi teendők mellett a gyülekezet iskoláját is vezették.) 

Segédlelkészek Sárbogárdon: Pálffy Mihály (1939-1945), Fehér Károly (1953-1954), Szenürmay 
Miklós (1954-1955), Ittzés Gábor (1955-1956) és Völgyes Pál (1956-1958) 

Tanítók Sárszentmiklóson (a gyülekezet első vezetői a letelepedés után): Zaborszky (Záborszki) 
Sámuel (7-1769, majd 1790-?), Póhlon János, Tiringer György, NN pozsonyi tanító, Tauz János, Krauz 
Péter takácsmester 

Az 1859. évtől kezdve a gyülekezet külön tanítói állást szervezett a református egyházzal közösen. 
1880-tól önálló evangélikus iskola működött. 

Tanítóik: Szálai Pál, református (1859-1860), Grünvald István, evangélikus (1860-1872), Huber Já
nos, református (1873-1876), Topscher Vilmos, evangélikus (1876-1898), Nika György (1898-1919), 
Kirchknopf László (1919-1938), Szabó József (1938-1939), Fekete Sándor (1940-1947). Bors József, Pár
tái Rezső, Bajkai Teréz 1945 és 1947 között váltják egymást. Pór János (1947-1948) 

Felügyelők: 
Paulinyi János (7-1875-?), Tiringer Lajos (7-1910-1922), Béldi Béla (1922-1924), Nika György 

(1924-1926), Halassy Tibor (1926-7), Halasy Rektorisz Lajos (1936-1950), Láng Mihály (1950-1959), 
Láng József (1959-1974), Rehák István (1975-1976), Kisteleki József (1976-1982), Láng Sándor (1983-) 

A jelen 

A kicsi, de pezsgő gyülekezet létszámánál nagyobb súllyal van jelen a város életében. A helyi szin
ten megélt ökumenikus kapcsolatok egyik zászlóvivőjévé is vált. 

A gyülekezet évek óta várt arra, hogy Sárbogárdon új gyülekezeti házat és lelkészlakást építhes
sen, amely megoldást ad az elmaradott fizikai körülmények szorongató kérdésére. Amíg ez nem 
történhetett meg, addig a gyülekezet önerőből, összefogással felújította a leromlott állagú, egykori 
sárszentmiklósi parókiát és templomot. 2010 októberében pedig a gyülekezet régi vágya is megvaló-
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sulhatott: Ittzés János püspök felszentelte az elkészült sárbogárdi gyülekezeti házat és lelkészlakást. 
A mintegy másfél év alatt, több ütemben folyó építkezés anyagi forrását a gyülekezet időközben 
pénzbeli kártérítésre átváltott egykori iskolaépülete, íll. gyűjtése, továbbá állami és egyházi támogatás 
biztosította. A gyülekezetben immáron adottak azok a feltételek, amelyek a kor elvárható igényeihez 
illeszthetik a gyülekezetépítés lelki munkáját. 

Bőjtös Attila 

Forrásanyag 

A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875. Czéh Sándor Nyomdája. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, 1910. Főiskolai Könyvnyomda. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1933. Pohárnik Nyomda. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 
Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Wikipédia - Sárbogárd (2008-09-23) 
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Súri Evangélikus Egyházközség 

2889 Súr, Petőfi u. 41. 
Tel.: 22/592-001; 34/375-251 
Web: http://sur.lutheran.hu 
E-mail: istvan.szarka@lutheran.hu 
és gabor.nagy@lutheran.hu 
Szarka István helyettes lelkész 
Nagy Gábor beosztott lelkész 

Önállósulásának éve: 1740 
Anyakönyveit vezeti: 1747-től (házasságkötési és 
születési), 
illetve 1748-től (halotti) 

Súri anyaegyház 
Lélekszáma:371 /390/ 250. Tisztségviselők: Mol

nár István felügyelő, Sógorka Ottó gondnok. Mál
námé Sógorka Veronika jegyző, Zsargó Istvánná 
pénztáros, Kusicza Pálné gyülekezeti munkatárs, 
Link Jánosné kántor, Varga Zoltán felügyelő helyet
tes. Kéri Gerzson számvevőszéki elnök. Presbiterek: 
Gúzs Márta, Sógorka Attila, Kéri Gerzsonnné, Mé
száros László, Csapó Mihályné, Geller Irén, Gyökér 
József, ifjabb Sógorka Miklós, Horváthné Sógorka 
Erika, Sógorka Lajosné, Dékány-Szabó Ilona, 
Nyemcsekné Mecseki Melinda, Schneider Istvánné, 
Érsek Mihály, Truszek Jánosné 

Szórványa és lélekszáma: Ácsteszér (36 /21/ -), Csatka (12 /9/ 1), Aka (5 /4/ -), Súr-Szőlőhegy (- /6/ 
1) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 424 /430/ 252 

A gyülekezet története 

A súri anyaegyház 

Súr község Komárom-Esztergom megye déli csücskében, Mór és Zirc között, a Bakony erdeitől 
övezett vidéken fekszik. Mórtól 16, Kisbértől 18, Zirctől 21 km-re található. 

A település első okleveles említése 1436-ból származik, de a határában talált ókori pénzmaradvá
nyok arról tanúskodnak, hogy már korábban is kedvelt volt ez a vidék. Neve valószínűleg személy
névből keletkezett (SWR). 1256-ból Swr, 1276-ból Suur névvel említik okmányok. A név vitatott sze
mélynév, lehet török, szláv eredetű, de lehet, hogy a honfoglalókkal érkezett törzsneve. Már a 955-ös 
augsburgi csatából is ismerünk egy Súr vezért. 1441-től a falu a pálos rendi szerzeteseké volt, katolikus 
egyházáról 1491-től vannak adatok. A török pusztítás következtében - a 16. században - elnéptelene
dett a helység, amelyet 1650-től már a Zichyek birtokoltak összes pusztáival. 

A Zichyek 1715-től kezdődően felvidéki szlovák evangélikus'" telepesekkel „szállatták" meg üresen 
maradt pusztáikat."" A Zichy grófok által betelepített lakosság az 1724-ben keletkezett, szomszédos 
pusztákra vonatkozó telepítési szerződés tanulsága szerint, az erdő irtása után hat, a szőlőtelepítés 
után kilenc évig adómentességet élvezett."' 

Az említett telepítési szerződés nem tér ki a hit gyakorlásának módjára, mégis fontos megjegyezni, 
hogy az 1681-es soproni országgyűlés 25. törvénycikke a kiharcolt vallásszabadságot a nemesekre kor
látozta, és a jobbágyok vallásgyakorlását a földesuraik hatáskörébe utalta. Ennek megfelelően valószí-

337 Dr. Heczinger István: A bakonycsernyei gyülekezet története megalakulásától 1848-ig. Kiadta a Bakonycsernyei Önkor
mányzat, 1974. Ebben „Bakonycsernye északi szomszédságában, a mai Komárom megyei Súron, már 1715-ben megjelentek 
az evangélikus vallású szlovák telepesek." 18. 

338 Heczinger: 111. Károly 1723. évi dekrétumának 18. cikkelye a földbirtokosokat arra kötelezi, hogy ahol még „az országban 
olyan puszták is találhatók, melyeken még lakóházak és épületek láthatók", azokat benépesítsék. 13. 

339 Heczinger: 18-19. v.ö.i 34. 
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nű, hogy a szlovák ajkú evangélikus telepesek szabad vallásgyakorlásra, templom és iskola építésére 
kaptak ígéretet új uraiktól. 

A jobbágytelkeken a gabonafélék mellett zöldség-, gyümölcs- és kendertermesztés folyt. Az erdőben 
fakitermelést, szénégetést végeztek, az elégetett anyagok hamujából szappant főztek. A 19. században 
főként rozsot termesztettek, az erdőkben tovább folyt a szénégetés. A település és lakóinak száma a 
második világháborúig nem sokat változott. A 20. század társadalmi viszonyai átformálták Súrnak 
és népének arculatát is. Jelenleg az aktív keresők az iparban dolgoznak, és naponta ingáznak lakó- és 
munkahelyük között. 

Az 1800-as évek második felében a község katolikus egyháza az Ágoston-rendi szerzetesek kezébe 
került, ők szerezték meg a környező birtokok egy részét is. 

A súri evangélikusok elei Nyitra, Turóc és Zólyom megyékből elüldözött jobbágyként érkeztek a Zi
chy grófok birtokára. Itt szívesen fogadták a famunkában nagyon jártas felvidékieket a hatalmas erdő
ségek fáinak kitermeléséhez. Megbecsülték szorgalmasan végzett munkájukat, és - a vallási különbség 
ellenére - mindenben támogatták őket. A régi falu a maitól kissé nyugatra feküdt. Ezt jelzi a „Falu
hely" dűlőnév. Első templomuk (imaházuk) is itt állt. A település mai helye ingoványos, erdős terület 
volt. „Aztán a község mostani helyén kiszárították a mocsarakat, és a falu egy nagyon kedves helyzetű 
völgykatlanba épült, majdnem költözött át" - írja a gyülekezet későbbi lelkésze, Jakab Miklós. 

A súri evangélikusok első szerveződéséről nincsenek adataink, de 1740-ben - legkésőbb az 1740-es 
évek végén - már „szervezett" gyülekezetként, sőt anyaegyházként élhettek. Ezt támasztja alá, a gyü
lekezet irattárában ma is féltve őrzött viaszpecséten olvasható 1740-es évszám. (A körpecsét szövegé
nek közepén trombitás angyal látható, körülötte a hold és csillagok.) Az anyakönyvezés is ebben az 
időszakban kezdődött. A házasságkötési és születési anyakönyv első kötete 1747-ből származik, a ha
lotti anyakönyv 1748-ból való. Vezetésüket latin nyelven kezdték. Nem sokkal később már iskolájuk is 
volt. Imaházuk (templomuk) új helyen történő felépítéséig (1785) abban tartották az istentiszteleteket. 
A gyülekezet első lelkésze Busztor György volt, de szolgálatának idejét nem ismerjük. Az őt követő 
Batsúr György (1747-1748) és Neogradi Mihály (1748-1751) csak rövid ideig pásztorolták a gyülekezet 
népét. Liszy István (1751-1759) és Perlitzy János (1759-1766) működése már hosszabb ideig tartott. A 
békésen folyó gyülekezeti élet azonban 1767-ben - Pokorny Lukács (1766-1767) szolgálatával - egy 
időre megszakadt. A súri evangélikusokat megfosztották a szabad vallásgyakorlattól. A szomszédos 
Bakonycsernye lelkészének szolgálatát sem vehették mindig igénybe. Három évig (1767-1770) lelkész 
nélkül éltek. Később (1770 és 1783 között) Payr Sándor említ 1772-ből egy Súri Lőrincné papözvegyet, 
akit kegyetlenül kivégeztek Révkomáromban, de hogy ő súri volt-e, kérdéses.™ 

Horváth Sámuel bakonycsernyei lelkész gondozta a súri híveket is. A türelmi rendelet kiadása után 
változott helyzetük. Az önállósult gyülekezet 18. századi lélekszámáról nincsenek adataink, de az 
anyakönyvi bejegyzésekből követhető növekedése, nagysága, vitalitása. Az első évtizedben 20-23 
gyermek született évenként, a második évtizedben már közel félszáz (47). Az esküvők száma hűen 
tükrözi a leírtakat. Kezdetben (1748 és 1757 között) 3-4 házasságot kötöttek, a következő 10 évben már 
átlagosan 5 pár kérte Isten áldását közös életére. A halottak száma - a járványos évek kiugró halálo
zási számát leszámítva - a gyülekezethez mérten természetes, lassú, fokozatos emelkedést mutat, de a 
születési számok alatt marad. Lélekszámra vonatkozó adat a későbbi időből, a 19. század közepéről áll 
rendelkezésünkre. Fényes Elek 1851-ben kiadott geográfiai szótárában Súr Veszprém megyei magyar
tót faluként szerepel 696 katolikus, 720 evangélikus és 32 zsidó lakossal. 

Ezt a lélekszámot már békésebb viszonyok között érte el a gyülekezet, mert 1783-tól ismét volt saját 
lelkésze. Ettől az időtől kezdve állandó a tanító (ludi magister) szolgálata is. Az 1749-ben Nyitra-
Szombathelyen született Malatidesz Pál iskoláinak elvégzése után „...Pusztafedémesre hivatott Oskola 
Mesternek. Itt hét, utóbb Gergelyiben is hasonló hivatalban hét esztendőt töltvén 1783.3. Dec. Súrra 
szenteltetett első Prédikátornak a nem régi szabadsággal megajándékozott Gyülekezetbe Fő T. Perlaki 
G. Superint. Úr által...", s 1805-ig mííködött a faluban. Az őt követő Faragó Sámuel (1805-1806) utóda 
még nála is hosszabb időt töltött Súron. Halkó Sámuel 1806 és 1840 között szolgált, majd az új lelkész 
megválasztásáig Sztanó János bakonycsernyei lelkész (1840-1841) pásztorolta Súr evangélikusait is. 

Ezideig Turcsányi Gyula György (1841-1881) lelkészi szolgálata tartott leghosszabb ideig. Négy 
évtizedet is meghaladta súri munkálkodása. Lelkészi szolgálatát azonban 1848 nyarán megszakította, 
táborba vonult. Nemzetőr főhadnagyként harcolt, s később gerillacsapatok élén többször kitüntette 
magát. A szabadságharc után gyülekezete örömmel visszafogadta. 

Működésének idejéből (1871) egy Néptanítói Hívány áll rendelkezésünkre, amely Sztik Gyula 
lajoskomáromi segédtanító súri rendes néptanítónak és karmesternek történt megválasztásakor ké
szült. A több oldalas irat minden sora tanulságos: a szolgálatba állításának intelmeit tartalmazó bibliai 
idézetek s a részletezett tanítói és gyülekezeti jogosítványok és kötelezettségek egyaránt. 

340 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924. 527. 
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Szolgálatának utolsó időszakában (1875. évi névtár adata) 607 tagja volt a gyülekezetnek. Szórvá
nyaiban - Akán, Csatkán, Csatáron - 23 evangélikus élt. Az egyházközséghez 630 lélek tartozott. Az 
iskolának 73 tanulója volt, de már nem az 1871-ben megválasztott Sztik Gyula oktatta őket, hanem a 
segédlelkészi szolgálatot is ellátó Turcsányi Gyula Dezső. 

1880-tól felügyelője is van a gyülekezetnek. E tisztséget viselők főképp a gyülekezet volt lelkészei
nek fiai közül kerültek ki. 

A faluban többször pusztított nagyobb tűzvész, amelynek következtében a lakosok nagy része haj
léktalanná vált. 1882 októberében a templom, a harangok és a lelkészlak is tűzkárt szenvedett. Nem 
sokkal később a vidéken szokatlan árvíz vitte el a termést, majd jégeső pusztított. De hamarosan 
újjáépült a templom, a paplak és a szalmafedeles házikók is „kinőttek a földből". Az egyházi épületek 
felépítését és a harangok beszerzését a község lakói - felekezeti különbség nélkül - önzetlenül tá
mogatták. A kanonokrend téglát és pénzt, a falu néhány izrealita lakója tekintélyes összeget adott a 
csapás okozta kár enyhítéséhez. Ekkor már Zatkalik Lajos (1882-1909) volt a lelkész, akinek emléke „jó 
szónok"-ként maradt fenn, akár magyar, akár tót (szlovák) nyelven hirdette az igét. 

Ebben az időben gyorsult fel a gyülekezet - régóta tartó, de addig csak egész kismértékben folyó -
elmagyarosodása. Az úrvacsoraosztás szlovák nyelvű liturgiája azonban még évtizedekig fennmaradt. 

A gyülekezet már az 1890-es évek elején elhatározta, hogy felújított iskolája mellé még egyet épít, 
mert a tanulók létszáma megnőtt. Az új iskola és tanítólakás felépítéséig bérelt helyiségben folyt az 
oktatás, és a tanító számára is bérelték a lakást. Az új iskolát 1908 szeptemberében adta át rendelteté
sére Hofbauer Pál esperes. Közben (1906-ban) a templom tornyára villámhárítót szereltek, a templom
ba üvegcsillár került Szabados Pál és neje, Bécsi Julianna adományaként. 

1895-ben takarékmagtárt létesítettek. Alapját a jobbmódú gazdák által beadott gabona képezte. Ez
zel s ennek kamatra történt kiadásával gazdálkodtak. Gabonaínség esetén sok szegényebb embernek 
volt segítségére évtizedeken keresztül. 

1909 májusában elhunyt Zatkalik Lajos lelkész. Az év tavaszán és nyarán a szomszédos Bakony-
csernye lelkésze helyettesített. Október 31-én Jakab Iván büki lelkészt választották pásztoruknak a 
súri hívek. 0 már nem tudott szlovákul, de hívei kedvéért megtanulta az úrvacsora liturgiáját szlovák 
nyelven is. Munkálkodásának kezdetére esett az új iskola belső felszerelésének pótlása, mert a má
sodik tanítói álláshoz szükséges államsegély folyósítását megfelelő eszközök beszerzéséhez kötötte a 
kormány. 

Az 1910. évi névtárból nagy gyülekezet tárul elénk: az anyaegyházban 780, az akai szórványban 30, 
Csatkán 2 evangélikus élt. Az egyházközséghez 812 lélek tartozott. A rendelkezésünkre álló adatok 
szerint ebben az időben volt legnagyobb lélekszámú mind az anyaegyház, mind az egyházközség. A 
két tanító - Huszágh Lajos és Marosi Mihály - 38 leányt és 60 fiút tanított. A gyülekezet felügyelője 
a kisbéri dr. Turcsányi József - a hajdani lelkész ügyvéd fia - volt. 

Közvetlenül az első világháború előtt nyílt lehetősége a gyülekezetnek arra, hogy régi orgonáját 
egy kis orgonával cserélje ki. Vásárlásához mindenki adakozott, aki tehette. Kedves ünnep volt első 
megszólaltatása. Sajnos ennek a jó minőségű orgonának a súri időjárási viszonyok nem feleltek meg. 

A gyülekezeti életet a nőegylet tevékenysége színesítette és gazdagította, anyagi és lelki tekintetben 
egyaránt. 

Az első világháború szakította meg a békés fejlődését. Súlyos lelki törést okoztak a katonai behívók, 
majd a harctereken maradt hősi halottak. A gyülekezet két harangját is a háborúba vitték. Közel 10 
évig csak egy (a középső) harang hívogatott. Mindkét tanítót hadba szólították. Az oktatást egy nyu
galmazott tanító és a lelkész végezte. 

A világháború negyedik évében súlyos járvány - a spanyolnátha - tizedelte meg a falu és a gyü
lekezet népét. Különösen 1918 ködös, hideg, korán téliesre fordult októbere követelt sok áldozatot. 
Gyakran naponta ketten-hárman haltak meg. Volt - nem egy - olyan népes család, akikből alig ma
radt meg valaki. A szörnyű járványban meghalt a gyülekezet lelkésze is, nem volt még 36 éves. 

Kéri János (1918-1925) volt a következő lelkész. Nyers magatartása meleg szívet takart. Katonás 
rendszeretet és pontosság jellemezte, s ezt követelte meg környezetétől is. Kezdetben rajongással sze
rették, de lassanként a gyülekezet egy része ellene fordult, sőt dacból sokan lettek akkor reformátussá. 
Erre az időre esett a szekták megjelenése is - más gyülekezetek „amerikásainak" közvetítésével - , de 
ez a lelkész személyével nem hozható összefüggésbe. 

1926 elején lett a gyülekezet pásztora Boczkó Gyula Felvidékről menekült lelkész. A sok csapással 
sújtott embert a mindenki iránti szeretet jellemezte. Rövid szolgálata idején az első számú iskolát tel
jesen átépítették nagy államsegéllyel és a hívek áldozatvállalásával. Az élete teljében lévő lelkész 1928 
augusztusában - 45 éves korában - hirtelen meghalt. 

Egyévi helyettes lelkészi szolgálat után Bödecs Károlyt választotta lelki vezetőjének a gyülekezet. A 
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rendkívüli szervezőkészséggel rendelkező lelkésznek az i^úság körében végzett munka volt a legked
vesebb szolgálati területe. Több konferenciát rendezett. Áldozatot vállaló és áldozatkészségre nevelő 
lelkész volt: Krisztusban hívő, az átlagon felülemelkedő műveltségű parasztságot kívánt nevelni. Fia
talon halt meg 1945 márciusában. 0 is 45 éves volt. Barnabás fia ma nyugalmazott lelkész. 

Szolgálati idejének legfontosabb gyülekezeti adatai az 1933. és az 1940. évi névtárból tárulnak elénk. 
A gazdasági világválság végén 679 lélek alkotta az anyaegyházat. Az akai szórványban 27, Ácsteszé-
ren 4, Bakonyoszlopon 1, Csatkán 4 evangélikust tartottak nyilván. Az egyházközséghez összesen 
715 személy tartozott. Súron 131, a felsorolt szórványhelyeken 25 gyermeket jegyeztek tanulóként. A 
tanító Marosi Mihály és özv. Bockó Gyuláné szül. Nagy Erzsébet volt. Hét évvel később - a második 
világháború kezdetének időszakában - az anyaegyházban 642, szórványban 56 evangélikus élt. Az 
egyházközségnek összesen 698 tagja volt. A lélekszámapadás (37) az anyaegyházban szembetűnő. 
Tanulóinak száma: 123. Tanítók: Marosi Mihály igazgató tanító, Németh Katalin segédtanító. 

1945 decemberében Jakab Miklós (1945-1980) - egyik korábbi lelkész fia, Súr szülöttje - lett a gyü
lekezet lelkésze. Szolgálatának kezdetén a háborús károk kijavítása, az elpusztult értékek pótlása volt 
a feladat. Az egyházi épületek csak kisebb javításra szorultak, de a templombelsőben nagy kár kelet
kezett: az orgona használhatatlanná vált, a csillárok eltörtek, az oltárterítők eltűntek. Az iskola padjai 
és tanfelszerelései megsemmisültek. A helyreállításban különösen az ifjúság és a nőegylet jeleskedett. 
A lelki építkezés sem maradt el. 1945 és 1950 között négyszer volt ifjúsági nap és kisebb evangelizáció. 
Egy alkalommal (1949 őszén) körzeti leányevangelzációnak adott otthont a gyülekezet. A fiúi^úság a 
felekezeti iskola államosítása után megfogyatkozott. Később - a társadalmi változások hatására - a 
gyülekezeti élet a templomfalak közé szorult: nehéz évtizedekben volt része pásztornak és a lassan 
fogyó nyájnak. Jakab Miklós 1980-ban Lajoskomáromba távozott, de a súri temetőben - apja sírjában 
- várja a feltámadás Urát. 1986-ban hunyt el. 

1980-ban a Bakonycsernye és Súr közötti lelkészkapcsolat újraéledt. Zászkaliczky Péter (1980-1989) 
bakonycsernyei lelkész közel egy évtizeden keresztül gondozta a súri gyülekezetet helyettes lelkész
ként. Szolgálata idején - a templomépítés bicentenáriumára, szinte emberfeletti munka és szervezés 
árán - elvégeztette a templom teljes külső vakolatcseréjét, belső festését, a padok cseréjét és a vizesedő 
falak vegyszerrel történő szigetelő kezelését. A hálaadó ünnepség 1985. október 20-án volt. Az ünnepi 
istentiszteletet dr. Nagy Gyula püspök tartotta Lábossá Lajos esperes és Zászkaliczky Péter lelkész 
segédletével. A külső vakolat azóta is kitűnő állapotban van, de a templombelső felújításra szorul. A 
falak repedezettek, a belső festés erősen elhasználódott, padlózata tégla. 

Zászkaliczky Péternek Budapestre a Deák téri gyülekezetbe történt távozása után Bencéné Szabó 
Márta (1989-1998) volt Súr lelkésze, amíg férje Bakonycsernye papjaként szolgált. Személyében ismét 
parókus lelkész pásztorolta a gyülekezetet. Szolgálatának idején indult el az egyházi épületek kárpót
lási ügye, s énekkar alakult Molnárné Sógorka Veronika tanárnő vezetésével. 1998-ban a lelkészcsalád 
új szolgálati helyre - a budavári egyházközségbe - távozott. Azóta ismét a szomszéd falu lelkésze 
gondozza a gyülekezetet helyettes lelkészi minőségben. Az esperesi tisztséget is betöltő Szarka István 
bakonycsernyei lelkészt Szarka Éva másodlelkész - a felesége - valamint Nagy Gábor beosztott lel
kész segíti. 

A gyülekezet 2000 nyarán nagy munkába kezdett a kárpótlásul kapott pénz, egyéb források és je
lentős önerő segítségével. Példás összefogással lebontotta régi parókiáját, majd annak helyén - 2001. 
augusztus 11-én - lerakta egy több funkcióra tervezett, 10 éves futamidővel készítendő épületkomp
lexum alapját. A presbitérium a munkálatok ellenőrzésére építési bizottságot rendelt, amelynek ve
zetésével Kéri Gerzson számvevőszéki elnököt bízta meg. A kivitelezésére a móri székhelyű FOCUS 
Kft - Szatzker Antal vállalkozása - nyert bizalmat. 

2003-ban az épület szerkezetkész állapotba került. A földszinten lévő dísztermében már december
ben énekkari, valamint egyházi előadásokat tartottak. Felszentelt gyülekezeti teremként használatba 
vételére azonban csak a következő évben került sor. A felszentelési és hálaadó ünnepély 2004. október 
10-én volt, mintegy 400 érdeklődő jelenlétében. Az ünnepi eseményen Ittzés János püspök hirdette az 
igét. Az oltár előtti szolgálatban Bencze András esperes és Szarka István helyettes lelkész vett részt. 

Az emeleti rész - 16 férőhelyes igényes szálláshely - kialakítására csak két évvel később (2006-ban) 
került sor a Leader pályázat és önerő igénybevételével. Elkészült az udvar parkosítása is. A parókiái 
rész elkészítésére 2008 végén került sor.. 

Az építkezés alatt (2005-ben) a gyülekezetet közel egy évszázada szolgáló Angster orgona legszüksé
gesebb javítását - a faszerkezet konzerválását és a sípok intonálását - is elvégeztették. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: 
Busztor György (?), Batsúr György (1747-1748), Neogradi Mihály (1748-1751), Liszy István (1751-
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1759), Perlitzy János (1759-1766), Pokorny Lukács (1766-1767), (!), Horváth Sámuel helyettes lelkész 
Bakonycsernyéről (1770-1783), Malatidesz Pál (1783-1805), Faragó Sámuel (1805-1806), Halkó Sámuel 
(1806-1840), Sztanó János helyettes lelkész Bakonycsernyéről (1840-1841), Turcsányi Gyula György 
(1841-1881), Zatkalik Lajos (1882-1909), Jakab Iván (1909-1918), Kéri János (1918-1925), Boczkó Gyu
la (1926-1928), Bödecs Károly (1929-1945), Jakab Miklós (1945-1980), Zászkaliczky Péter Bakonycser
nyéről (1980-1989), Bencéné Szabó Márta (1989-1998), Szarka István helyettes lelkész Bakonycsernyé
ről (1998-2010), Nagy Gábor beosztott lelkész (2010-) 

Tanítók: Sztik Gyula (1871-?), Turcsányi Gyula Dezső segédlelkész (7-1875-?), Huszágh Lajos 
(?-1910-?), Marosi Mihály (7-1910-1948), özv. Buczkó Gyuláné szül. Nagy Erzsébet (7-1933-1938) 

Hitoktató: Molnárné Sógorka Veronika (1995-) 
Felügyelők: dr, Turcsányi József (7-1910-7), Turchányi Géza (7-1933-1940-?), dr. Kádár László 

(1973-1989), Bajnok Károly (1990-1999), Molnár István (2000-) 

A jelen 

Az istentiszteletek rendszeresek. A hitoktatást helyi hitoktató - Molnárné Sógorka Veronika - végzi 
1995-től. A gyermekek létszáma 25-30 fő közé tehető, akik 3-4 csoportban tanulják hitünk alapjait, 
általában heti két órában. Konfirmáció kétévente van. A hittanos gyermekek aktívan részt vállalnak 
a gyülekezet életében. Ünnepi alakalmakkor szolgálatukkal színesítik az istentiszteletet, de kiveszik 
részüket a parókia udvarának rendbentartásából s az épület takarításából is. Évente több alkalommal 
kiránduláson vesznek részt. A konfirmandusok - immár hagyományosan húsvét nagyhetében - Sop
ronba kirándulnak. Ugyancsak hagyományteremtő céllal tavaly kéthetes tábor volt a gyülekezeti ház
ban, ahova a környező gyülekezetekből is érkeztek nyaralni vágyó gyermekek. 

A gyülekezet más egyházi közösségekkel való kapcsolata példás. A három helyi gyülekezet (ró
mai katolikus, evangélikus, őskeresztyén) tagjai nagy számban vesznek részt az imaheti alkalmakon. 
Anyagi és egyéb adományaikkal segítik egymást (pl. gyülekezeti ház építése). 

Dr. Jani János 

Forrásanyag 
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A Dunántúli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, 1910. Főiskolai Könyvnyomda. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1933. Pohárnik Nyomda. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 
Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Evangélikus naptár (1988/69.) 
A Súri Evangélikus Egyházközség honlapja. 
Jakab Miklós: A súri evangélikus gyülekezet története 1900-tól napjainkig. Kézirat. 1950. (EOL) 
Keveházi László-Missura Tibor (szerk.): Hívására indultunk. Aranydiplomás evangélikus lelkészek 
vallomásai. FÉBÉ Kht. Pihscsaba, 2005. 
Hrabowszky György palotai prédikátor névjegyzéke Duna-melléki T.T Prédikátor-társairól, ame
lyet Nagy István szuperintendens részére készített. Nyomtattatott Özvegy Számmer Klára betűivel 
1803-ban, Veszprémben. Kézzel kiegészítve a szerző? által 1806-ban. 
KSH, népszámlálási adatok, 2001. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
Néptanítói Hívány. Súr, 1871. július 18. Kézirat (EOL) 
Payr Sáindor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron, Székely és Társa. 
1924. 
Payr Sándor: A nemeskéri artikuláris evangélikus egyházközség története. Sopron, Székely és Társa, 
1932. 
Szarka István lelkész adatközlése: (2007, 2008) 
Wikipédia-Súr (2008. október 13). 
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Szák-Szendi Társult Evangélikus Egyházközség 

2856 Szákszend, Csillag u.l7. 
Tel.: 34/352-448; 20/824-7377 
Web: http://szakszend.lutheran.hu 
E-mail: szakszend@lutheran.hu 
Csonkáné Szabó Magda helyettes lelkész 

Szák önállósulásának éve: 1608 előtt 
Anyakönyveit vezeti: 1710 
Szend önállósulásának éve: 1786 
Anyakönyveit vezeti: 1786 
Társulás ideje: a 17. század eleje, majd 1980 

Lélekszám397 /200/ 210 
Szák presbitériuma: Valkó Jenő felügyelő, Lász

ló Kálmán (2007. október l-jétől a község polgár
mestere is) gondnok, Mészáros Ida pénztáros, özv. 
Nagy Mihályné számvevőszéki elnök, Becsákné 
Valkó Rita jegyző, Bazsó Zoltánné, Farkas László, 
Kovács Imréné, Nyári Gábor, Paveszka József, Val
kó Zsolt és Veszpréminé Varga Ildikó 

Szend presbitériuma: Kozicz Károly felügyelő, 
Menyhárt László gondnok. Fekete Józsefné pénztá
ros, Matisz János számvevőszéki elnök. Nagy Ká
roly számvevőszéki tag. Szabó Ildikó jegyző, Kempf 
Miklósné és Fekete Józsefné egyházmegyei küldött. Felső 
Győző, Hajós Árpádné, Kempf Miklósné, Letenyei Ferenc, Letenyei Kálmán, Marthon Vince, Matisz 
János, Matisz Sándor, Nagy Károly, Nemes Miklós 

Vérteskethely leányegyház 
Lélekszám74 /83/ 57 
Presbitérium: Kuncsik Dániel Ferenc gondnok, Adorján István másodgondnok, Pálfyné Horváth 

Matild jegyző, Adorján Csaba, Gecse Béláné, Gerhardt László, Horváth József, Paulovics Jenőné, 
Répási Balázsné 

Szórványok és lélekszámuk: Kömlőd (l /5/ 3), Császár (37 /24/ 10) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 509 /507/ 290 

A gyülekezetek története 

A településről 

Szákszend község Komárom-Esztergom megye középső részén, a Vértes-hegység északi előterében, 
a Bársonyosi-dombvidéken helyezkedik el. Megközelíthető Tatabányáról 26, Győrtől 55-60 és Tatától 
18 km-re alacsonyabb rendű közúton. 

A középkortól két önálló település volt Szák és Szend. Közigazgatásilag 1970-ben egyesültek, majd 
1984-től véglegesen összeolvadtak egy községgé Szákszend néven. Mindkét község, a régészeti leletek 
tanúsága szerint, a római korban már lakott volt. Szákon feltártak egy 5. századból való germán házat 
is, valamint egy avar kori temetőt. Szák első okleveles említése 1281-ből való, amíg Szenddel csak a 
késői középkorban, 1421-ben találkozunk. Szakot a Szák nemzetség, majd pedig a Csákok birtokolták. 
Szend 1435-ben Fancs fia Lászlónak volt részbirtoka. A török időkben Szák még hat porta után adó
zott, majd az 1543-as harcok során mindkét település elpusztult. 

A 17. század újratelepítései során Szákra Nyitra megyei szlovákokat telepített birtokosa, Nádasdy 
Ferenc. Szendét az Eszterházyak birtokolták, s református magyarokkal és evangélikus szlovákokkal 
telepítették be. A 18. század végére Szák lakossága 675 fő volt, amíg Szende 432 fő. 1848-ban a két 
községben 796 katolikus, többségében németek, 253 református magyar és 982 evangélikus élt. 

Az újratelepült evangélikus lakosság anyanyelve szlovák volt. 
A 19. században több csapás is sújtotta a községeket. Szendét 1809-ben megszállták a franciák, 

majd 1856-ban tűzvész pusztított, s 66 ház elpusztult. Ugyancsak tűzvész pusztított Szákon 1892-
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ben, amikor a település nagy része leégett. Szákon 1 tantermes, 1 tanerős volt a római katolikus és az 
evangélikus iskola is, míg Szendén 2 tantermes, 2 tanerős állami elemi népiskola működött 1931-től. A 
második világháború harcai 1945. március 19-én értek véget. 

A száki társegyház 

Régi evangélikus, eredetileg magyar egyházközség. „Oppidum" (védőfallal körülvett kézművesekkel 
és polgárokkal lakott vásárhely) néven említik az okmányok Zsigmond királysága (1410) óta. Soha 
nem szerepelt földesúri birtokként, szabad rendűek lakták évszázadokon át. Lelkigondozói nem plébá
nosok, hanem szerzetesek voltak. 

A fennmaradt írásos emlékek bizonysága szerint Szák Magyarország legrégebbi lutheránus gyüle
kezeteinek egyike. A reformáció már az 1520-as években meghonosodott itt. Ettől kezdve lakói kimu
tathatóan evangélikusok. „Az alapítás ideje valamint az alapítók neve ki nem puhatolható, miután az 
egyházi jegyzőkönyvekben a Gyülekezet története nincsen feljegyezve, annyi való, hogy Szák a vidéki 
evang. Gyülekezeteknek legöregebbike 's fenntállása körülbelül a 200 évet is túlhaladja."*" „A száki ág. 
hitv. anyaközség keletkezése nem tudatik, miután arra sem írásbeli tudósításai nincsenek, sem a szó
hagyomány arról nem emlékezik. Eredetileg tót gyarmat lehetett, mely azonban idővel egészen meg
magyarosodott. A 17. században Szakot a r t i k u l á r i s helynek ismerték el. Annyi bizonyos, hogy a 
protestáns vallásüldözések alatt már szabadalmazott anyagyülekezet volt, úgy, hogy az egész vidékről, 
még Győrből és Komáromból is koronként ide gyülekezetek az evang. hívek isteni tiszteletre." 

Dunántúlnak ezen a részén a török időben sem katolikus, sem református, sem lutheránus lelkész 
nem működött. Csak a száki evangélikus lelkész élt helyén. Éppen ezért ebben az időben nemcsak a 
lutheránus gyermekeket hozták ide keresztelni, hanem más felekezetűeket is. A száki templom körüli 
tágas téren vasárnaponként nagy szekértábor állt, és vásárokat is tartottak itt. 1608-tól kezdve (a török 
hódoltság másfél évszázada alatt is) szinte teljesen folyamatos a parókus lelkészek névsora. A török 
világban osztozkodott a Komárom megyei gyülekezetek sorsában. Temploma 1610-ben épült. A két 
község gyülekezetei már a 17. században is mint társgyülekezetek említtetnek. Az 1643. évi összeírás 
szerint Szakot és Szendét is új telepesekkel népesítették be. Az 1683. évi hadjáratban bizonyára ezek 
is elpusztultak. A török kiűzése után az Eszterházyak Nyitra megyei szlovákokat telepítettek ide, akik 
később elmagyarosodtak. 

Szák és Szend első ismert közös lelkésze HoUósy Miklós volt, aki 1608-ban írta alá a Concordia 
(Egyesség, lutheránus hitvallási iratok) könyvét. 1633-ból tudunk Proxa (Prochsa) János száki lelkész
ről is. 1642-ben őt követte Galli György. Ezután Popovics Márton 1647-től, Mendel (Mindöl) Tamás 
1648-ban és Ujváry János (1651) következtek. A sok változás oka talán éppen a török uralom volt. 
Musay Gergely püspök 1661-ben az anyagyülekezetek között csak Szakot említi Szend nélkül. A 17. 
századból még Góri Mihály lelkész neve ismert, akit 1674-ben Pozsonyba is megidéztek. 

Bizonyára ez a vidék is elpusztult. 1704-ben is puszta volt még. Csak a kuruc világból való lelké
szét ismerjük, Károlyi Istvánt. Károlyi utóda Dernóczi János volt, akinek halála után a gyülekezet 
Kertschmayer Mihályt hívta meg. 

Az 1732-es templomfoglalások során ide is eljöttek a császári katonák, de a lelkész ellenállt, ezért őt 
elvitték, és három évet töltött fogságban, Pozsonyban, s amikor elengedték, kikötötték, hogy gyüle
kezetébe nem mehet vissza. Az 1737-es egyházlátogatás idején mégis itt volt ő és Stephanides István 
tanító is. Még 1748-ban is itt szolgált, de ebben az időben már feszültség volt közte és a gyüleke
zet között, s a lelkész a templomba járás elhanyagolásáról panaszkodott. „Néha csak a mesterrel és 
egy két gyerekkel tartják az istentiszteletet." Az 1750-es években utódai Perlicius János (1759-ig) és 
Pokorny Lukács (1766-ig) voltak. 1766 és 1774 között Collenberger Sámuel volt a száki lelkész, majd 
1774. február 23-án Jelenik Mihály hívattatott Szákra, aki 1779 őszén Kistormásra távozott. A követ
kezők: Bocz (Bótz) Ferenc (1780-1797), Kohán András (1798-1801), majd 1801-től Mossóczi Institoris 
Péter. Utódát, Bongya Sándort "Superíntendens Uram 1798. 18. Jun. Ordinálta mellém Diakónusnak 
... Nagyobb esméret utánn vágyódván T. Bongya királyi passus mellett, azon esztendő végén úm. 13. 
Nov. Vittenbergába ment, a' hol, mint afféle szegény, 's a' hivatal válosztásban való állhatatlansága 
miatt stipendium nélkül tanuló líjú sok szükséget látott, de azokból, ki segétette az Isten; midőn 1801. 
tavaszszal meg hozta, 's Sz. Iván hetében H. Bödögének adta, a' melly árván maradott Szákra ment 
T. Institoris Ür' változásával"."^ (Bár az anyakönyvekben ennek nincs nyoma...) Az 1812. és 1813. 
esztendőkben a szendi főszenior. Szabó Farkas László látta el itt is a szolgálatokat. Öt azután Badátzy 
András, Fámek Dávid, Szabados Lajos, Horeczky Gedeon követte."^ Közben említést kell tennünk 

341 EOL Dt CV 1859 Szák 349-350. old. Az 1858.ik évi Veszprémi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 38. pontja alapján felvett 
jkv. Szák, 1859. ápr. 28. 

342 Hrabowszky György 
343 A gyülekezet kezdeteiről és a lelkészekről szóló adatok Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület Története. I. 
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arról is, hogy Szák is adott kiváló férfiakat egyházunknak, többek közt Perlitzi Dávidot „aki született 
Szákon Komárom Vármegyében; tanúit Vadosfán, és Sopronyban huzamost a' négy felsőbb Oskolá
kon, mellyekről Wittenbergába ment további tanulás végett, a' hol hét fertály esztendőt töltvén 1784. 
2. Jun. Izménybe szenteltetett első Prédikátornak Fő T. Perlaki G. Superintendens Űr által...""" 

„Az utolsó visitatio óta épített az egyház új orgonát, új iskolát és tanítólakot, új lelkészlakot, új tor
nyot és templom tetőzetét. Azon kívül restaurálta templomát kívül-belül. Az egyházközség népessége 
763 lélekből áll, ebből esik az anyára 410. Az anyában az utolsó canonica visitatio óta a lélekszám 
gyarapodása vagy apadása alig észlelhető. A gyarapodás különösen a kethelyi leánygyülekezetben 
látható amennyiben 187-ről 250-re emelkedett.""^ [•••]„A rendesen vezetett anyakönyvei: névszerint a 
keresztelteké 1715-ben. A halottaké 1710-ben a házasoké 1711-ben kezdődött' s vezettetik folytatólag. 
Az anyakönyvek és jegyzőkönyvek összes száma 16. 

Az oltári ékszerek, mint a feszület fából készült 's feketére fényesített. 4 gyertyatartója czinből ké
szült az adakozók vésett nevével (Johann Schiltberger és Éva Sophia Schiltbergerina Anno 1745)." [...] 
„A templomot 1848-ban építették Nt. Fárnek Dávid lelkész-esperes, Matisz János és Valkó György 
gondnokok idejében-, nagyobb részint a gyülekezet költségén szilárd anyagból boltozatra" Terveit 
a tatai Esterházyak neves építésze, Fellner Jakab készítette gyönyörű cseh boltozattal, szentéllyel és 
toronnyal, belső berendezésében sem puritán és falusias, különösen a szószék és a padvégek városias 
rokokó elemeivel copfstílusúak az amúgy klasszicista stílus jegyeit viselő templomban. „Az ajtó felett 
ezen felirat látható: „E szentegyházat a száki ág. hitvallást tartó evangélikus eklesia viva nehézségek 
övedzve Krisztus erővel Magyarország újjászületésének évében építette 1848". „Építve lett kő és téglá
ból cserépfedélre. Felszenteltetett 1851 Szt. háromság után 22-ik vasárnapon Nt. Fárnek Dávid helybéli 
lelkész esperes- Gödör József szendi,Tessedik bokodi, Szabados Pál oroszlányi és Kársai János csákvári 
lelkészek jelenlétében." 

A templomot Haubner Máté dunántúli püspök szentelte fel. ,Javítani való nincs rajta, mert 1895-ben 
1120 frt költséggel javíttatott. A templomot később 1948-ban, 1963-ban, 1973-ban renováltatta a gyü
lekezet nagy áldozattal. „A templom belseje fehérre van meszelve, a sanctuárium mennyezete kékre. 
Az oltár fából készült, tölgyszínre festve elöl vas rácsozattal és egy oltárba helyezett 7 köb magas ke
retben, tartózkodó színekkel és óarany kerettel Jézust az olajfák hegyén - kehely-jelenetet - ábrázoló 
olajfestménnyel. A képet Pécsi festesz Rózsa festette 1852-ben. A szószék fából készült, ezüstfehérre 
festve aranyozott díszítésekkel. Koronás tetőzetének mennyezetén a Szt.lelket ábrázoló galamb látható 
a tetőzeten felül pedig sas áll, etetve kis fiókáit."''"*... orgonája kevésbé jó 's a célnak megfelelő. Kúpra 
végződő kis tornyában két harangja van, mellyeket a Gyülekezet tagjai saját költségükön szereztek. A 
templom kívül köröskörül fakorláttal van bekerítve. A parókia újraépült 1814-ben. Az oskolaház 1822-
ben épült. Azon kívül bír a Gyülekezet az 1858-ik évi Apri. Havában mélt. Eszterházy Móricz gróffal 
kötött ... illető egyesség szerint 6 hold lábas erdővel. A Gyülekezet használatában lévő két temető 
közül az ó temető közös, az új, mellybe 1832 év ólta temetkeznek, magánhasználatban lévő. A földek 
a »Szabadosok dűlőjében« vannak. Pénzbeli alapítványa és tőkepénze nincs."'" 

Az 1875. évi névtárban 648 lelket számláló magyar-tót nyelvű egyházközségként szerepel Szák. A 
lelkész Kemény Károly volt. Az anyaegyházhoz 401 lélek tartozott 59 tanulóval. A kethelyi leányegy
házban 179 lélek - közöttük 27 iskolás gyermek - alkotta a gyülekezetet. Császáron 58, Kömíődön 
és Párnak pusztán 5-5 evangélikus élt. Szákon Mészáros János, Kethelyen Szalay János volt a tanító. 

A 20. század kezdetén az egyházközség élén Nehiba Lajos lelkész állt. Az istentisztelet nyelve már 
magyar. Elhagyták a szlovák nyelvű istentiszteletek tartását, amelyet az 1730 óta betelepített nyitrai 
szlovákok kérésére vezettek be az eredetileg tiszta magyar nyelvű gyülekezetben. 

A gyülekezet lélekszáma ebben az időben 750 fő, amelyből Szákra 373, Kethelyre 227, Császár fi
ókegyházra 83 és Kömlődre 67 lélek jut. Az iskolák tanulóinak száma Szákon 60-70, Vérteskethelyen 
35-45 között váltakozik, a császári és a kömlődi tanulók az ottani református iskolákba jártak. 

Hitéletük megfelelő volt. Nemcsak a templomot látogatták szorgalmasan, de a családi áhítat is több 
családban otthonos. Az éneklés szeretetének hagyománya megmaradt. A téli - különösen adventi -
időszakban majd minden családban felcsendült az ének. A Tranoscius és ezzel a szlovák istentisztele
tek elmaradása után egy-két éltesebb egyháztag a templomból elmaradt, s a szlovák énekek eléneklése 
mellett otthon olvasta a magyar Bibliát. Szákon a győri énekeskönyv volt használatban. 

Sopron, 1924. 530.kk. 
344 Matriculum Ordinationis (Ordinációs- felszentelés!- anyakönyv) I. 941. 
345 A száki ág. hitv. gyülekezet jelentése Dr. Baltik Frigyes püspök által 1897. június 14-én tartott canonica visitatio alkalmával. 
346 Baltik Frigyes canonica visitatio. 1897. 
347 A már sokat idézett jegyzőkönyvben olvassuk: „Szabados Lajos Száki evang. leikész. A fentebbieket amint azok írva vannak 

találtán bizonyltjuk Szákon Apr. 28-kán 1859-dik évben. Szabados Pál Oroszláni ev. lelkész és a Fehér-Esztergomi Ev. Egyház
megye Esperese és Horváth Istvány felügyelő." 
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Szákon az addig zsúpfedelű teinítói lakást cseréppel fedték be. A hívek a bányakutatásért kapott ju
talékukat engedik át e célra az egyházpénztárnak. 1903-ban egyetemes egyházi felhívásra megalakul 
az egyháztanács (presbitérium) és külön az iskolaszék. Ismétlő iskolájukat gazdasági iskolává alakí
tották át. 1904-ben a kisebbik régi harangot becserélték a Seltenhofer cégnél 320 kg súlyú, B hangú 
harangért. 1906-ban nagy ünnepséggel Bocskai-jubileumot tartottak. Ugyanebben az évben a Magyar 
Általános Kőszénbánya Rt. 50 koronás alapítványt tett az iskola javára. Ez az első alapítvány a gyüle
kezet életében, amelyet sok más követ, de ezek a háborús időkben értéküket vesztik. 

1908-ban a templom leomlott párkányának helyreállítására kölcsönt vett fel a gyülekezet. 
1909-ben megalakul a nőegylet, melynek célja a templom hiányainak pótlása, a gyülekezet szegé

nyeinek gondozása, közegyházi jótékony célok támogatása. 
Nehiba Lajos lelkész az év végével lelkészi állásáról lemond. Utódjául Magyar Gézát választotta 

meg a gyülekezet. 1911-ben a nőegylet a korhadt templomi ablakok helyett kovácsoltvas keretes új 
ablakokkal látta el a templomot. 1912-ben lelkészi irodát építettek a lelkészlakhoz. 1913-ban harmóni-
umot szereztek az énekkarok részére. A közgyűlés elhatározta, hogy a reformáció közelgő 400. évfor
dulójának méltó megünneplésére egyházfenntartói alapot (Luther-alap) létesít, amelyre az évenkénti 
gyűjtést elrendeli. 

A július 29-én kirobbant első világháborúval megkezdődik a gyülekezet küzdelmes élete. Az általá
nos mozgósítás Szákról, a gyülekezet tagjai közül 42 férfit szólít el kenyérkereső munkahelyéről, kik
nek száma később 85-re emelkedik. A templomok megtelnek a hadbavonultakért imádkozókkal. Majd 
megérkeznek az első hírek a sebesültekről s hősi halált halt katonáinkról, s a hívek most döbbennek 
rá a háború szörnyű valóságára. (Az anyagyülekezetben 20, a leányegyházban - Vérteskethelyen - 14 
a hősi halottak száma). A gyülekezet minden tőle telhetőt megtett a hadbavonultak hozzátartozóinak 
támogatására. A nőegylet évi jövedelmét a vöröskereszt és a hadiárvák támogatására költi. A gyüle
kezet alapjait és alapítványait hadikölcsönbe fekteti. 

1918 júniusában hadicélra igénybe vették a templom 320 kg-os nagyharangját, valamint az orgona 
cinből való homloksípjait. A háború elvesztésével, a pénz elértéktelenedésével a hadikölcsönkötvé-
nyek, takarékbetétek tönkrementek. Az alapok értékét terményben próbálta a gyülekezet megőrizni, 
s ezért ún. takarékmagtárt létesít. 

1922-ben a háború alatt elvett harangja helyett a gyülekezet egy új, 315 kg-os harangot öntet, melyet 
Balogh István esperes és Piri Károly lelkészek 1923. január 21-én avatnak fel. 

1927-ben a pécsi Angster cég az orgonát javítja ki, és az elvett cinsípokat horganysípokkal pótolja. 
1930-ban a hívek önkéntes adományából összegyűjtött 1000 pengő költséggel a templomot cementfal
ba rakott vasdúcos fonott drótkerítéssel vették körül. 

1931-ben a reformáció ünnepén indult meg a gyülekezetben a Keresztyén líjúsági Egylet (KIE) 
munkája, amelynek eredményeként minden vasárnap a délutáni istentisztelet előtt a fiúk, utána pe
dig a leányok gyülekeztek az ige köré. A téli estéken hétköznap esti összejöveteleiken énekóráikat és 
ismeretterjesztő tanfolyamaikat tartották a lelkész vezetésével. 

1935-ben Magyar Géza lelkész 25 éves száki szolgálatát köszönte meg a gyülekezet díszkötésű Bibli
ával, s a nőegylet díszkötésű énekeskönyvet ajándékozott. Szeptemberben a torony tetőzetét javította 
ki az egyházközség, és ugyanakkor átfestette a torony bádogozását. Újra vakoltatta a templomot kívül 
és belül közadakozásból. 

A második világháború kezdetén az egyházközséghez 627 lélek tartozott. Az anyaegyházban 350, 
a vérteskethelyi filiában 217, a császári fiókgyülekezetben 60 evangélikust tartottak nyilván. Szákon 
Komjáthy Elemér 80, Vérteskethelyen Laász János 26 gyermeket tanított. 

Az országos viszonylatban sem általános jelenségek sorában kiemelkedő, hogy - ha méreteit tekint
jük szerény, de a lélekszámhoz viszonyítva mégis tekintélyes - iíjúsági házat épített a gyülekezet a 
parókia mellé ebben az időben. 1942 márciusában Mészáros István és neje, Valkó Erzsébet utcai fron
tos telket ajándékozott egyházunknak, hogy azon az i^úság otthont építhessen. A fiatal tanító, Guth 
Vilmos vezetésével - és a hívek áldozatkészségéből - felépült a telken az iíjúsági otthon, amely egy 
bibliaköri szobából és egy előadóteremből áll. Saját erőfeszítésből épült e ház, ahol bentlakásos, evan
gelizációs konferenciákat tarthattak nemcsak a falu, de messze környékbeli hittestvéreink számára is. 
Az áldás nem maradt el, élő tanúi még ma is megtalálhatók szerte az országban, sőt Finnországban is. 

A felépített i^úsági házat Magyar Géza és gyermekei, valamint Guth tanító felhasználta arra, hogy 
a még be nem vonult vagy már leszerelt férfiakat és nagyobb létszámban a lányokat, asszonyokat 
összegyűjtse. Magyar Géza lelkész a hitélet élénkítésére bevezette az adventi és böjti időszakban a 
kedd és péntek esti istentiszteleteket, a havonkénti liturgikus gyermek- istentiszteleteket, a reformáció 
ünnepétől húsvétig tartó időben a szerda esti vallásos estéket, melyeken igemagyarázat és vallásos 
tárgyú előadások mellett az ifjúságot vallásos tartalmú költemények és többszólamú énekkari művek 
betanításával foglalkoztatta. Az 1911-ben megjelent új Dunántúli énekeskönyvet az egyházmegyében 
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elsőként vezette be a gyülekezet. Lassan összeállt egy színjátszó csapat, énekkar. Több irodalmi, vallá
sos témájú színdarabot, zenés játékot tanítottak be. 

1943 januárjában a tanító hadba vonulásával az iskola vezetését a lelkész vette át, s tanított 1944 
decemberéig, amikor már a hadműveletek falunk határáig értek. A háború borzalmai elől a lelkész a 
családját biztonságosabb helyre vitte, de mire visszaérkezett, lakását feldúlva és kifosztva találta. Ak
kor pusztult el az egyházközség levéltára, amelyet kunszentmiklósi magyar katonák szórtak ki a sárba 
a lelkész könyvtárával együtt. Az anyakönyvek sértetlenül megmaradtak, el voltak ásva száraz helyre. 
A Magyar család 1945. március közepén kisodródott az amerikaiak által megszállt területre, ahonnan 
az első menekülteket szállító vonattal szeptember 17-én érkezett haza. 

A háború befejezése után sok erdélyi menekült Szákra, köztük egy tanítónő, Bodrogi Elza, aki az 
1938-ban és 1939-ben született evangélikus és református gyerekeket indította el a tudásszerzés útján. 

1948-1952 között, az ébredés idején, több alkalommal tartottak a száki belmissziói otthonban kon
ferenciákat a Fejér-Komáromi Egyházmegye gyülekezetei számára (külön férfiaknak, nőknek s nem 
utolsósorban gyermekek részére). A résztvevőket családok látták vendégül több napon keresztül. Az 
egykori hitmélyítő csendesnapok áldása sok máig élő barátság. 1951-ben a létszám: 773 fő, 1952-ben 
pedig 1135 fő volt. Magyar Géza, Táborszky László és Csonka Albert lelkészek vezetésével a gyüleke
zet tagjai eljutottak Gyenesdiásra, Tahitótfaluba, Fótra nyári táborokba is, ahol sokan megerősödtek 
hitükben, ami hosszú életük folyamán megtartotta őket. Sajnos ezt a szolgálati lehetőséget is meg 
kellett szüntetnünk, és az épületet állami napközi otthonos óvoda céljára államosították. 

A háború alatt a gyülekezetet egy ideig Piri Károly szendi lelkész gondozta, majd 1945 augusztu
sától Szabó Vilmos helyettes lelkész adminisztrálta a gyülekezetet 1946. július 2-ig, amikor a Fejér-
Komáromi Egyházmegye törvényszékének ítélete alapján a püspök Magyar Géza lelkészt állásába 
visszahelyezte. 

Az állam 1948. június 15-i hatállyal a száki evangélikus elemi iskolát államosította. A hitoktatást 
azóta a mindenkori lelkész végzi. 

1948-ban - templomának 100 éves ünnepére - a gyülekezet a templomtetőben és a toronyban ke
letkezett háborús károkat kijavíttatta, a torony bádogtetőzetét újrafestette, a tornyot villámhárítóval 
látta el. Az 1949. és 1950. évben közadakozásból összejött költséggel orgonáját renoválta, pedállal és 
egy 8' lábas halk regiszterrel bővítette. 

1970-ben a gyülekezet új parókia építését tervezte. Elkészült a tervdokumentáció, jelentős külföldi 
segítség is rendelkezésre állt, mely Csonka Albert lelkész nyugati kapcsolatainak gyümölcse volt. 
„Hivatalos engedélyt kértünk a MEE Egyetemes Irodájától. Az a válasz jött, hogy egyelőre nem enge
délyezik, tekintettel a szomszédos s z e n d i gyülekezet épp akkori építkezésére. Azóta az egyelőre 
bizonytalansága bénít bennünket" - írta Csonka Albert lelkész. Az építkezés elutasítása a száki gyü
lekezet önállóságának nagyon közeli megszűnését, vagyis a szendi egyházközséggel való társítását 
jelentette. Csonka Albert lelkész megromlott egészségi állapotára tekintettel arra kényszerült, hogy 
idő előtti nyugdíjazását kérje; ő volt az utolsó s z á k i lelkész. (A győri Szeretetotthon lakója volt 
haláláig). A társulás 1980-ban létrejött. 

A társult egyházak pásztorának meghívott lelkészházaspár - Balogh András és felesége, Baloghné 
Szemerei Mária - a szomszédos szendi parókián lelt otthonra. Ebben az időszakban jelentős tartaléka 
volt a gyülekezetnek betétkönyvben, amiből faanyagot vásároltak, és sok évvel később elkészültek a 
templompadok. Akkor már Deme Károly (1983-1990) volt a lelkész. Utódai: Selmeczi Lajos (1991-
2001), Bartucz István (2001-2005) és 2006-tól Csonkáné Szabó Magda helyettes lelkész. 

Sokat áldoztak a hívek templomuk megőrzésére, szebbé tételére: a gyülekezet felügyelője kimeszelte 
a templomot, több ízben került felújításra az orgona, valamint a harangok és a toronysüveg. Guth Lilla 
restaurálta a műemlék oltárt, a szószék pedig Kerti Károly keze munkáját dicséri. Az életveszélyessé 
vált első villamos hálózatot teljesen kicserélték. Tervezték a templom fűtését, de kivitelezésre még 
nem került sor. 

Az 1970-es évek végén a gyülekezeti életről ezt találjuk feljegyezve egy lelkészi jelentésben: „A 
vegyes vallásúak esketésekor minden esetben javunkra történt a reverzális, sőt egy kivétellel a római 
katolikus menyasszony át is tért, gyülekezeti tagunkká lett. A templomba rendszeresen járók számá
val nem lehetünk megelégedve, de nem rosszabb arányú az sem az országos átlagnál. [...] A persely
pénzek és adományok összege is örvendetesen növekvő." 

A volt evangélikus iskola épületét a kárpótlás kapcsán nem kérte vissza a gyülekezet; csupán az ifjú
sági házat kapta meg, amit korábban óvodának használtak, de az átadás előtt a vízvezeték szétfagyott, 
az épület repedezett, romlásnak indult. 1998-ban, a templom 150 éves évfordulóját követő szeretetven
dégséget még meg lehetett ott tartani. Hiába végeztek el a gyülekezet tagjai kisebb javításokat, azóta 
az épület állaga jelentősen romlott. A korábbi lelkészek még tarthattak benne bibliaórákat, de most 
már életveszélyessé vált a belső terem és a tetőszerkezet is. 
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Szák első felügyelője dr. Beliczay Elek (csépi ügyvéd) volt, aki 1914 elején mondott le. Utóda dr. 
Valkó Miklós, a gyülekezet szülötte, szombathelyi törvényszéki bíró lett. 1946-ban Mészáros Ferencet 
másodfelügyelővé választotta a gyülekezet, aki 1952-ig szolgálta a gyülekezet javát, és jelentős anyagi 
támogatást is nyújtott. Nemkülönben utóda, Valkó László, aki - erős hittel, alkalomadtán Guth taní
tóval együtt a lelkészt is helyettesítette nagy buzgósággal - 1993-ig szolgált a gyülekezetben. Méltó 
követője a sorban Valkó Jenő, aki most is felügyelője a társult egyházközségnek, s a száki közösség 
javára fizikai és anyagi áldozatra is kész volt mindig. 

Guth Vilmos örökébe előbb Táborszky Lászlóné lépett a kántori szolgálatban, majd távoztával Valkó 
Jenő orgonajátékával váltak színesebbé az egyházi alkalmak. 

A szendi társegyház 

A középkori község első okleveles említése 1421-ből: Zend, Van, aki azt állítja, hogy a falu neve 
a szem szóból származik. 1434-ben Gordovai Fancs László kapott itteni birtokára adománylevelet 
Zsigmond királytól. 1516-ban Battyán Benedek budai várnagy zálogosította el itteni birtokát Sárkány 
Ambrusnak. Később az Enyingi Török család szerzett a birtokra jogcímet. 

Egyházi téren osztozott Szák sorsában. Közel járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy egyháza -
talán mint Száké - a 17. század elején, 1610-ben keletkezett. Nem is csak filiája, hanem társgyülekezete 
volt Száknak. Valószínűleg volt külön evangélikus temploma is. 

„A kuruc világban, midőn már az Eszterházyak voltak itt a földesurak, s ekkor a szákiakkal együtt 
igen sokat szenvedtek a szendiek is, mivel sík mezőn lakván a prédáló népek igen pusztították őket. 
De a Csallóközből hamar jöttek ide más települők is, vallásuk miatt üldözött nemesek és tehetős 
emberek »mivel igen jó élőföldjük van .« Esterházy József pedig 1744-ben németeket is telepített 
Szendre. 1712-ben nem tarthattak iskolamestert » mind a helvetica, mind az augustana confession 
levők elégtelenek lévén«".'*' A korábbi időkből pedig ezt olvassuk: „... két templom... másik pedig 
fából épített Lutheránus lakosoké, akit Száki Lutheránus Prédikátor adminisztrállya... Az egész hely
ség csak Helvitia és Augustana Confessiobeli Lakósokból álló, úgy hogy cirka 8 személynél több nem 
találkozik Catholikus; azok is csak szegény jövevények és szolgák..." (Az idézet egy 1721-ből való 
tanúkihallgatási jegyzőkönyvből való). 

Eszterházy Antal kuruc vezér elhunytával a megye főispánja testvére, József lett 1711-től, kinek 
rendeletére a megye már 1716. okt. 10-én parancsot bocsát ki, hogy 15 nap alatt minden prédikátor 
és iskolamester a megyét elhagyni köteles. Az 1721-i „pesti bizottmány"(III. Károly által létrehozott 
bizottság a vallásügyek rendezésére) működését az ő fanatizmusa tette sikertelenné; az 1723-i pozso
nyi országgyűlésen pedig annyira megfeledkezett magáról, hogy nyíltan követelte az 1523-as törvény 
végrehajtását: „Lutherani omnes comburantur" (A lutheránusok mind égettessenek meg.) Még az 
udvar is megbotránkozott ezen, s büntetésül megfosztotta minden méltóságától. E feletti haragját 
uradalmaiban önti ki. Ezért emelnek panaszt a protestánsok, de nem sok sikerrel. 

„1739-ben nagy pestis volt a faluban, 203-an meghaltak. Ekkor Komáromi János volt a papjuk. Ké
sőbb Turgonyi József szolgált köztük s preceptort is tartottak. Csepregi János idejében Esterházy József 
1743-ban elvette a templomukat a haranggal együtt. Mikor az i^ú gróftól visszakérték, azt felelte: 
» É n el nem vettem, vissza sem adhatom,« [...] 1774-ben már csak pápista mester volt, ki nótárius is; 
némelyek ehhez járatják a gyermekeiket. 1787-ben 338 volt az evangélikus, 182 a református és 294 a 
római katolikus lélek Szendén." 

Vannak adatok arról, hogy evangélikus őseinknek itt már sokkal előbb is volt bizonyos szervezetük, 
csak az üldözések meggyengítették őket. Van olyan adat, amely szerint 1729-ben 25 evangélikus család 
élt itt. Ha tekintetbe vesszük, hogy az evangélikusoknak már régen oratóriumuk (imaházuk, talán 1655 
óta) volt toronnyal, benne haranggal, holott ebben az időben tornyot építeni nem volt szabad, így sok
kal régebben kellett épülnie. Ezek arra utalnak, hogy Szendén már 1710 előtt is élt anyagyülekezetet 
alkotó evangélikus közösség. A türelmi rendelet kibocsátása után - 1781 körül - kezd szervezkedni az 
evangélikus gyülekezet. „T. T. Kontor János Prédikátor Úr, született Nemeskérett Soprony Vármegyé
ben 1751. 13. Mart. Tanúit előbb a' Hazájában, azutánn Sopronyban, Netzpálon, és Modorban O. Mes
teri hivatalt viselt Lehotán Nógrád Vármegyében, Súrdon, és Csengén, a' honnét 1786. 24. Jul. Szendre 
rendeltetett első Prédikátornak 1793. 4. Jul. Sikátorra hivattatott..."'^' A megválasztott lelkésznek első 
dolga volt az elvett harang visszaszerzése a katolikusoktól. Az egyházközség a feljegyzések szerint 
valójában 1786-ban alakult meg. Addig a száki anyaegyházhoz tartozott, tanítója nem volt, az iskolás 
gyermekek a római katolikus iskolába jártak. „Őfelsége 1786. év júl. 14-én kelt 28.145 sz. elhatározásá
ban legkegyelmesebben megengedte, hogy az evangélikusok külön iskolaépületet építsenek és tanítót 

348 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület Története, Sopron, 1924. 534. 
349 Mart. Ord. 11. 37. 
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tartsanak."^™ Ezekből látszik, hogy evangélikus őseink az 1781. évben kiadott türelmi rendelet után 
kezdtek szabadabban lélegzeni, szervezkedni, s 1786-ban szerezhették a Csillag utcában levő paplakot 
és iskolát. 

De temploma még nem volt a gyülekezetnek. Ezért kérte: „... hogy ideiglenesen legyen hely, hol az 
Istent imádhassa... a Fő-utcán ... N. Marthon Márton tulajdonát képező ház udvarán nádból készített 
hajlékot az Ürnak".'^' Valószínűbb azonban az, hogy az imaház a kertben az érnek jobb partján állt - a 
hagyomány szerint - ,s az akkori szokás szerint sövényből épült, náddal fedve. Ez a kezdetleges építke
zési mód volt oka annak, hogy az 1856-iki nagy tűzvészben a község nagy része a szó szoros értelmé
ben földig égett. Ebben az időben (1787) szlovák anyanyelvű hívek is voltak néhányan, kiknek egy-egy 
szolgálatot Kontor János lelkész elvégzett. Farkas, másképpen Szabó László „1791. aratásban Szendre 
hivattatott T. Kontor' helyébe, 1802-től fogva Con-Seniora a' Komárom és Fejérvári Megyének". A 
mai templom építésére az anyagiakat a dicséretes elv szerint teremtették elő: a birtokarány szerinti 
teherviselés elve alapján. A templom falába beépített kocka alakú terméskövek a Vértes hegységből az 
ún. Szent-kereszti zárda romjaiból valók (1792-ben hozták el). 1793-ban tették le a templom alapját, 
felszentelésére pedig 1794. szeptember 14-én kerül sor Perlaky Dávid superintendens szolgálatával. 
Berendezési tárgyait a hívek adományozták. „A gyülekezet csakhamar felvirágzott. Istenfélők, áldo
zatkészek voltak a hívek, lelkesek, hű pásztorok a lelkészek" - olvassuk a már idézett Protocollumban. 
Az orgona 1841-ben készült. Az 1848. évi törvények körül a jobbágyfelszabadítás itt hanyatlást jelen
tett, mert nemesek voltak többségben a hívek, eddig ők voltak az urasági földek haszonbérlői. Most 
egy csapásra elveszítették birtokaikat. Nagy szegénység köszöntött be. 

1855-ben jégeső tette tönkre a termést. A másik veszedelem az 1856. augusztus 30-án támadt tűzvész 
volt. A tűz néhány perc alatt elhamvasztotta a Fő utca mindkét házsorát. Leégett a templom, a paplak 
és az iskola minden felszerelésével együtt. „A népnek nem maradt más, mint a rajta valója... Egyhá
zunk e szerencsétlen helyzetében is bebizonyult: hogy övéit nem hagyja, ki mindnyájunk édesatyja. 
Az isteni gondviselés a kövekből is támaszthat férfiakat, s az Ö erejét az erőtlenekben dicsőíti meg. így 
történt most is. Az a gondviselésszerű férfiú, akit Isten dicső céljainak megvalósítására gyarló eszközül 
kiválasztott, az akkori lelkész: Gödörházi Gödör József volt." Felesége Goethe unokanővére, Eckhardt 
Emília volt. A bajban röpiratot írt: „Felhívás evangélikus hitrokonainkhoz az osztrák birodalomban!" 
címmel. SzendrőF'^ 1858-ban 63 évesen szállt a sírba a gyülekezet második megalapítója. A szendi 
temetőben nyugszik. Méltó módon a hálás utókor a templomban emléktáblát helyezett el tiszteletére. 

„Az új templomot Derka József győri kőmívesmester építette mennyezetre, cseréptetőre.[ ... ] Az 
oltárkép, mely a Getsemáne kertben imádkozó Jézust ábrázolja, Herz A. M. műtermében készült 1868-
bcui Győrött ... Felépült a paplak és az iskola is. 1884-ben a tornyot is teljesen újra kellett fedetni,... 
1886-ban szerezték be ezt a harmóniumot..." - olvassuk a meglévő jegyzőkönyvben. 

Ebben a mozgalmas időszakban''^' 530 lélek tartozott az egyházközséghez. A szendi anyaegyháznak 
360 tagja volt. A hozzá tartozó 9 szórványhelyen 170-en éltek, legtöbben Tatán (90) és Csépen (35). 

A 100 éves évforduló közeledtével restaurálták a templomot, amit Hering Lajos esperes, lelkész 1893. 
július 2-án szentelt fel. 

Az újabb jegyzőkönyvek több tűzvész után csak 1884-től vannak meg. 
A két világháború nyomai is megtalálhatók nemcsak a községek, hanem a gyülekezetek életében is. 

Alig van gyülekezet vagy család, amely e tekintetben ne érezte volna a háború veszteségeit. A gyüle
kezet lelkésze ebben az időben Piri Károly (1905-1947) volt. 

Orgonájáért 1936-ban adhatott hálát a gyülekezet, és akkor tartotta 150 éves fennállásának jubileu
mát is, szép ünnepség keretében. Szomorú tény, hogy egyházi iskoláinkat a M. Kir. Vallás és Közokta
tásügyi Minisztérium 860-40-270 1/1931 sz. rendeletével államosította. 

Piri Károly közel fél évszázados hűséges munkájának a gyümölcsei ékesen szólnak arról, hogy igen 
lelkiismeretes, pontos és nyájáért felelősséget érző pásztora volt a gyülekezetnek. 1947-ben súlyos be
tegséggel egy budapesti kórházba került, műtéten is átesett, s amikor már-már a gyógyulás útján volt, 
akkor váratlanul elszólította Ura az élők közül. A gyülekezet hazahozatta holttestét, s a szendi közös 
protestáns temetőben helyezte nyugovóra. Áldott szolgálatát nem feledve, a késő utódok hálából em
léktáblát készíttettek, amit a templom belső falára helyeztek el. 

Utódja, Szakáts László (1947-1962) lelkész így kezdi a szendi gyülekezet életének 50 esztendejéről -
az 1900 és 1950 közötti időszakról - szóló beszámolóját: „Szerettem volna a gyülekezet lelki arcát meg-

350 Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Sopron, 1910. 
351 1896. évi canonica visitatiós jegyzőkönyv a lelkészi hivatal ProtocoUumában. 
352 1857.április 7-én irta. Közli: Piri Károly, „A szendi ág.hitv.evang. egyházközség 150 éves története - Régi írások és jegyzö

könyvek alapján". Tata, 1937. 14-17. old.) 
353 1875. évi névtár adata. 
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rajzolni az utóbbi 50 esztendő történéseinek a felhasználásával, sajnos azonban ez szinte lehetetlen, 
mert lelkészi napló ebből az időből nem áll rendelkezésre, amelyből a leghűségesebb képet kaphatnánk 
a gyülekezetről... Ha a szendi gyülekezetet úgy képzelem magam elé, mint egy hatalmas lombú nagy 
gyümölcsfát, akkor azt kell mondanom, hogy ez a fa az elmúlt évek során sok és erős vihart látott és 
állott ki."'" 

Szakáts László másfél évtizeden át állt a gyülekezet élén, majd Lajoskomáromba távozott. Öt Szelé-
nyi Zoltán (1962-1963) követte, akit fiatalon ragadott el a halál családja és gyülekezete köréből. 

Temploma mellett kezdettől fogva tartott fenn a gyülekezet iskolát is. A századfordulón Joó István 
volt a tanító, akiről az egyházmegyei iskolavizsgáló évről évre azt állapította meg, hogy iskolájának 
jeles minősítése fedi a valóságot. Az őt követő Kovács Sándor csak néhány évig szolgálhatott, mert 
az első világháború kitörésekor azonnal katonai szolgálatra szólíttatott, és hősi halált halt. Értékes 
szolgálatát úgy igyekezett a gyülekezet halála után is megbecsülni, hogy nevével alapítványt létesí
tett. Utóda húga, Kovács Eszter lett. Mindegyik tanító természetesen a kántori szolgálatot is ellátta, és 
végezték a hitoktatást is 1931-ig, amikor a gyülekezet nagy fájdalmára iskoláját államosították. 1931 és 
1940 között Piri Katalin okleveles tanítónő végezte a hitoktatást Szendén, a szórványban pedig 1941-
től: az államosítást követően azonban mindenütt a mindenkori lelkész feladata a gyermekek Isten 
félelmére való nevelése. 

Kénytelen volt a gyülekezet az államosítás tényét elfogadni, mert anyagi erejét meghaladta az is
kolafenntartás. Eddig is sokat és szívesen áldozott az iskola és tanítólakás karbantartására. Örömmel, 
mert látta, hogy az ifjúság komoly istenfélelemben nevelkedik. Hosszú ideig volt az iskolának egy 
másik alapítványa is, az ún. Tóth-Szebik alapítvány, amelynek kamatait évről-évre egy-egy jó tanuló 
kapta jutalmul. Az államosítás után az iskola és a tanítólak továbbra is az egyház tulajdonában ma
radt, és az állam a használatáért haszonbért fizetett egészen 1948-ig, az iskolák általános államosításá
ig. Ekkor nemcsak az iskola, hanem a tanítólakás és mellékhelyiségei is az állam tulajdonába jutottak 
a 4 kataszteri hold tanítói, illetve kántori javadalmi földdel együtt. 

A gyülekezet felügyelői kezdetben, így Szendén is - a kor szokásainak megfelelően -ismert közéleti 
személyiségek voltak. Az első szendi származású felügyelőt dr. Felső Lajos tb. járási főjegyző szemé
lyében választotta a gyülekezet. 

A gyülekezet lélekszáma a múlt század első felében nem ingadozott. Az anyagyülekezethez kb. 350-
en tartoztak. A két világháború a szendi gyülekezetből is szedett áldozatokat. A hősi halottak nevét 
megörökítették a templomban elhelyezett emléktáblán. 

A század második felében megindult a nagyobb ipari városokba való átszivárgás. Az itthon maradt 
gyülekezeti tagok teljes egészében földművesek gyülekezete. A mai napig kevés az értelmiségi, bár az 
utóbbi évtizedekben kicsit változott a statisztika. A legfrissebb adatok szerint a szendi gyülekezetnek 
ma 107 egyházfenntartást fizető tagja van, akik közül kb. 20-an vidéken, sőt külföldön élnek. 

Az 1900-as évek elején hatalmas szórványterület tartozott Szendhez. A gyülekezet határa benyúlt 
a Vértes hegységbe is, Tata-tóvároson túlra. A nagyobb szórványközpontok közül ide tartozott Tata 
kb. 300 léleldcel, Kocs kb. 50 fővel, ezzel együtt Öszőny, Dunaalmás, Nagyigmánd, Kisigmánd, Vértes
szőlős, Szomód, Ete, Csép, Kömlőd, Szentmihály. A nagy szórványban a hívek lelkígondozása szinte 
lehetetlen volt. Több olyan helység van ezek között, ahol évtizedekig nem fordult meg evangélikus 
lelkész. A leggondozottabb hely Tata volt, ahova évente egyszer kiszállt a lelkész istentisztelet tartá
sára. Az itteni evangélikusok hűséges gondviselője Jakus tanító volt. Tata 1923-ban önálló missziói 
egyházközséggé alakulva levált Szendről, és magával vitte a környező szórványhelyeket is. Az 1950-es 
adatok szerint 6 hely tartozott továbbra is Szendhez: Kömlőd, Párnak, Szentmihály, Ete, Csép, Makk. 
A szórványban összesen 83 evangélikus élt, akiknek a lelkigondozása hetenkénti kiszállás alkalmával 
történt, családlátogatás, bibliaóra, istentisztelet és hitoktatás keretében. 

„Sajnos a rendelkezésre álló jegyzőkönyvek és feljegyzések - lelkészi napló hiányában- jóformán 
semmi képet nem adnak a gyülekezetben végzett belmissziói munkáról"- olvassuk a már idézett lel
készi jelentésben. A helyi jegyzőkönyvekben s i n c s lelkészi jelentés, s az egyházmegyei jegyző
könyvekben évről évre szinte szó szerint ugyanaz áll. Az 1910-ben meginduló Harangszó 36 családot 
gazdagított. A bibliaórák bevezetése 1940-ben kezdődött eleinte csak az ifjúság részére. Két egyesület 
működött a gyülekezetben: 1916-tól a nőegylet, és 1930-tól az ifjúsági egylet. A magvetés gyümölcsei 
lassan-lassan kezdenek megérlelődni. Sok bűn, sok nyilvánvaló gyarlóság van még közöttünk. Van
nak, eikik nem akarják megérezni az ünnepszentelés komolyságát, de Isten kegyelméből vannak már 
olyanok is, akik komoly érdeklődéssel és egyre nagyobb felelősséggel gondolnak üdvösségükre. A 
Szentlélek munkálkodik a gyülekezetben, s kezd élni az egyház itt is. 

Az eltelt évtizedek alatt sok anyagi nehézséggel kellett megbirkóznia a gyülekezetnek. Szegény 
kisparasztok és zsellérek voltak legtöbben. Gazdag patrónusa az egyházközségnek sohasem volt. A 

354 Lásd: Országos Evangélikus Levéltár; Budapest 
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templom, paplak, iskola egyszer teljesen leégett; sokszor szorult kisebb-nagyobb renoválásra. A szük
séges anyagiak azonban mindig előkerültek, nemegyszer komoly áldozathozatal formájában. A szá
zadforduló körül sokszor kellett kérni segélyeket a Gyámintézettől, az egyházkerülettől, de lassan 
anyagilag is teljesen talpra állt és önállósult a gyülekezet. Alapítványokat tettek, és különböző alapok 
létesültek (pl.: orgona, konfirmandus, harang). Ezek azonban a második világháború után teljesen 
elértéktelenedtek. 

Néhány nyugalmasabb esztendő után a világháborúk, az államosítások, valamint a marxi-lenini 
eszmék megvalósulásáért mindenre elszánt államhatalom intézkedései jelentettek nehéz évtizedeket 
hazánk népének, gyülekezeteinknek. Következménye az elidegenedés lett. Egyházi épületeink viszont 
állnak, kisebb-nagyobb renoválási munkák történnek. 1967 tavaszán készül el a Csillag utcai parókia 
építésének terve. Ebben az időben már Magyar László (1963-1977) - a száki gyülekezet hajdani lelké
szének fia, Szák szülötte - volt a lelkész. A gondnoki tisztséget Színak Márton és Hánzli Lajos viselte. 
Őket Mészáros János és Csizmadia László szolgálata követte. 

A gyülekezet véleménye megoszlott abban, hogy hol épüljön fel az új épület. Mivel egységes állás
pont nem alakult ki, sajnálatos szakadás történt. Akiknek terve nem valósult meg, nem is vették ki 
részüket a munkákból, sőt az istentiszteleti alkalmakat sem látogatták hosszú ideig. A lelkész mellé 
álló, többségükben fiatalabb nemzedék sok társadalmi munkával segítette az építkezést. A munkák 
megszervezésén túl szinte minden munkafolyamat segédmunkási terhét is hordta a lelkész és családja, 
de eljöttek segíteni az egyházmegye lelkészei s az oroszlányi ifjúsági körhöz tartozók is. A régi lelkész
lak bontásából termelt tégla gondos tisztogatói között szorgoskodott későbbi püspökünk, Szebik Imre 
is. Az 1968/69-ben felépült új lelkészlakot dr. Ottlyk Ernő püspök szentelte fel 1970 nyarán. 

Magyar László 1977-ben Nyíregyházára távozott, s ott szolgált nyugdíjba vonulásáig. A hívek gon
dozását rövid ideig Ittzés Gábor helyettes lelkész (1977-1979) végezte. A gyülekezet lélekszáma ro
hamosan csökkent ezekben az években. A fiatalabb nemzedék a környező városokban találta meg 
munkahelyét és otthonát nemegyszer Akik pedig elérhető közelségben maradtak. Isten igéjétől való 
elidegenedésüket mindig meg tudták magyarázni. A régi magyarázat: munka, ma: munkanélküliség. 
Van, aki az új énekeskönyv bevezetését tartotta elegendő oknak a távolmaradásra. Azért nem vezette 
be a gyülekezet a stóla és az új agenda használatát, hogy ne ossza meg még jobban a gyülekezetet. 

1980-ban a száki és a szendi anyaegyház társegyházközséggé alakult, ebben a státusukban Balogh 
András lelkész és Baloghné Szemerei Mária segédlelkész volt az első lelkigondozójuk. 1983 nyarán 
Balogh Andrást Zalaegerszeg gyülekezete hívta meg, felesége a hozzá közel eső Pusztaszentlászló 
lelkésze lett. 

Vannak, akik a mindenkori lelkész szolgálatában találnak kifogásolhatót. Amikor a lelkészlakás bő
vítésének gondolata - Deme Károly idejében - felvetődött, ez is ún. palástként szolgált némelyeknél 
az Istennel való kapcsolat rendezetlenségének takarására. A 20 évvel előbb épült, praktikusan meg
tervezett és kivitelezett parókia a hétgyermekes lelkészcsalád számára kicsinek bizonyult. A lelkész 
családjával azóta Salgótarjánban szolgál. 

Amikor az ideológiai bilincszárak felnyílnak, s növekszik az egyház munkamezeje, ugyanakkor 
szűkül a gazdasági, anyagi lehetőségek kerete. 

A szendi evangélikusok lélekszáma már nem éri el a 200-at. A fenntartók - gyülekezeti tagok -
többsége úgy véli, hogy a kibővített parókia állagmegőrzési, javítási és renoválási munkáinak költ
ségeit sem fogják tudni fedezni. A kerület anyagi támogatást ígér az újjáépítéshez, és az esperes is 
lelkesít. Bár 1987-ben elkészült a tervdokumentáció, a megvalósulás késik, mert a lelkész nem akar 
belefogni, amíg a gyülekezet állásfoglalása nem egységes. Lábossá Lajos esperes minden tekintetben 
szükségesnek látta az épület bővítését egyházmegyei koncepcióban gondolkodva. 1989 elején az Or
szágos Egyház jelentős anyagi támogatást nyújtott az egyházközségnek, amelyet Kozicz Károly gond
nok szavaival élve: „nem illik visszautasítani". A gyülekezet presbitériuma/közgyűlése néhány ellen
szavazattal döntött a munkák megkezdése mellett. Farkasházi Ferenc felügyelő csak elvi támogatást és 
társadalmi munkát kért a gyülekezettől. Pintér László gondnoksága idején került sor a templom külső 
tatarozására és a torony rendbetételére. Sok áldozatos tevékenység fűződik nevéhez, természetesen a 
gyülekezet tagjai is kivették részüket a munkákból, s jókedvűen adakoztak az Isten házára. 1982 óta 
Kozicz Károly a mindenkori lelkész legfőbb segítsége, elnöktársa a szendi gyülekezetben. 

Az újabb jelentős munkálatok Selmeczi Lajos (1991-2001) lelkész szolgálati idejére estek. A temp
lom belseje szorult teljes felújításra, amelyből a padok, az oltár restaurálása, villanyvezetékek cseréje, 
ablakok és karzat rendbetétele és a templommeszelés kiemelése szükséges. 1997-ben az orgonát kellett 
javítani, majd 2001-ben a harangok automata vezérlésére tértek át. Selmeczi lelkész 2001-ben nyuga
lomba vonult. 

Az új lelkész, Bartucz István, korábbi nevén Horváth Ferenc József (2001-2005) működésének ide
jére (2002-re) maradt a villámhárító cseréje, majd hamarosan a templom szomszédságában lévő régi 
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épületet is tatarozta a gyülekezet. A parókia korszerűsítésére 2004-ben és 2005-ben került sor. E mun
kálatok felsorolásánál nem feledhetjük el - a pályázaton nyert nagy összegű pénz mellett - egyhá
zunk, valamint a társult egyházközség tagjainak áldozatkészségét, sok-sok fizikai munkáját, segítsé
gét, mert tennivaló volt, s még ma is van bőséggel. 

Bartucz lelkész 2005-ben világi pályát választott. 2006-tól Csonkáné Szabó Magda a gyülekezetek 
gondozója, aki szolgálatát helyettes lelkészi minőségben végzi. 

A vérteskethelyi leányegyház 
Vérteskethely - a száki társegyház filiája, Komárom-Esztergom megye délnyugati negyedében, a 

Bársonyosi (Bakonyalja) kistájnak a Súri-Bakonyaljával szomszédos nyugati peremén fekszik. Közle
kedési szempontból előnyös, hogy a 81-es főúttól alig 1 km-re, a Tatabánya - Kisbér közti úton érhető 
el. 

Régi község, mert már a kora vaskortól találhatók itt régészeti leletek. A hallstatti kultúrához tartozó 
(a korai vaskor idejéből való, nevét a felső-ausztriai Hallstatt városától kapta) erődítmények nyomaira 
bukkantak. A római korban is lakott hely volt (ebből a korból való temetőmaradványokat találtak az 
egyik dűlőben). Az avar korból is kerültek elő leletek. 

A korai középkorban első okleveles említése 1250-ből való. Károly Róbert egy 1332 körül kelt okle
velében heti vásárnapját keddben jelölte meg. Ebben az oklevélben mégTerjén néven említik a közsé
get. Később Kethely - a régiek írása szerint: Kedhely, Keddhely - a neve a ketidi vásárnap miatt, s az 
is maradt 1913-ig, a Vértes előtag elnyeréséig. 

„1419-ben a vérteskeresztúri apát volt a birtokosa, majd az Enyingi Török család kezére jutott. Őket 
a Batthyány, Héderváry és Bakith családok követték. A virágzó községet portyázó törökök 1529-től 
többször is elpusztították, így elnéptelenedett. 1642 körül újratelepült, addig puszta volt. Ekkor refor
mátus magyarok érkeztek a községbe, s ők népesítették be. A törökellenes felszabadító harcok során 
ismét csökkent a lakossága, s jelentősebb fejlődés csak a 18. század közepén volt. 

Kethely anyagyülekezet is volt külön evangélikus lelkésszel II. Rákóczi Ferenc idejében, a kuruc 
világban. Voltak itt ugyanis evangélikusok már a 17. században is. 1704-ben Leposa Mihály nevű 
kiváló tanítójuk volt, aki 1699 óta már előbb Szákon tanított. Kethelyen két évig működött tanítói 
hivatalában, s itt annyira megkedvelték, hogy Szentmártoni Radó Pál (a Radó családnak eddig is
meretlen buzgó tagja) mint főpatrónus segítette elő a lelkészavatást, aki Kethelyen vagy a Bakony 
vidékén lakhatott, és más birtokos uraknak kívánságára és Bors Mihály akkori győri egyházmegyei 
esperes engedélyével megfelelő vizsgatétel után Selmecbányára küldték Pilarik István püspökhöz lel
készi felavatás céljából. Ez a felavatás 1706. május 8-án meg is történt a püspöki anyakönyv szerint. 
Ebből az anyakönyvből az egyetlen ismert kethelyi lelkészre, Leposa Mihályra vonatkozólag többet 
is megtudunk. Vas megyében Hosszúhegyen a vendek között született 1680 körül. Sopronban öt évig 
tanult Friedelius János igazgató s Balogh György és Csenky Márton tanárok idejében. Győrött pedig 
három évig 1696 körül M. Hegyfalusi György és Petróczi Ádám volt a tanára. Győrből Szákra hívták 
tanítónak, innen pedig 1704-ben Kethelyre. Itt érte a fentebbi kitüntetés. Gyakori eset volt ez akkor, 
hogy a kipróbált jelesebb tanítókat előzetes vizsgálat és próbabeszéd után a lelkésszé avatták fel. 

A kuruc világban Telekesi Török István szenátor és huszárezredes oltalma alatt több evangélikus 
egyház alakult. De ezeket azután 1714-ben szigorú királyi rendeletekkel oszlatták fel. Leposa Mihály 
is csak rövid ideig maradhatott lelkész Kethelyen, az 1725. évi kimutatás már csak Kiss János rektort 
említi itt. De a lelkész családja ezen a vidéken maradt, mert ifjabb Leposa Mihály 1764-ig Bókodon volt 
tanító, 1767-ben Öskün, 1768 óta pedig Szákon. 

Kethelyt ezután a makki pusztával együtt 1733-ban gróf Eszterházy József vette meg a 
Meszlényiektől, s a tatai uradalomhoz csatolta. Erőszakos módon foglaltatta el a földesúri önkény 
a szegény vérteskethelyi evangélikus jobbágyoktól legrégibb templomukat. A gróf birtokaira római 
katolikusokat telepített. Embertelen kegyetlenséggel tört be és foglalta el Eszterházy József gróf tiszt
tartója és a császári plébános lovaskatonák segítségével a szerény imaházat. Kiss János tanítónak in
góságait is szekérre hányták a katonák, és elvitték. [...] „Mivel ezen most folyó 1740-dik esztendőben 
Nemzetes Árossy István úr Excellentiádnak tisztviselője nem tudatik, mitül viseltetvén, némelyeket 
közülünk vasra verettetett és a tatai kemény tömlöczben egyideig sanyargatott. Azon idő alatt pedig, 
úgymint Pünkösd havának 13-ik napján lovas katonákkal, fegyveres kézzel hatalmassan rajtuk ütvén 
Falunkat és a Mesterünknek házát mindenfelől környülvették, akkor kegyelme valami conscriptiónak 
színe alatt egy házban a falunak eleit és öregít összegyűjtvén berekesztett bennünket. Azon alkalma
tossággal császári Plébános úr a templomunk ablakját csákánnyal beverte, az ajtót is befeszegették és 
így mind a templomunkat feldúltatta, mind pedig a Mesterünk portékáját szekerekre felhányván a 
faluból kiküldette ő kegyelme. Ezt mi egyáltalán fogva nem akarván cselekedni, ezért a sok hajdúsá
got s katonaságot Qvártélra reánk akarta szállítani... Ezen állapot miatt circiter ötven forintokat nagy 
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szegénységünkben elkölletett ily drága és mostoha időben költenünk. Illetény haszontalan költséggel 
oneráltatván (terheltetvén) nemcsak Felséges Urunknak, hanem egyszersmind Excellentiádnak és a 
T.N. Vármegyének szolgálattyára alkalmatlanabbak lévén, nem kevés rövidségére és praejudiciumjára 
(sérelmére) szolgál".'" 

A 18. században folyamatosan érkeztek ide katolikusok, reformátusok és evangélikusok is. A század 
végére mindhárom felekezet templomot is épített magának. Ugyancsak valamennyi felekezetnek is
kolája is volt a község területén. Lélekszáma a folyamatos gyarapodás eredményeképpen a 20. század 
elejére már megközelítette az 1000 főt. 

Tóth Sipkovits János esperes 1737. december 7-én volt itt egyházlátogatáson, s a kethelyiek ekkor, 
valamint 1738. november 30-án is meg voltak elégedve a mesterükkel, Pöntör István vérteskethelyi 
elemi iskolai tanítóval. 

Az 1774-ben kihallgatott tanúk - nyilván katolikus vallásúak - nem akartak emlékezni arra, hogy 
itt protestáns vallásgyakorlat lett volna. „A türelmi rendelet után a két protestáns felekezet együt
tesen választott tanítót, akit közösen, arányosan fizettek, és protestáns tanítónak neveztek. Fizeté
sét Perlaky Dávid komáromi esperes Borsody István református esperessel együtt állapította meg."'^' 
Kethely régi tanítói közül még ismeretes: Selmeczi Skolnik Máté 1768-ban aTuróc megyei Blatnicán 
született. Várpalotán, Kővágóőrsön és Selmecbányán tanult. Az utóbbi városba 1793-ban tanítónak 
hívták. Selmecről „Kethelyre 1798. 16. Jul. O. Mesternek meg hivattatott. De itt sok időt nem töltött, 
mert 1799. 14. Septemb. Bókodra ordináltatott". Nagy István püspök avatta fel lelkésznek, innen pedig 
Oroszlányra hívták. 

Orosházi Pusztay Márton előbb Révkomáromban volt praeceptor (1799-1801), s innen jött el 
Kethelyre lévitának. De őt is hamar Bókodra vitték el lelkésznek. (Fia, i^. Pusztay Márton 1834-ben 
Nemesdömölkön Edvi Illés Pál mellett volt káplán).'" 

A 19. században a katolikusok voltak többségben. Őket az evangélikusok s a reformátusok követték. 
A 20. században az egyházi-társadalmi élet a helyi egyesületekben zajlott. Az oktatási és egyéb kultu
rálódási lehetőségek is jók voltak. Mindhárom felekezetnek jól felszerelt iskolájában folyt az oktatás. 
Úgyszintén mindhárom egyház saját könyvtárral is rendelkezett. A község népkönyvtárát 1936-ban 
kapta a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumtól. 

„Veleg, Bókod, Szend, Szák, Tordas, Gyúró, Csabdi. Melyik dicsőbb, nagyobb, azt meg nem mond
hatni. S tizenkét maternek egy a filiája. Kethely a sok leány közt ma világ csodája".''* 

Az 1890-es években Csányi Lajos tanító volt, aki a templomépítés ügyét, az előkészületeket nagy 
erővel megindította. „Ha tudták volna, hogy valaha mater (anyagyülekezet) voltak, Leposa Mihály 
lelkész emléke is siettette volna szent munkájokat".'" És megindultak a környező gyülekezetekből 
a kővel, téglával megrakott szekerek, hogy az építkezéshez szükséges anyagot összehordják. Lelkes 
presbiterek, hűséges egyháztagok alapítványokkal, végrendeletileg hagyott nagyobb adományokkal 
igyekeztek az egyházat közelebb hozni kitűzött céljához. Pöntör István és Varjú Elek tanítók alatt 
már-már összegyűjti a gyülekezet az építkezéshez szükséges összeget, midőn az időközben kirobbant 
világégésben - annyi nagy és szent értékkel együtt -, megsemmisül a gyülekezet 6000 aranykorona 
templomalapja is, a nőegyíetnek a templom belső berendezésére fillérenként összegyűjtött 1000 arany
pengőjével együtt. 

De amit az Űr elvett egyfelől, azt visszaadta másutt. A gyülekezet vezetésére vitéz Szijj Gyulát 
állította, kinek hevülő lelkét megragadta a hívek templom és torony utáni vágyakozása. E tántorítha
tatlan hitű, gycikorlati kérdések iránt fogékony, intézkedéseiben határozott és kitartó tanító megindítja 
az országos gyűjtést s fáradhatatlanul írogatja segélykérő leveleit még tengeren túlra is. Pár év alatt 
összehozta az építkezéshez hozzávetőlegesen szükséges összeget. Még látta a kivitelezésre kerülő ter
vet, s meghatottan testálta a gyülekezetre 1 kat. hold földjét, de örömünnepét már nem érhette meg. 
Másfél évvel előtte nagy részvét mellett kísérték utolsó útjára Bakony szentlászlón. 

A templom építését a következő tanító, Laász János vezette; az ő tervei szerint készült a szószék, az 
oltár s a templom belső berendezése. A kőből épült templom elkészült, hogy hívogasson, és alkalmat 
adjon a lelkek templomának építésére. A templomot D. Kovács Sándor püspök szentelte fel."° 

Kethelyen 54 hívünk teljesített hadi szolgálatot az első világháborúban. A második világháború 

355 A Győri Egyházközség levéltárában fennmaradt a kethelyi evangélikus jobbágyok nevében 1740-ben a földesurukhoz írt 
kérvény fogalmazványa. Ebben van leírva a templom elfoglalása és feldúlása. Közli: Horváth Miklós. Harangszó, 1937. jan. 
1. 4. old. 

356 Payr: D. túl Tört. 534-535. 
357 Dr. Payr Sándor Harangszó, 1937. augusztus 1. 249. old. 
358 Báró Sólymosi Ödön esp. felügyelő beiktatására (1895) dr. Payr Sándor ezt a strófát írta Kethelyről. 
359 Dr Payr Sándor i.m. 
360 Harangszó, 1936. december 13. 
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harcai a községet is érintették, s 1945. március 11-én értek véget a harcok a településen. 
Közigazgatásilag kezdetben Vérteskethelynek önálló tanácsa működött, majd 1977-től Császár 

(szomszéd község) székhellyel közös községi tanács alakult. 1990-ben ismét önállóvá vált a település. 
Önálló gyülekezetté azonban - bár a két világháború között voltak ilyen elképzelések - soha nem 

alakult. Gondozását kezdettől fogva a száki gyülekezet lelkészei látták el. 
Ez a helyzet rövid időre csak az 1950-es évek elején változott. Ekkor került Táborszky László száki 

lelkész mellé beosztott segédlelkésznek Szépfalusy István, aki 1953-tól 1955-ig Vérteskethelyen lakott, 
és gondozta a gyülekezetet. Itteni szolgálatára a helyi evangélikusok a mai napig jó szívvel emlékez
nek, s tervbe vették emléktábla elhelyezését is templomukban. 

Az 1950-es évek közepétől, a téeszesítést és a vele párhuzamosan elindított iparosítást követően, a 
lakosság lélekszáma folyamatosan csökken. Elsősorban a fiatalok áramlottak a környező iparosodó vá
rosokba (Győr, Tatabánya, Kisbér, Oroszlány, Mór). Ettől kezdve a gyülekezet fokozatosan elöregedett. 

A bekövetkező változásokra a gyülekezet erejéhez képest felkészült. Selmeczi Lajos lelkészi szolgá
lata alatt, az 1990-es évek végén elkészült a templomhoz toldott, hitoktatásra is alkalmas gyülekezeti 
terem. A jelenleg 623 főt számláló faluban 74 evangélikus él, többségben idős ember. Iskolája meg
szűnt, 2007 őszétől a szomszédos Bakonysárkányba iskolabusz szállítja a néhány gyermeket. Az 5 
felsős és 4 alsós hittanos gyermek lelki fejlődését szolgálják a gyülekezeti teremben tartott hittanórák. 
Nagy öröme a gyülekezetnek, hogy 3 fiatal tett bizonyságot hitéről a 2006. évi konfirmáció alkalmával. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek 
Szákon: Hollósy Miklós (7-1608-?) Szenddel közös lelkész, Proxa (Prochsa) János (1633-?), Galli 

György (7-1642-?), Popovics Márton (7-1647), Mendel (Mindöl) Tamás közös lelkész (7-1648-?), 
Ujváry János (?-1651-7),Góri Mihály (1671-1674), Károlyi István (1707-1711), Dernóczi (Dernótzi 
Ferenc?'") János (1711-1737), Kertschmayer (Koczmajer) Mihály (1737-1753), Perlicius (Perliczai 
vagy ahogy később neveztette magát: Perliczi) János (1753-1759), Pokorny (Pokorini Sámuel?) Lukács 
(1759-1766), Collenberger (Kellenberger) Sámuel (1766-1774), Jelenik Mihály (1774-1779), Bocz (Bótz) 
Ferenc (1780-1797), Kohán (Kohány) András (1798-1801), Mossóczy Institoris Péter (1801-1812), 
Bongya Sándor (7), Szabó Farkas László szendi főszenior (1812-1813), Csákvárról Badátzy (Badáci) 
András (181-1822), Fárnek Dávid senior és lelkész (1822-1853), Szabados Lajos (1854-1859), Horetzky 
(Horeczki) Gedeon (1860-1866), Kemény Károly (1867-1880), Nehiba Lajos (1881-1910), Magyar 
Géza (1910-1953), Piri Károly szendi lelkész (1944-1946), Szabó Vilmos helyettes lelkész (1945-1946), 
Táborszky László (1953-1959), Csonka Albert (1959-1980), az utolsó száki lelkész 

Szendén: Hollósy Miklós (7-1608), Komáromi János (7-1739-7), Turgonyi József (?), Csepregi Já
nos (7-1743), Kontor János (1786-1793), Szabó Takács László (1793-1821), Gödörházi Gödör József 
(1821-1829), Nagy József (1832-1838), Gödörházi Gödör József (1838-1858), Tresztyenszky Gyula 
(1860-1861), Szabó Sándor (1862-1879), Falaky Károly segédlelkész (1879-1883), Czuppon Sándor 
(1883-1886), Antal Lajos segédlelkész (1885), Hering Lajos (1887-1904), Piri Károly (1905-1947), 
Szakáts László (1947-1962), Szelényi Zoltán (1962-1963), Magyar László (1963-1977), Ittzés Gábor 
helyettes lelkész (1977-1979) A társult egyházközségben: Balogh András (1980-1983), Szemerei Mária 
(1980-1983), Deme Károly (1983-1990), Selmeczi Lajos (1991-2001), Bartucz István (2001-2005), Cson-
káné Szabó Magda helyettes lelkész (2006-) 

Vérteskethelyen: Leposa Mihály lelkész (1704-1706), Szépfalusy István segédlelkész (1953-1955) 
Tanítók 
Szákon: Sephanides István (1737), Vitian Máté (1738-1759), Blasius (1749-7), Lenszkay (?) Gal-

ló Márton (1760-1766), Derecsényi (Derentsini) (1766-1767), Leposa Mihály (1768-7), Németh (?) 
Bajza Pál Bókodról (7-1773), Lesták Mihály (1774-1777), Farkas(7), Horváth(7), Lowtsányi (7), Né
meth Mihály (1786-1789), Szentpéteri István (1801), Zdénkovits Mártony (7), .Hrabówszky Jóséf(7), 
Bajtsányi(?), Váradi László (7), Ballás Pál (1821-1826), Szucháts Károly (1827-7), Fárnek Dávid voh 
a tanító is (1826-1827),''' Neczkár Károly (7-1859-1872), Mészáros János (1873-1876), Nagy Sándor 
(1876-7), Pultzer Károly (1893-1926), Komjáthy Elemér (1926-1941), Bodrogi Elza (1945-1946), Ma
gyar Géza lelkész (1946-1947), Antal Jakab Gyöngyi és Kiss Irén (1947-1948) 

Szendén; Kis Mátyás (1786-1795), Vázsonyi Mihály (7), Vatzláw Pál (1796-1838), Tóth Sándor 
(1838-1848), Bella Gábor (1849-1854), Scheffer Jakab (1854-1856), Cser János (1856-1884), Szebik Gyu
la (1885-1895), Joó István (1895-1910), Kovács Sándor (1910-1916), Kovács Eszter (1916-1931) 

361 Fárnek Dávid száki prédikátor által ismertetett egyháztörténet 1828-ból. 
362 Can.Vis. Kis János superintendens által lefolytatva, Fejérkomárom 1828. Dt 26. Lejegyezte Holéczy Mihály csákvári evang. 

prédikátor. Szák, 1828. április 12. 
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Hitoktató: Molnár Lajos segédlelkész 1936-ban, Piri Katalin oki. tanító (1931-1940). 1941-tőI a lel
készek végzik a hitoktatást. 

Vérteskethelyen: Kiss János (7-1725-?), Selmeczi Skolnik Máté (1798-1799), orosházi Pusztay Már
ton lévita tanító (1801-), Badics István, a kethelyi fihális gyülekezet praeoransa (7-1828-?)"', Kal
márjános (7-1834-1862), Zakéli Gergöly (1861), Németh Lajos (1862-1868), Szalay János (1868-1887), 
Turczár Mihály (1887-1895), Csányi Lajos (1895-1897), Pöntör István (1898-1926.), Varjú Elek, Szijj 
Gyula (7-1928), Laász János (7-1936-1940), Pöntör Béla (7-1938.), Pöntör István (19407), Lovas Laász 
János, Kovács László (?), Ormosi Ernő (7), Lovas Henrik (?), Láz Vilmos Henrik (7), Láz Vilmos (?), 
Pöntör Edit (1947-1948) 

Felügyelők 
Szákon: dr. Behczay Elek (7-1914), dr. Valkó Miklós (?), Mészáros Ferenc másodfelügyelő (1946-

1952), Valkó László (1952-1993), Valkó Jenő (1993-) 
Szendén: Günther Ernő (1900-1907), dr Petrőcz Károly (1907-1923), dr. Hándel Béla (1923-1948), dr. 

Felső Lajos (1950-7), Szabó Kálmán másodfelügyelő (1950-7) 
Vérteskethely gondnokai Csonka József és Csonka Géza (1953-1959), Horváth József (1959-1980), 

Nagy Sándor (1991-2001), Csonka Géza (2002-2008), Kuncsik Dániel, másodgondnok: Adorján István 
(2008-tól) 

A jelen 

Örvendetes, hogy Szákszenden összesen 39 gyermek szerepel a hitoktatásban részt vevők névsorá
ban a 2008/2009-es bejelentés szerint, akiket a lelkész tanít az iskolában. Hatan készülnek hitükről bi
zonyságot tenni a jövő tavaszi konfirmáció alkalmával. A gyermekek szolgálatát anyák napján, refor
máció ünnepén, hősök napján és karácsonyeste hallgathatta meg a gyülekezet. 2007-ben és 2008-ban a 
hittanosok 3-4 csapattal kiválóan helytálltak a megyei és azt követően az országos hittanversenyeken, 
Budapesten. Ifjúsági munka jelenleg nem folyik egyrészt azért, mert a fiatalok vidéken dolgoznak, 
vagy középiskolákba, főiskolára járnak, másrészt azért, mert a gyülekezetre az jellemző - hosszú ideje 
-, hogy az a néhány fiatal, aki konfirmál, a vizsgát követően semminemű kapcsolatot nem tart fenn 
gyülekezetével. (Ez jellemző a középkorosztályra is.) Ebből következik, hogy az istentiszteletek látoga
tottsága meglehetősen gyér (Szákon 15-20 fő, Szendén 12-20 fő, ha nincs valami rendkívüli alkalom). 
Főleg idősek járnak templomba. Minden hónap 1. vasárnapján úrvacsorai közösség valósul meg e két 
gyülekezetben. Bibliaóra tartására nincs igény. 

Az egyház épületei Szákon bontásra, illetve felújításra szorulnak. A műemlék Bakos-orgona resta
urálása és felszentelése - egy múlt évi sikeres pályázat nyomán, sokak támogatásával - megtörtént. 
Nagy tervei vannak a gyülekezetnek, és meglehet, a megújult presbitériumot összekovácsolta az a 
nagyszerű alkalom, amely megvalósult 2008. november 29-én azzal, hogy gazdái lehettek az egyház
kerület bibliakiállításának, s a környék evangélikusaival együtt ünnepelhették a száki egyházközség 
400 éves, a templom 160 éves, a gyülekezet áldott emlékű lelkésze. Magyar Géza születésének 125 éves 
jubileumát, majd emléktáblájának leleplezését és megáldását, valamint a felújított orgona megszen-
telését. A szintén műemlék templom felújítására uniós alapból a „vidéki örökség megőrzése" címen 
kívánnak pályázni. 

Szendén 2004 és 2005 októbere között a parókiát újították fel és modernizálták nagyobb részben 
pályázati pénzből. A lelkész helyettesi státusban Ászárról gondozza e három gyülekezetet. Nagy ki
hívás és lehetőség számára, hogy 2008 április közepétől hétvégeken a parókián tartózkodhat, s így 
reménység szerint több időt tölthet a gyülekezet tagjaival, s szervezheti az iíjúsági munkát a szintén 
hétvégeken otthon lévő fiatalok között. 

Vérteskethelyen minden vasárnap - és ünnepnapokon - délután 2 órakor van istentisztelet. A nagy
ünnepeken úrvacsorával is élhetnek az arra vágyakozók. Örvendetes, hogy az egyházfenntartók (57 
fő) 35-40 %- ban vesznek részt „családi" istentiszteleteinken minden alkalommal. Szerda esti biblia
órák bevezetését tervezik. 2009-ben első alkalommal ökumenikus keretek között megtartották a Nők 
Világímanapját. Jól működnek ökumenikus együttléteink a januári imaheteken, s a „falukarácsony" 
ídkalmain. 

Él ez a társult egyházközség: mindhárom gyülekezetben 2008 tavaszán (Vérteskethelyen első ízben) 
konfirmációi jubileumi alkalmakat tartottak, soha nem látott embertömeg jött össze az emlékezésre. 
Adja Isten, hogy ami a keresztségükben elhangzott felettük, s amiben megerősödtek a konfirmáció 
idején, teremjen jó gyümölcsöket egész életükben a gyülekezet javára, üdvösségükre. 

Csonkáné Szabó Magda 

363 Az 1828. ápr. 12-i Can. Vis. jegyzőkönyv szerint részt vett a száki vizitáción. 
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Források 
A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875. Czéh Sándor Nyomdája. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
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Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron, Székely és Társa. 
1924. 
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Önállóságának éve: 1869 
Anyakönyvezés kezdete: 1867 

Székesfehérvári anyaegyház 
Lélekszám 2565 /1115/ 484 
Tisztségviselők: Kiss László felügyelő. Prépost 

Károly másodfelügyelő, Pirka Lajos gondnok, 
Somogyfoki Lászlóné és Végvári Tamásné jegyzők, 
Kocztúr Klára pénztáros. Göndör Jánosné számve
vőszéki elnök, Szebik Attila és Csekéné Bányai Er
zsébet kántorok, Nagy Sándor temetőgondnok 

Presbiterek: Bányai Zsuzsa, Bognár Tibor, 
Clement Lajos, Farkas Gábor, Fekete László, Kissné 
Kárász Rózsa, Mescha Wilfried, Rumy Imre, Sági 
Vilmos, Sterczer Frigyes, Stermeczki Jenőné, Stróbl 
Róbert, dr. Szinyei Katalin, Szenté Enikő, Varga Fe-
rencné presbiterek és Koródi István pótpresbiter. 

Fehérvárcsurgói leányegyház 
Lélekszám 71 /66/ 32. Tisztségviselők Kozma Imre gondnok. Szabó Attila segédgondnok. Szabó Or

solyajegyző, Kiss Anikó pénztáros. Presbiterek: Kozma Kálmánné, Kozma Károlyné, Fűzi Lászlóné, 
Simonné Molnár Szilvia 

Szórványok és lélekszámuk Agárd-Gárdony (91 754/ 19), Pusztaszabolcs (- /15/ 6/), Sárosd (36 /21/ 
2) többi szórvány (- / - / 14) 

Az egyházközség lélekszáma összesen 2763 /1405/ 557 

A gyülekezetek története 

A székesfehérvári anyaegyház 

A város a Mezőföld északi részén, a Velencei-tótól mintegy 20 km-re nyugatra. Fejér megye középső 
részén helyezkedik el. E terület - a régészeti leletek tanúsága szerint - már a magyar államalapítás előtt 
lakott hely. A város első írásos említése 1007-ből való. Fehérvár a magyar királyok koronázóvárosa és 
temetkezési helye, s az ország egyik egyházi központja volt, szerzetesi rendházakkal, országos hatás
körű hiteles hellyel, káptalani iskolával. Jelentős helyzetét erősítette, amikor III. Sándor pápa kiemelve 
az itteni társaskáptalant a magyarországi egyházszervezetből, s pápai főség alá helyezte. 

A reformáció nyomai 
Az előbbiek miatt még inkább jelentős, hogy a lutheranizmus igen korán érintette és hódította meg 

a várost. A dunántúli települések közül az elsők között - Sárvárral és Pápával egy időben - került 
kapcsolatba a reformációval. A legkorábbi adat, 1525-ből származik,""' amelyben Campegio kardinális 
jelenti a Vatikánnak, hogy 1525. június 18-án Székesfehérvárott elfogtak két Luther-követő papot, 
akiket aztán Esztergomba vittek. 

A korai terjedés tényét erősíti meg Balhay István veszprémi pap 1570. december 21-én kelt levele 
is, amelyben Batthyány Boldizsárt az „eretnek" lutheránusok üldözésére kéri: „Az eretnekség ide ki 
Magyarországra is kihatott. Először Székesfehérvárott kezdették..."'" Ugyancsak a reformációval való 

364 Bunyitai Vince-Karácsonyi János-Rapaics Raimund: Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából. I. kötet. 
Bp., Szent István Társulat. 1902-1909. (Továbbiakban: Egyháztörténeti emlékek) 200. 

365 Takáts Sándor; A budai basákról. Történelmi Szemle 1912. 57. 
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korai kapcsolat tényét támasztja alá, hogy Székesfehérvár szerepel azon helységek sorában, amelyek 
az 1529. évtől hallgatókat küldtek a wittenbergi egyetemre.'" 

A mohácsi vész utáni fehérvári prépostok közül is többen kerültek kapcsolatba a lutheranizmussal, 
így Váraljai Szaniszló, Bebek Imre, Peregi Albert.'" Utóbbi idejéből - az 1540-es évekből - származik 
az a feljegyzés, amely megemlékezik egy fehérvári kanonokról, aki két szín alatt szolgáltatta ki az 
úrvacsorát, s lutheránus tanítást követve, a régi szertartásokat elvetve, a misét magyar nyelven éne
kelte."" A lutheranizmus nagymértékti terjedését az előbbiekkel egybehangzóan erősíti meg Szerémi 
György Magyarország romlásáról címmel írott krónikája. A benne szereplő Lajos deák valószínűleg 
Szegedi Lajos lehetett, aki 1540 körül tartózkodott Székesfehérvárott kanonoki minőségben, s Bebek 
Imre prépost támogatását élvezve terjesztette a reformeszméket. Az eddigi kutatások azt a tényt erősí
tik meg, hogy Fehérvár első lutheri szellemű prédikátora az említett Lajos deák volt. 

Az elnyomás ideje 

A város török uralom alá kerülése (1543) után a már erőteljes protestáns jelenlét tovább erősödött. 
Meghatározó jelentőségű tény, hogy a török hódoltság - az 1601. szeptember 14. és 1602. augusztus 29. 
közötti rövid időszakot leszámítva - szakadatlan volt. E területre nézve a Habsburg-hatalom a vissza
foglalás után tudta csak érvényesíteni vallási téren is megnyilvánuló törekvéseit. Székesfehérvárról 
1688. május 19-én űzték ki a törököket. A város a bécsi kamarától függő budai kamarai adminisztrá
ció felügyelete alá került, majd 1703-ban kapta vissza régi kiváltságait a Diploma Leopoldinumként 
ismert kiváltságlevélben,'" amely többek között a város felekezeti viszonyait is szabályozta: „kinyil-
váníttatik, hogy a városban senkit, aki nem az igazi római katolikus vallást követi, meg ne tűrjenek". 

A török kiűzése utáni Fehérvár evangélikussága - egy-két kivételtől eltekintve - a betelepülő né
metségből került ki, csakúgy, mint a város lakosságának nagy része e korban. 

A 17. század közepére a lutheránus egyház már a Dunántúli, a Dunáninneni, a Bányai és a Tiszai 
Egyházkerület, s Erdélyben a különálló szász nemzeti egyház keretén belül működött. Székesfehérvár 
a Dunántúli Evangélikus Egyházkerülethez tartozott, amely 1576-ban jött létre Sárvár székhellyel. A 
protestáns vallásgyakorlást azonban ekkor is igyekeztek elnyomni, a következő évszázadban pedig az 
artikuláris helyek kivételével csupán magán-vallásgyakorlatként ismerték el. A háborús és zavaros 
időkben nem volt könnyű a lutheránusok sorsa Székesfehérváron sem, mégis voltak olyan személyek, 
akik gyakorolták az evangélikus vallást. Számuk nem volt nagy, s nem szerveződtek gyülekezetté, nem 
volt lelkészük, de a város iratai tanúskodnak létezésükről. 

A 18. században foganatosított büntető-, illetve korlátozó intézkedések nem pusztán a szabad val
lásgyakorlat akadályozását jelentették, hanem több más, a hétköznapi élet területére vonatkozó hát
rányos körülményt teremtettek a nem katolikusok számára. Az 1700-as években nem csupán polgár
jogot nem nyertek Székesfehérvárott, hanem be sem nagyon települhettek a városba. A városi élet 
fontos szervezőerőiként funkcionáló céhek is nehezítették, hogy soraikba a nem katolikus személyek 
bejuthassanak. Az első evangélikus vallású személyek 1802-ben kaptak polgárjogot Székesfehérváron 
(Gottlieb Libscher és Sámuel VoUis). 

A város minden eszközzel igyekezett ösztönözni a protestánsokat, hogy vissza- vagy áttérjenek a 
katolikus vallásra. Főként a nehéz anyagi helyzetben lévők voltak kiszolgáltatva e törekvésnek, még a 
19. század elején is jellemző volt az egészen nyílt beavatkozás. 

A 19. század 

A székesfehérvári lutheránusok a 19. század elejétől a várpalotai anyagyülekezettel tartottak szoros 
kapcsolatot, amely akkor a Dunántúli Egyházkerületben a Veszprémi Egyházmegyéhez tartozott. Az 
1830-as években még nem tartoztak szervezetten (gyülekezetként) Palotához, csak esetlegesen vették 
igénybe a lelkészi szolgálatot, s a rendszerességet tulajdonképpen a nagy egyházi ünnepek esetén 
történő templomlátogatás jelentette.'™ 

A fehérvári evangélikusok számára külön német nyelvű istentiszteletet tartottak Palotán, s még 

366 Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus története 1895-ig. I. köt. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2004. További
akban: Zoványi 2004) 17. 

367 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története I. kötet. Sopron, 1924. (Továbbiakban: Payr.) 508-509. 
368 Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek: III. 528. p. (E kanonokot Payr Sándor Szegedi Lajossal azonosítja.) 
369 Természetesen e kiváltságlevél nem azonos az I. Lipót által 1691-ben kiadott Diploma Leopoldinumként ismert (Erdély szá

mára kiadott) kiváltságlevéllel. Székesfehérvár szabad királyi város nagy titkos függőpecséttel megerősített diplomája 1703. 
október 23-án kelt, Bécsben. Magyar Országos Levéltár (Továbbiakban: MOL) Magyar Királyi Kancelláriai Levéltár. Libri 
Regii - A 57 - XXVII. kötet. 7-13. 

370 EOL DC. 2. Can. Vis. 1831. június 9. DT 29. kötet 
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1870-ben is volt külön német, illetve magyar nyelvű istentisztelet Székesfehérváron. 
Az 1848-at követő korlátozó intézkedések egyikeként 1852-ben püspöki rendelettel tiltották meg a 

székesfehérvári evangélikusoknak, hogy a városi temetőkbe temetkezzenek, így külön területet kel
lett kijelölni részükre a csikvári út melletti homokgödrök közelében, 1854-ben. 1856-tól - imaház 
hiányában - Hoffer Jakab kádármester házánál tartották ájtatosságaikat."' Itt határozták el, hogy a 
várpalotai lelkészt, Szedenics György esperest felkérik, hogy évente két alkalommal tartson ünnepi 
istentiszteletet a fehérvári közösség számára. Az istentiszteletek helyszínéül a református templom 
szolgált. Bár formálisan 1869-ben alakultak a fehérvári evangélikusok gyülekezetté, már a megelőző 
években megteremtődtek azok a közösségi feltételek, amelyek ezt lehetővé tették. 

Az 1850-es, 60-as években a gyülekezet sorozatosan sikertelenül fordult a városhoz iskola, imaház, 
pap- és tanítólak építése ügyében.^'^ Mivel nem kaptak építési területet, így 1863-ban a Vízivárosban 
egy telket vásároltak."' Később a 405 négyszögöl nagyságú területet eladták, mivel kiderült, hogy épít
kezésre nem alkalmas. A Megyeház utca 10. szám alatt található az az épület, amely 1865-ben került 
a gyülekezet birtokába, s lelkészlakásnak, imateremnek és iskolának adott otthont.'" Az épülettől a 
gyülekezet később megvált, s árából, valamint az említett vízivárosi telek eladásából származó összeg
ből egy szintén Megyeház utcai (17. sz.) ingatlant vásároltak,'" amelynek udvarára Schmied Károly 
tervei alapján imaház épült. 1873. szeptember 7-én szentelték fel, s 1932-ig - az evangélikus templom 
elkészültéig - adott otthont az istentiszteleteknek, majd kultúrteremként funkcionált. 

A gyülekezetté szerveződés korszaka az 1850-es években gyorsult fel, 1860-tól fiókgyülekezet, 1869. 
augusztus 20-tól"'' önálló gyülekezet a fehérvári, s kikerülve a Veszprémi Egyházmegyéből, a Fejér-
Komáromi Egyházmegye kötelékében kezdte meg működését. Az új egyházközség első lelkésze Né
meth Károly lett, aki már a fiókgyülekezeti korszakban, 1866-tól tanító-káplánként szolgált a leány
gyülekezetben. A székesfehérvári evangélikusok 1867-től vezettek anyakönyvet. Ezt megelőzően a 
székesfehérvári református egyház anyakönyveibe, illetve a palotai (várpalotai) evangélikus gyüleke
zet anyakönyveibe kerültek a bejegyzések. 

A gyülekezet első ingatlanának megszerzése óta rendelkeztek külön helyiséggel, ahol az oktatás 
zajlott, azonban már ezt megelőzően is volt valamilyen szintű felekezeti oktatás. A Megyeház utcai is
kola 1860. november l-jén alakult, s a Veszprémi Egyházmegye kötelékében működtették, felügyeletét 
Szedenics György palotai lelkész látta el. A tanulók létszáma 1865-ben 34 fő, tanítója Poszpisl Károly. 
Az iskolát az egységes községi elemi népiskolák bevezetését"' követően rövidesen bezárták. A fiatal 
gyülekezet az elemi oktatást ellátó Glatz Károly segédtanítót nem tudta eltartani, s így 1871 szeptem
berétől egy fél éven át a lelkész, Németh Károly látta el e feladatot. A gyülekezet közgyűlése 1872. 
február 2-án beszüntette iskoláját. 1879. szeptember l-jén újraindult az evangélikus iskola, ahol Gáncs 
Jenő egy évtizeden keresztül tanított, ebből egy évig segítséggel, később három évig Mendelényi Ede, 
majd egy évig Hacker János tanítók látták el az iskola vezetését."' Az intézmény az 1893/94-es tanévig 
működött. Az 1893. évi 26. te. követelményeinek nem tudván eleget tenni,"'' a gyülekezet tanulói a 
községi elemi népiskolákban folytatták tanulmányaikat. 1922-ben szóba került az iskola visszaállításá
nak ügye is, de reális esély - alkalmas helyiség - híján nem lehetett érdemben foglalkozni az ötlettel. 

Az 1870-es évek a gyülekezeti szervezet és élet kiépítésével teltek. A városban ekkor hozzávetőlege
sen 300 evangélikus élt, s a filiaként hozzá tartozó vidékeken 330 fő.'*" Az evangélikus egyház is bekap
csolódott az egyesületek alakításába; 1875. március 18-án alakult meg a Székesfehérvári Evangélikus 
Nőegylet, amely 1945 után, az egyesületek feloszlatásának idején szűnt meg. 

A 19. század utolsó három évtizedében - Gáncs Jenő lelkészsége idején - a gyülekezeti élet keretei
nek megszilárdítása, majd fejlesztése, az egyházi alkalmak rendszeressé tétele volt jellemző. Rendsze-

371 SZVL IV. B.lllO/a. Székesfehérvár Város Polgármesterének iratai. 1856. No. 696. 
372 SZVL IV. B. 1107/b. Székesfehérvár Város Tanácsának iratai. 1860. No. 3163. 
373 SZVL IV. B. 1107/b. Székesfehérvár Város Tanácsának iratai. 1863. No. 2043 
374 SZVL XV. 11. Székesfehérvár városközpont rendezési tervének feltárólapjai 70. sz.; IV. B. 1107/c. Székesfehérvár Város Ta

nácsának iratai. Népszámlálási iratok 1869. Belváros 183. sz. 
375 EOL IX. 2. Gyülekezeti nyomtatványok gyűjteménye. A székesfehérvári ágostai hitvallású evangélikus gyülekezet évköny

ve 1872. évről. 15. 
376 Az 1897. évi Székesfehérvárott tartott püspöki egyházlátogatás adatai alapján. EOL IX. 2. Gyűjteményes anyagok. Temati

kus gyűjtemények. Egyházlátogatási jegyzökönyvek. Can. Vis. Fejér-Komáromi Egyházmegye. 1897. június 18. 
377 A népoktatásról szóló 1868. évi 38. te. 
378 EOL. IV. 1. Egyházmegyék. A Fehér-Komáromi Ág. Hitv. Ev. Egyházmegye jegyzőkönyve 1891. június 25. 
379 Az 1893. évi XXVI. te. a községi, valamint a hitfelekezetek által fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és tanítónők 

fizetésének rendezéséről szól. Az 1868. évi XXXVIII. te. egyes (korábban egyházi iskolákra nem alkalmazott) rendelkezéseit 
a felekezeti iskolákra nézve is kötelezővé teszi. 

380 SZVL IV. B. 1405/b. Székesfehérvár Város Tanácsának iratai. Tanácsi iratok 1872. No. 3371. 
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réssé vált a vasárnap délelőtt 10 órakor tartott istentisztelet s a délután 3 órai áhítat. Ünnepi istentisz
teletet tartottak a reformációra emlékezve. Hagyományossá vált az óév utolsó napján este 17 órakor 
tartott hálaadó istentisztelet is. Jelentős és fontos volt az úrvacsoraosztás rendjének kialakítása is, 
valamint a városban állomásozó evangélikus katonák számára tartott istentisztelet is.'" 

Az 1880-90-es években több alapítvány is létesüU: 1880-ban Templomépítési Alap, 1883-ban Luther 
születésének 400 éves évfordulóján 2000 korona értékű alapítványt hoztak létre. 1895-ben Iskola Alap, 
1899-ben pedig az úgynevezett Szabadság Alap létesült. 

A fehérvári gyülekezet - mint a Fejér-Komáromi Egyházmegye része - 1894-ben a Dunántúli Egy
házkerületből átkerült a Dunáninneni Egyházkerülethez. Az egyházközség történetében az első püs
pöki vizitációra már ebben az egyházszervezeti kötelékben került sor 1897-ben, dr. Baltik Frigyes 
püspök által. A gyülekezet akkori lélekszáma 690 fő, ebből székesfehérvári 410. 

A századforduló környékén újabb egyletek születtek. 1895-ben jött létre a belmissziói mozgalomnak 
Székesfehérvárott még ki nem épített ága, az I^úsági Egyesület. Később, 1905-ben, majd 1934-ben 
újjá-, illetve átalakul Székesfehérvári Evangélikus Ifjúsági Egyesület néven. 1902-ben a LorántíFy Zsu
zsanna Leányegylet, 1908-ban a Konfirmáltak Köre, 1910-ben az Édesanyák Köre jött létre. 

Az 1890-es években a fehérvári gyülekezet nagyobb változásokon nem ment keresztül, ám továbbra 
is érzékelte - amint az 1898. évi egyházmegyei jegyzőkönyvből is kiderült - , hogy „ilyen exponált 
katholikus városban" még inkább nehéz evangélikusnak lenni. A 20. század első évtizedében a székes
fehérvári gyülekezet kisebbségi léthelyzetben élő, ám környezetében jól kommunikáló, sok egyesület
tel működő öntevékeny közösség volt. 

1910-ben felmerül egy székesfehérvári szeretetház építésének ötlete, ám a templomépítési törekvés 
miatt háttérbe szorult. A hamarosan kitörő világháború miatt a karitatív és missziós tevékenység 
került előtérbe. A gyülekezet tagjai közül kezdetben 60 fő vonult be, 1916-ra ez a szám már 96-ra emel
kedett. (Az 1910-es népszámlálás adatai szerint az evangélikusság létszáma 660 fő ekkor.) A válságos 
történelmi helyzetben a katonák és a menekült civilek, a kórházak, köztük a katonai kórházak látoga
tása, a fogházban tartottak lelkigondozása, a hadirokkantak, özvegyek, árvák gyülekezeten belüli segí
tése mellett az időközben megalakult templomépítési bizottság sikeres gyűjtését a háború lelassította. 

A két világháború idején 

Az első világháború következtében a Dunáninneni Egyházkerület csaknem teljesen megsemmi
sült. A Fejér-Komáromi Egyházmegye - amelyhez Székesfehérvár is tartozott - csonkán, esperesi 
székhelyétől megfosztva volt kénytelen működni. A Tanácsköztársaság, majd az azt követő román 
megszállás idején is tevékenykedett a közösség, jó hatásfokkal. A korlátozások ismét az összetartást 
erősítették. 1919 októberében alakult meg a székesfehérvári evangélikus énekkar. 1919. május 27-én 
- a templomalapra bejött összeg likvidálása után - kiderült, hogy a fehérvári közösség vesztesége 
átmeneti: a Tanácsköztársaság bukása után visszakapták likvidált tőkéjüket. 

1917-20 között felmerült a fehérvárcsurgói leánygyülekezet Székesfehérvárhoz csatolásának gondo
lata. A kezdeményezés csak 1995-ben valósult meg. 

1920 októberében Székesfehérvár először szolgált egyházkerületi felügyelő beiktatásának helyszí
néül. Az 1920-as években az akkori lelkész, Gáncs Aladár ébresztő munkájának eredményeképpen 
kezdett kibontakozni a gyülekezetben az elmélyült hitélet. A lelkész körül kis kör szerveződik a leg
közelebbi munkatársakból. Rendszeresen bibliaórákat tartanak, s ugyanebben az évben indul meg a 
fehérvári fogházmisszió is.™^ Az 1923-as évben vezették be a passiói istentiszteleteket, valamint több 
evangelizáló istentiszteletet is tartottak. 1924 őszén érkezett Székesfehérvárra az első diakonissza test
vér. Székesfehérvár az elsőként megszervezendő vidéki központok között szerepelt. A diakonisszák a 
Fébé székesfehérvári szeretetházában laktak.'*' Szállásuk kezdetben a Gyümölcs u. 41.-ben volt. Ké
sőbb ennek a háznak az eladása után vásárolták meg a Kígyó utca 23. szám alatti házat 193 l-ben.̂ "̂̂  
Feladatuk kezdetben a kórházi betegek látogatása s a vasárnapi iskola ellátása volt. Később: áhítat, 
evangelizációs óra, tagóra, ébredési imaóra, leányköri és férfiimaóra, serdülőleány-óra. 

A hivatalos hitoktatás, valamint a vasárnapi iskola mellett mesedélutánokat is tartottak a 4-12 éves 
gyermekek részére vasárnap délutánonként. Az előírt vallásoktatásí tervezet szerint az egyházi ének
oktatás a hittanórák keretében zajlott. A már korábban megkezdett belmissziói munkák mellé újak 
társultak 1924-ben: így a nőegylet keretén belül működni kezdő bibliakör, a nagycsütörtök este tartott 
előkészítő és úrvacsora! istentisztelet, valamint adventben a reggeli istentisztelet. 

381 EOL IV. 1. Egyházmegyék. Fehér-Komáromi egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve 1894. augusztus . 
382 EOL IV. 1. Egyházmegyei jegyzőkönyvek. A Fejér-Komáromi Egyházmegye jegyzökönyve 1922. 19. 
383 SZVL IV. B.1405/b. Székesfehérvár Tanácsának iratai. No. 9788/1925. 
384 EOLTaschner Erzsébet: 51. 
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Gáncs Aladár - akinek nevét emléktábla őrzi a székesfehérvári templomban - itteni szolgálata vé
gére ismét mozgásba lendítette a már régóta húzódó templomépítési ügyet, amelyet lelkészi posztján 
utóda, Irányi Kamill vitt sikerre. Ugyancsak 1925-ben - az 1920-ban elfogadott földreform végrehaj
tása keretében - az Országos Földrendező Bíróság ítélete 25 kat. hold területet juttatott a fehérvári 
evangélikus egyháznak a börgöndi határban fekvő gróf Cziráky-birtokból. 

Az 1920-as évek második felétől elsősorban a helyi viszonyokra, a fehérvári gyülekezetre és szór
ványaira koncentrálódott a figyelem. A gyülekezetben ekkor az evangélikus öntudat s a belmisszió 
fejlesztése, valamint a templomépítés ügyének továbbvitele vált fontossá. 

A felnőttek hitbuzgalmának növelésére bibliaórák szolgáltak. Jelentős segítséget nyújtott a lelkészi 
szolgálatban Zsupánek Sándor evangélikus tábori lelkész, a 2. vegyesdandár katonai főlelkésze is. A 
katonai egyházközség lelkészlak és imaház építését tervezte. A terveket dr Sándy Gyula készítette, ám 
anyagi okok miatt nem valósulhatott meg. 

1934-ben a segédlelkészi állás megszervezésével párhuzamosan kezdetét vette a tervszerű szórvány
gondozás s az ifjúsági élet fellendítése. 

A harmincas években virágkorukat élték az egyesületek, amelyekben karakteresebbé vált a 
belmissziós cél. Az egyházhoz eddig lazábban kötődő, nagyobb önszerveződéssel működő egyesületek 
beépültek az egyház szervezetébe.™^ 1933-ban alakult a Székesfehérvári Evangélikus Missziói Fiókegy
let, 1937-ben az Országos Luther Szövetség helyi szervezete. Fehérváron nagy hangsúlyt fektettek a 
református testvérgyülekezettel való jó kapcsolatra. 1926-ban megalakult a Székesfehérvári és Fejér 
megyei Protestáns Kör, s volt törekvés a Magyar Protestáns Háziipari Szövetkezet helyi fiókjának 
létrehozására is. 

1928-ban a város tanácsa a törvényszék melletti ligetes részt a gyülekezet részére építkezési célra át
adta. A terveket dr. Sándy Gyula műegyetemi tanár készítette, a kivitelezést a Kszantner és Pintér Cég 
nyerte el. Az építész a templomhoz kapcsolódóan s nagyjából a mai gyülekezeti ház helyére építendő 
paplakot is tervezett, amely azonban nem valósult meg.™ 1932. május 8-án tartották az új templom 
avatási ünnepségét. A székesfehérvári templom magyaros stílusú terméskő lábazaton álló téglaépület, 
tornya négy, nyúlánk sisakkal díszített fiatoronnyal van ellátva. A templom csillárjai és a falikarok is 
Sándy Gyula tervei alapján készültek. A régi imaház imatermét 1933-ban kultúrteremmé alakították. 
Ekkor merül fel egy ifjúsági zenekar megalakításának a terve. 1940-ben Mirth Ferencné jelentős ado
mányt tett a gyülekezet számára. Ekkor kapta a templom 312 kg súlyú B hangú harangját. A harang 
felirata: „Elég néked az én kegyelmem." (II. Kor 12, 9) Öntötte Seltenhofer Frigyes és fiai, M.K. Udvari 
Szállítók Harangöntő Gyárban Sopron. Isten dicsőségére készült 1939. évben. (özv. Mirth Ferencné) E 
harang van ma is a gyülekezet templomának tornyában. 

Székesfehérvár a második világháborút nagyon megsínylette, a város többször cserélt gazdát. A 
világháború nehéz napjaiban is volt lelkészi, illetve diakonisszaszolgálat Székesfehérváron. A háború 
utolsó időszakában Irányi Kamii mint tábori lelkész több hónapot töltött a fronton."" Távollétében a 
lelkészi feladatokat Nagy Tibor segédlelkész végezte. E korszakot jelentősen beárnyékoló tény, hogy 
Irányi Kamillt 1945-ben háborús, illetve népellenes bűntett vádjával - cikkei, beszédei miatt - perbe 
fogták s elítélték. 1948. július 2-án megrendült egészséggel szabadult börtönéből. 

A háborús veszteségek tekintetében - az emberéletet tekintve - a fehérvári közösség nem tartozott a 
legsúlyosabban károsodott evangélikus egyházközségek közé. A székesfehérvári egyházközség összes 
hívének létszáma - a szórványokat is beleértve - 1944 januárjában 1400 fő volt, ez a létszám 1945-re 
körülbelül 900-ra csökkent. Az egyház irattárában tartott jelentős mennyiségű, köztük régi iratanyag 
jó része megsemmisült. A templom és az imaház megrongálódott. 

A legújabb kor 

Nagy Tibor 1945. szeptember 13-án a fehérvári gyülekezet helyettes lelkésze,'" majd 1948. július 
l-jétől megválasztott lelkészként folytatja munkáját 1984-ig. 1945 után még egy-két évig működik a 
diakonisszaház is Fehérváron. 1948-ig működik a székesfehérvári leányotthon is 16 fővel a Velinszky 
László utca 23. szám alatt."' 

A székesfehérvári egyházközség összlélekszáma 1949-ben 705 fő, ebből Székesfehérvárott 600 fő élt. 

385 Bucsay: 249-250. 
386 SZVL IV. B. 1411. Székesfehérvár Város Mérnöki Hivatalának iratai 1931. No. 111. 
387 EOL III. 1. Egyházkerületek 1952-ig. Dunáninneni Egyházkerület. Fejér-Komáromi-Egyházmegye. Egyházközségi helyzet

jelentések 1945. június 6. DIEK 66. 1945. No. 226. 
388 1945. No. 62. A székesfehérvári evangéhkus gyülekezet irattára. A Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület püspökétől 

érkező 1945. szeptember 13-án kelt helyetteslelkészi megbízás. 
389 EOLTaschner Erzsébet: 152. 

189 



A reformációtól - napjainkig 

Szórványai: Velence, Kápolnásnyék, Kisláng, Sárszentmihály, Gárdony és Iszkaszentgyörgy voltak. 
Később a szórványok között említik Agárdot, Seregélyest és Pákozdot is. Istentiszteleteket ekkor job
bára csak vasár- és ünnepnapokon tartottak, sem délutáni katechézis, sem munkanapokra eső áhítatok 
nem voltak. Megszííntek a gyermek-istentiszteletek, i^úsági istentiszteletre is csupán egy-egy alka
lommal került sor, A vasárnapi iskola heti rendszerességgel továbbra is működött, iíjúsági bibliaórát is 
két-három hetente tartottak. A korszak sajátossága, hogy a hitélet - érthetően - visszaszorult a kevés
bé látványos, sokszor családi vagy baráti körben megtartott alkalmakra. De továbbra is megtartották 
a felnőtteknek tartott bibliaórákat; három csoport is működött, nagy volt az érdeklődés. Ehhez járult 
a kórházi szolgálat, bár 1949. december 28-án a Fejér megyei Törvényhatósági Bizottság közgyűlése 
megszüntette a kórházban a szervezett lelkészi állást.'"" Nem szűnt meg azonban a rabok gondozása, 
a református lelkésszel felváltva hetente tartottak istentiszteletet a börtönben. A hetvenes évekre"' a 
kedvezőtlen körülmények, a hittanoktatás népszerűsítésének, hirdetésének lehetetlensége azt az álla
potot eredményezte, hogy a hitoktatásban, konfirmációban részesülő fiatalok száma egy-két fő volt. 
Ehhez az is hozzájárult, hogy nem volt ritka eset, hogy többen óvatosságból másutt konfirmáltak. A 
korábbi virágzó egyesületi élet - az egyesületek feloszlatása óta - teljesen megszűnt. 

1952-ben az egyházszervezet beosztását módosították, a négy egyházkerület helyett kettő, az északi 
és a déli jött létre. Székesfehérvár az Északi Egyházkerület keretében működött. 

1953-ban ismét megszervezték a segédlelkészi állást a gyülekezetben. Elsősorban a szórványok lel
készi munkája indokolta e feladatkör létrehozását, amelynek ellátásában gyakorta váltották egymást a 
segédlelkészek 1953 augusztusától, 1955 decemberében az addig Várpalotához tartozó fehérvárcsurgói 
leánygyülekezet szórványaival - Isztimér, Guttamási, Csór, Nádasdladány - együtt Székesfehérvár 
leányegyháza lett. 

A gyülekezet ingatlanai a háborús károk, majd a karbantartás költségei miatt gondot okoztak. A 
város tanácsa elrendelte a Megyeház utcai ingatlan kényszertatarozását, ám megfelelő anyagiak híján 
az egyház kénytelen volt tulajdonjogáról lemondani. A tanács a Pintér Károly u. 31-33. szám alatti 
ház 1. emeletén biztosított lelkészlakást és tanácskozótermet. Sajnos a gyülekezet jóval kisebb és funk
ciójának kevésbé megfelelő ingatlant kapott. 1970-ben a város tanácsa a városrendezési tervek követ
keztében igénybe kívánta venni az egyházközség templomtelkét, és a templom lebontását tervezte. 
Tervükről végleg csak 1984-ben mondtak le. E korszak sajnálatos ténye, hogy 1958 szeptemberében a 
város tanácsa az evangélikus temetőt is lezáratta. 

Nagy Tibor 1984 januárjában nyugdíjba vonult, ám még rövid időre feladatot vállalt a közösség 
gondozásában. Időközben Bencze András - akkor végzett teológus - segédlelkészként a székesfehér
vári gyülekezetbe érkezett, akit 1986. június 15-én iktattak be lelkészi tisztébe. 

A gyülekezeti élet fellendítésének jegyében először a fiatalok, a még nem konfirmáltak megkere
sésére került sor, majd a városban élő valamennyi evangélikusra kiterjedő kutatás kezdődött. Fellen
dültek az iíjúsági órák és a szeretetvendégségek. A megszaporodó gyülekezeti alkalmak hamarosan 
megszilárdultak, kialakultak a hetente megtartott foglalkozások, összejövetelek: iíjúsági órák, biblia
órák, a gyermekbibliakör, a serdülők köre, vasárnap délutáni játékos foglalkozás gyermekeknek, házi 
biblíaórák. 1986-ban énekkar is alakul, ugyanebben az évben indultak be a munkatársi értekezletek. 

A fordulattól máig 
A rendszerváltáshoz közeledve az egyház megkapta a temető kezelési, majd tulajdonjogát is 1987 

januárjában. 1992-ben az egyházközség kérésének eleget téve az önkormányzat a temetőhöz 3000 m2 
területet csatolt. Ekkor került szóba egy ravatalozó építése is, amely végül nem valósult meg. 

A gyülekezet a Megyeház utcai ingatlan után kapott kárpótlási összegből kezdte el új gyülekezeti 
háza építését 1994 őszén. A terveket Csutiné Schleer Erzsébet készítette, figyelembe véve a templom 
karakterét. 1995. október 17-én szentelte fel az új épületet Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püs
pöke. Ezzel egy időben a korábban lelkészlakásként használt Pintér Károly - ma Távírda - utca 31-33. 
sz. alatti lakását a gyülekezet megvásárolta. Ezek az ingatlanok az egyházközség Egymásért Élni Ala
pítványának kezelésében vannak, s a bérbe adásukból származó összeget szociális célra, valamint 
gyülekezeti beruházásokra fordítják. 1994-ben a gyülekezet megvásárolta a Seregélyesi út 29/b. alatt 
található ingatlant, hajléktalanok megsegítése céljából. A szóban forgó épület 1999-ig volt a közösség 
tulajdonában. 

A fehérvári gyülekezet fokozatosan erősítette a külföldi és határon túli magyar evangélikus gyüle
kezetekkel való kapcsolatait. Heidenheim (1989), Schwabisch Gmünd (1994), majd Kemi (Finnország, 
1999) evangélikusaival jött létre összeköttetés. 

390 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 439/1950. sz. rendelete hamarosan (hátrányosan) szabályozta a kórházi betegek 
lelkészek általi látogatását. 

391 1974-ben egyetlen hittanos s egyetlen konfirmandus sem volt. Szénásyné: 52. (Espereshez küldött jelentés alapján.) 
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A rendszerváltást követően a gyülekezeten belül is kezdtek szabadon újjászerveződni a kis közös
ségek, így irodalmi kör, nyugdíjasklub, missziói kör alakult, fiatal felnőttek köre jött létre. Ezek a 
csoportok - bár több éve működnek már - nem alakultak hivatalosan egyesületté, megmaradtak az 
egyház kebelén belül működő szerveződéseknek. 

1997-ben felmerült egy evangélikus óvoda és alsó tagozatos iskola megalapításának terve is, azon-
bcin a sorozatos nehézségek miatt - egyelőre - nem valósulhatott meg.'"^ 

A gyülekezet 1999 júliusától ismét alkalmaz segédlelkészt, így a csurgói leánygyülekezet és a szór
ványok ellátása gördülékenyebben valósul meg. 

A Gyülekezeti Hírmondó évente négyszer jut el minden gyülekezeti taghoz, benne a közösséget 
érintő legfontosabb információkkal. 

A gyülekezet nagy erőpróbája volt a 2003-ban megrendezett IV. Országos Evangélikus Találkozó, 
amelynek helyszíne a székesfehérvári Álba Regia Sportcsarnok volt. 

2000 őszén Győr székhellyel létrejött a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, s a Fejér-
Komáromi Egyházmegye - benne a székesfehérvári egyházközség is - e kerület felügyelete alá került. 

1993-ban jött létre a gyülekezet Egymásért Élni Alapítványa, amely közhasznú szervezetként műkö
dik. 2002/03 telén a templomtorony felújítása jelentett komolyabb próbatétel a gyülekezet számára. A 
komoly beruházást igénylő munkához a gyülekezet adományai mellett az országos egyház s a városi 
önkormányzat is hozzájárult támogatásával. A 2006-os év legnagyobb eredménye, hogy új orgona 
került a fehérvári evangélikus templomba. November 19-én szentelte fel Ittzés János, a Nyugati (Du
nántúli) Egyházkerület püspöke. Az új orgona építésének első üteme valósult meg eddig. A közeljövő 
legfőbb terve az építés második ütemének megvalósítása. 

A fehérvárcsurgói leányegyház 

Csurgó Fejér megye nyugati részén található, Székesfehérvártól mintegy 15 km-re északnyugatra 
fekvő település. Bodajk, Gúttamási, Kincsesbánya és Magyaralmás községek határolják. A Csurgó név 
víznyerő helyre, forrásra utal. A település neve 1898-tól hivatalosan Fehérvárcsurgó. 

A község történetére vonatkozó legkorábbi okleveles adat 1227-ből származik. E település, akárcsak 
Bodajk, Mór és Nagyveleg, a csókakői uradalomhoz tartozó régi község, Rozgonyi, majd Nádasdy-
birtok. 11. Lajos király 1522-ben adományozta Csurgót több faluval együtt Kanizsay Lászlónak, akinek 
leánya, Kanizsay Orsolya révén került a protestáns Nádasdy Tamáshoz. Ekkor Csurgó is a reformáció 
követője volt, s valószínűleg a 16. század óta lehettek evangélikus lelkészei. Adat azonban csak ké
sőbbről van erre vonatkozóan: 1629. március 17-én, a körmendi zsinaton a reformátusok (Dabrony, 
Kerta, Tés mellett) Csurgót is az evangélikusok által elfoglalt gyülekezetek közé sorolták. Az említet
tek csak átmenetileg voltak a reformátusok birtokában, eredetileg is lutheránusok voltak, s ebben az 
időpontban tértek vissza. Székesfehérvár 1543-as eleste után Csurgó is török kézre került, s 1683-ban 
a Bécsből visszavonuló török csapatok elpusztították. Ezt megelőzően azonban, amint ezt Musay püs
pök regestuma is bizonyítja, az anyagyülekezetek közé tartozott, a rábaközi esperesség kötelékében. 
Egy 1721-ből származó bejegyzés a sárkeresztúri református egyház jegyzőkönyvében arra szolgáltat 
adatot, hogy 1671-ben Csurgón az evangélikusoknak már templomuk volt. 

Polgárdi Kertész József református lelkész 1736. évi feljegyzése szerint Keresztes György, csurgói 
lakos (az akkor legidősebbek egyike) azt bizonyította, hogy Bécs megszállása előtt 25 évvel már volt a 
csurgói egyházban lutheránus prédikátor. Ennek kapcsán említette a Hartzi, Tóth és Födémesi neveket. 
(Utóbbi szolgálata idején pusztították el a törökök Csurgót.) 

Több 1730-as évekbeli levéltári forrás szolgáltat bizonyítékot arra, hogy Csurgón már a 17. szá
zadban evangélikus anyagyülekezet volt. A török pusztítása után a lakosság, így az evangélikusok 
is lelkészükkel, visszatértek a faluba. 1696-ban a már említett Födémesi György volt a lelkész. Egyes 
források említik Miszlai István nevét is, aki Födémesi előtt szolgált itt, valamint Nemeskéri Orbán Pé
tert, aki pedig az 1700-as évek elején pásztorolta a gyülekezetet. Utóbbi elhagyta az eklézsiát, s ekkor a 
reformátusok átvették a parochiális telket és a templomot. (1748-ban azonban már a katolikusoké lett.) 

1736. február 5-én a megfogyatkozott csurgói lutheránusok egyezségre léptek a reformátusokkal; 
e szerint évente háromszor, a sátoros ünnepeken, s ha szükséges volt, akár többször is lutheránus 
prédikátor tarthatott istentiszteletet a közösen használt templomban. A meghívott lelkész díjazását 
közös pénzből biztosították. Egyes források arra utalnak azonban, hogy nem lehetett zökkenőmentes e 
kapcsolat. Ez is közrejátszott abban, hogy két évvel később a csurgói gyülekezetet a palotai (Várpalota) 
eklézsiához csatolták. A palotai prédikátor azonban törvény által eltiltatott a kiszállásoktól, így a két 
gyülekezet között szorosabb kapcsolat nem fejlődött ki. 1787. március 26-án a csurgói evangélikusok a 
vármegye alispánjához küldött kérvényükben ismét Palotához való csatolásukat kérik. A kérvényhez 

392 Később még a MÁV óvoda megvételével kapcsolatos megkeresés érkezett a gyülekezethez. 
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mellékelték a palotai egyház tanúsítványát, amely szerint a „csurgói helységben hitünkön lévő lako
sok ember emlékezetétől fogva (...) Palotára isteni szolgálatokra eljárni szektának, sőt miglen szabad 
volt, palotai prédikátor uraink is hozzájuk Csurgóra szolgálatokat tenni kijártának". E tanúsítvány 
említi azt is, hogy már 1736-ban Palotához voltak aíRliálva a csurgói lutheránusok. 1790. január 9-én a 
palotai gyülekezet kiállította a csurgói evangélikusok részére az egyezséglevelet. E szerint évente négy 
alkalommal (vízkereszt utáni vasárnap, húsvét utáni második vasárnap. Szentháromság ünnepe utáni 
hetedik és huszadik vasárnap) a palotai lelkész Csurgón tart istentiszteletet. A csurgói hívek egyéb 
egyházi szolgálatokra is kérhették őt (keresztelés, esketés, temetés); fizetését illetően is megállapod
tak. Az alkalmakat és a jövedelmet illetően 1800. március 29-én a csurgói és a palotai elöljárók újabb 
megegyezést kötöttek. Az idők folyamán ezt többször is módosították (1821, 1880). 

1820. december 8-án Vetsey Sándor palotai prédikátor levélben fordul Kis János püspökhöz kér
ve, hogy a csurgói hívek számára legalább a tanítótartást engedélyezze. A hívek száma ekkor 178, 
s a református gyülekezettel való kapcsolat továbbra sem teljesen felhőtlen. Emellett a valamikori 
anyagyülekezet fejlődni, s ha lehet, önállósulni szeretne. Ennek lenne jó eszköze az iskola. Kérésük 
hamarosan teljesült. Első tanítójuk nevét nem ismerjük, csak valószínűsítjük, hogy az állás szervezése 
során keletkezett levelekben szereplő személyek közül lehetett valaki. (Hima, Ferenczi és Kebeley 
nevek fordulnak elő.) 

A csurgóiak hamarosan eredményes gyűjtést folytattak az iskola és imaház építésére. Az engedélyt 
1823-ban kapták meg. Ekkor szakadtak el végleg a reformátusoktól, s innentől zajlik külön az anya
könyvezés is. (A palotai evangélikusok anyakönyvébe kerülnek ekkortól a bejegyzések.) Ugyanebben 
az évben telket és házat vett a közösség, amelyet iskola és imaház céljára alakítottak át. 

Első név szerint pontosan ismert tanítójuk Németh Zsigmond volt, akivel szemben tízévi munkálko
dás után a gyülekezet panaszlevelet nyújtott be. Többféle kifogással is éltek személyével kapcsolatban. 
Az ügyet kivizsgálták, s a felek végül megbékéltek. Az iskolavizsgálatok alkalmával 1845-ben 19,1847-
ben 32 tanuló volt Csurgón. 

1855-57 között a tanító a csurgói születésű Varga Sándor lett. Ekkor (1856) kezdik építeni a gyüle
kezet templomát is. 1856. szeptember 25-én tették le az épület alapkövét, s a következő év nyarán, bár 
még nem lett teljesen kész, de már tartottak benne istentiszteletet. 

1858-1878 között Zathureczky Lajos a közösség tanítója. Rövid időre Pandúr Pál, majd Kápli Sándor 
érkezett a gyülekezetbe, végül azonban 1879-ben Pontőr Istvánt választották, aki 1897-ig működött itt. 

A gyülekezet temetőjéről is szót kell ejteni. 1867-ig a reformátusokkal közös temetőt használtak a 
csurgói evangélikusok. Ekkor azonban 301 négyszögöl területet kaptak a földesúrtól, így saját teme
tőjük is lett. 

A gyülekezet 1879-ben Polgár Lajos uradalmi inspektort választotta felügyelőjének, aki sok áldoza
tot hozott a csurgói közösségért. 1885-ig látta el tisztét. 

1879 tavaszán a gyülekezet temploma tetejének javítására került sor. 1884-ben pedig - az iskolaépü
let romos volta miatt - új iskolát építettek. Ennek költségeihez gróf Károlyi Viktor földesúr mellett az 
állam, valamint a gyámintézet is hozzájárult, a csurgói hívek saját tehervállalása mellett. Az iskola
építés mellett gyülekezeti magtár is létesült. 

Pontőr István tanító 1897-ben köszön le állásáról, s egy évig nincs betöltve a helye. Javítani kellett a 
tanító lakáskörülményein, s csak így sikerült új tanítót találni 1898 júliusában Tóth Dániel személyé
ben, akinek az oktatás mellett kötelessége volt istentiszteletek tartása is. Az egyházhatóság engedélyé
vel keresztelhetett, temethetett is. 

Gömbös Sándor volt a következő tanító, aki 1906 szeptemberétől 1929-ig működött Csurgón A 
templom és az iskola felújítása után a tanítói lakás állapotával kezdett foglalkozni a közösség. 1908-
ban újjáépítették az erősen leromlott állagú épületet. 

A gyülekezet még 1829-ben öntetett egy 138 fontos harangot, amely a templom elkészültéig a ta
nítói lakás előtt falábakon kapott helyet. E harangot 1846-ban 15 font új anyag hozzáadásával újra-
öntették. Ma már nincs meg, feltehetően az első világháború idején hadicélokra foglalták le. Jelenleg 
két harangja van a csurgói gyülekezetnek. A nagyobb, 165 kg súlyú D hangú harang felirata: „A 
fehérvárcsurgói ág. h. ev. leányegyház nemes szívű adakozói készítették 1913. évben Kozma Ferenc 
János gondnokságában és Gömbös Sándor levitatanító idejében. Seltenhoffer Frigyes császári és ma
gyar királyi udvari harangöntő Sopronban." 

A kisebb, A hangú harang 57 kg. Egyik oldalának felirata: „A világháborúban elesett Andrejka 
Mihály, Kis F. János, Kis P. János, Kozma József Kozma Kálmán evangélikus hősi halottai emlékére 
készíttette a fehérvárcsurgói ág. h. ev. leányegyházközség az 1924. évben." A harang másik oldalán egy 
kehely látható, alatta a felirat: „Erős vár a mi Istenünk! Öntötte Walser Ferenc Budapest" 

Gömbös Sándor tanító távozása után a gyülekezet nehéz helyzetbe került. Iskolájától nem akart 
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megválni, ám nem kaptak állami segélyt a tanítói állás fenntartásához. így olyan személyt kellett ke
resni, aki a szerényebb helyi javadalomért helyettes tanítóként is hajlandó a gyülekezetben dolgozni. 
Tóth Aladár 1929-től 1936-ig, Kovács Sándor 1936 decemberétől 1939 novemberéig működött e kor
szakban. Őket Szakáts Dezső követte, aki azonban már 1940 decemberében lemondott állásáról, mert 
behívták katonának. Bozsoki László volt a következő tanító, aki 1942 októberében szintén bevonult. 
Négy évig tanító nélkül volt a közösség. 1946. szeptember 15-én Hetiinger Pál személyében lett új ta
nítója a csurgói evangélikusoknak, aki az iskolák államosításakor állami tanító lett. 1947-ben kántori 
oklevelet szerzett, s 1949-ig működött a közösségben. 

1917-ben (s még utána néhány évig) felmerült az ekkor még mindig a Veszprémi Egyházmegyébe, 
Várpalotához tartozó fehérvárcsurgói leánygyülekezet Székesfehérvárhoz csatolásának gondolata. Ek
kor már a fehérvári lelkipásztor látta el az egyházi teendőket. 

E kérdés a harmincas évek közepén ismét előkerült, de még váratott magára a megoldás. Felvetődött 
a fejlődő fehérvárcsurgóí gyülekezet missziói gyülekezetté szervezése is, ám e törekvés 1940-ben meg
akad. Ebben az időben a leányegyházhoz 119 lélek tartozott, iskolájának 19 tanulója volt. 

1955 decemberében az Északi Evangélikus Egyházkerület Tanácsa jóváhagyta, hogy a fehérvárcsurgói 
leánygyülekezet szórványaival - Isztimér, Guttamási, Csór, Nádasdladány - együtt Székesfehérvár
hoz kapcsolódjék mint leány egyház. Ma is e kötelékben működik. Az elmúlt évtizedekben Fehér
várcsurgó számos alkalommal adott otthont az anyagyülekezet által szervezett hittantáboroknak. A 
csurgói épületek közül kettőt, a hajdani tanítói, valamint az iskolaépületet a fehérvárcsurgóiak jórészt 
saját erőből, valamint az egyházmegye támogatásával felújították. A közeljövő tervei között a temp
lomfelújítás is szerepel. 

Székesfehérvár szórványai 

A székesfehérvári gyülekezethez tartozó szórványok gondozására, ellátására már a 19. század vé
gén az akkori lelkész. Gáncs Jenő is külön gondot fordított. 1894-ben a következő települések voltak 
Fehérvár szórványai: Polgárdi (36), Aba (5), Kálóz (28), Láng - ma Kisláng - (8), Magyaralmás (12), 
Csősz (4), Keresztes - ma Sárkeresztes - (15), Soponya (6), Pátka (12), Falu- és Szabad-Battyán - ma 
Szabadbattyán - (25), Szolgaegyháza - ma Szabadegyháza - (5), Tác (6), Füle (2), Zichyfalva - Keszi -
(Zichyújfalu- Sárkeszi) (5), Iszkaszentgyörgy (15), Moha (l), Sárszentmihály - Úrhida (6), Perkáta (25), 
Sukoró (9), Gárdony (3), Sárosd (18), Seregélyes (10), Pákozd (8), Lovasberény (2), Dinnyés-Agárd (25), 
Jenő (2), Kúti (Bakonykuti) (1). (A zárójelben feltüntetett számok az evangélikus lélekszámot jelzik.) A 
székesfehérvári evangélikusok száma ekkor 410 volt. 

Gáncs Jenő 1896-ban kinyomtatta Az én hitvallásom címmel írt hitbuzgalmi munkáját, amelyet a 
szórványok lakossága között terjesztett. A szórványgondozással kapcsolatos erőfeszítések az őt követő 
lelkészek idején is folytatódtak. 

Irányi Kamill is védeni, fejleszteni akarta a szórványokat. Röviddel Fehérvárra kerülése után kezde
ményezte a segédlelkészi állás megszervezését, amint azt 1926. év beszámolójában említi. A fehérvári 
egyházközség e korszakban a lelkész szavaival élve „tipikus szórványgyülekezet" volt. Az 1930. évi 
népszámlálás alkalmával a Fejér megye egyharmadát kitevő területen 31 községben 470 evangélikus 
tartozott a fehérvári gyülekezethez mint szórványegyházak tagja. Segítség hiányában Kisláng, Polgár
di, Seregélyes kivételével a lelkész nem is tudott eljutni istentiszteletet tartani más szórványhelyekre, 
s ezekre is csak évente egy-két alkalommal. 1934 márciusában kapta meg a gyülekezet dr. Kiss Sándor 
püspök engedélyét a segédlelkészi állás megszervezésére. így került a gyülekezetbe Kovács Gyula se
gédlelkész, s kezdetét vette a tervszerű szórványgondozás. A segédlelkészi állás megszervezése (1934) 
mellett a Missziói Fiókegylet megalakulása (1933) segítette a lelkipásztort e szolgálatban. A szervezés 
nyitányaként minden szórványhely egy-egy gondnokot választott magának, akik a híveket össze
fogták, előkészítették az istentiszteleteket, a bibliaórákat és a hitoktatást. A helyi gondnokok mellett 
a Missziói Egyesület tagjai közül minden szórványhely egy-egy gondozót kapott, akik segédkeztek 
a lelkésznek a feladatok ellátásában. Első lépésként a fent említett három legfőbb szórványt látták 
el. 1935-ben hozzáfogtak a többi szórványhely beszervezésének előkészítéséhez, s a következő évben 
Abán, Sárkeresztúron, Iszkaszentgyörgyön történt meg a gondozás fent említett rendszer szerinti ki-
cdeikítása.̂ '̂  1936/37-ben újabb szórványok kerültek gondozás alá. Ekkor Kápolnásnyék, Velence, Gár
dony és Agárd gondozását tették szervezetté. Fontos momentum, hogy Agárdon, ahol igen jelentős 
volt az üdülőforgalom, a protestáns fürdővendégek adakozásából közös protestáns templom épült, 
ahol a nyári üdülési időszak alatt felváltva folytak református, illetve evangélikus istentiszteletek. 

393 A kislángi szórványhely helyi gondnoka Viczena Imre pékmester volt, missziói gondozója Antal Károly presbiter. Polgárdin 
a helyi gondnok Csizmadia János a missziói megbízott pedig Muray Endre presbiter volt. Seregélyesen Kiss Ferenc asztalos
mester volt a helyi gondnok, míg a missziós megbízott Mórocz Károly egyházközségi jegyző. Abán, Sárkeresztúron és Iszka
szentgyörgyön Gáncs Zoltán, dr. Farkas Elemér, dr. Kosztelny János voltak a helyi szórványgondnokok. 
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1934-ben megalakul a Protestáns Templomépítő Bizottság, amelynek feladata az adománygyűjtés 
megszervezése volt. A bizottságnak 120 fehérvári család is tagja volt.™ A templom avatása 1937. 
június 27-én zajlott. Az említett helyeken az istentiszteletek rendszeresekké váltak, legfeljebb csak a 
kemény hideg és a hóakadály szabott gátat a kiutazásoknak, mint 1939/1940 telén. Az említett évben 
csupán az addig kialakított szórványokat gondozták, s nem haladt előre az ügy 1941-ben sem. A II. 
világháború éveibe érve zökkenők jelentkeznek, de 1944-ig a kialakított rendszert kisebb-nagyobb 
fennakadásokkal ugyan, de eredményesen sikerül működtetni. Változás 1944-re áll be, amikor is csak 
a legszükségesebb kiszállásokat végezték el a lelkészek, s voltaképpen az agárdi fürdőtelep kivételével 
nem kapnak rendszeres gondozást a szórváuiyok, ekkor azonban egyértelműen a háborús viszonyok 
nehezítették e feladat ellátását. 

A székesfehérvári egyházközség összlélekszáma egy 1949-es kimutatás szerint 705 fő, ebből Szé
kesfehérvárott 600 fő élt. Ekkor az anyaegyházközségnek hat rendezett szórványa volt Velence, Ká-
polnásnyék. Kisláng, Sárszentmihály, Gárdony és Iszkaszentgyörgy. Ezek mellett 18 kisebb szórvány 
tartozott hozzá, Agárd, Seregélyes és Pákozd is.̂ '̂  1952-ben felmerült az igény, hogy ismét szervezze
nek segédlelkészi állást a gyülekezetben. 1953 augusztusától Vető Lajos püspök Madocsay Miklós sze
mélyében segédlelkészt küldött, aki a szórványgyülekezetekben teljesített szolgálatot, s Fehérvárcsur
gón lakott.™'. E feladat ellátásában gyakorta váltották egymást a segédlelkészek. 1955 decemberében 
az Északi Evangélikus Egyházkerület Tanácsa jóváhagyta, hogy a fehérvárcsurgói leánygyülekezet 
szórványaival - Isztimér, Guttamási, Csór, Nádasdladány - együtt Székesfehérvárhoz kapcsolódjék 
mint leányegyház'". A gyülekezet egyre szaporodó feladatai, a sokféle foglalkozás és rendezvény, a 
szórványok gondozása szükségessé tették, hogy 1999 júliusától ismét segédlelkészt alkalmazzanak a 
gyülekezetben. 

A székesfehérvári anyaegyházközség szervezeti működési szabályzata - amely 2002 után kelet
kezett - a következő településeket sorolja föl szórványként: Aba, Agárd, Bakonykuti, Csór, Csősz, 
Dinnyés, Füle, Gárdony, Guttamási, Hantos, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Iváncsa, Jenő, Kincsesbánya, 
Kőszárhegy, Lovasberény, Magyaralmás, Moha, Nadap, Nádasdladány, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Pol-
gárdi. Pusztaszabolcs, Sárkeresztes, Sárkeresztúr, Sárkeszi, Sárosd, Sárszentágota, Sárszentmihály, Se
regélyes, Seregélyes-Szőlőhegy, Soponya, Sukoró, Szabadbattyán, Tác, Űrhida, Velence, Veréb. A sza
bályzat említi természetesen Fehérvárcsurgót is mint leányegyházat. 

Az említett települések közül 2007-ig istentiszteletet tartottak: Fehérvárcsurgón (minden vasárnap), 
Agárdon, Sárosdon (havonta kétszer) és Pusztaszabolcson (havonta egyszer). 2007 őszétől Pusztasza
bolcson nem zajlik istentisztelet. A másik három településen azonban nemcsak istentisztelet, hanem 
hitoktatás is van. A szórványok közül néhányban egyáltalán nem ismerünk evangélikusokat. A gyü
lekezeti címlistán Aba: 1, Börgönd 4, Csősz 1, Fehérvárcsurgó 29, Gárdony 13, Agárd 12, Dinnyés 
2, Hantos 1, Iszkaszentgyörgy 2, Kincsesbánya 1, Kisláng 2, Kőszárhegy 1, Lovasberény 1, Moha 1, 
Nadap 1, Pákozd 12, Pátka 4, Polgárdi 3, Pusztaszabolcs 8, Sárkeszi 1, Sárkeresztes 4, Sárosd 10, Sár
szentmihály 3, Seregélyes 1, Sőréd 1, Szabadbattyán 6, Tác 3, Úrhida 7, Velence 5 címmel szerepel. Az 
említett településeken lakókon kívül gyülekezetünkhöz tartoznak néhányan Balinkáról, Bodajkról, 
Csókakőről, Mórról, Kápolnásnyékről és Zámolyról. Ezek a falvak azonban más anyagyülekezet gon
dozásában állneik. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek 
Székesfehérvár lelkészei: Németh Károly (1869-1877), Gáncs Jenő (1877-1916), Gáncs Aladár (1916-

1925), Irányi Kamill (1925-1945), Nagy Tibor helyettes lelkész, majd lelkész (1945-1984), Bencze And
rás segédlelkész, majd lelkész (1984-1986; 1986-), 

Segédlelkészek Székesfehérváron: Gáncs Aladár (1915-1916), Kovács Gyula (1934-1936), Mátis Ist
ván (1936-1937), Gádor András (1937-1939), Teke Zsigmond (1939-1941) Madocsai Miklós (1953-
1954), Varga Árpád (1954-1955), Zsigmondy Árpád (1955-1958), Völgyes Pál (1958-1959), Szelényi 
Zoltán (1959-1960), Bencze András (1984-1986). Szebik Károly (1999-2001), Süller Zsolt (2001-20005), 
Ments Orsolya (2005-2006), Körmendy Petra Kornélia beosztott lelkész (2006-2007), Pethő Judit be
osztott lelkész (2009-) 

Fehérvárcsurgó lelkészei a 17. században és a 18. század elején: Hartzi (?), Tóth (?), Miszlai István, 
Födémesi György (7-1686-1696-?), Nemeskéri Orbán Pétert (1700-as évek elején). (Később Várpalota, 

394 SZVL IV. B. 1406/a. Székesfehérvár város Polgármesteri Hivatalának iratai. 1934. No. 18354. 
395 Szénásyné: 41. p. (1968-ból vett adat.) 
396 A kirendelését közlő esperesi körlevél keltének időpontja 1953. július 8. Szolgálati helyét 1953. augusztus 25-én foglalta el. 

1954 júniusától a Déli Egyházkerületnek ideiglenes segédlelkészi szolgálatra (Bp. Deák téren) átengedte D. Vető Lajos püspök. 
397 Korábban Várpalotához tartozott. 
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majd Székesfehérvár filiája, lelkészeket 1. ott!) 
Tanítók 
Székesfehérváron: N.N. (1860-1862), Poszpisl Károly (1863-1865), Németh Károly (később lelkész, 

1866-1867), Glatz Károly (segédtanító, ?-1871), Németh Károly lelkészként (1871-1872. február 2-ig.) 
(Az iskola ekkor bezár. 1879. szept. l-jén indult újra az oktatás). Gáncs Jenő lelkészként (1879-1889), 
Mendelényi Ede (1889-1893), Hacker János (1893-1894) (Az iskola ekkor végleg bezárt.) 

Fehérvárcsurgói tanítók: Az első tanító neve nem ismert. Három személy családneve merült 
fel ekkor: Hima, Ferenczi és Kebeley. Németh Zsigmond (1845-1855), Varga Sándor (1855-1857), 
Zathureczky Lajos (1858-1878), Pandúr Pál (1878), Kápli Sándor (1878), Pontőr István (1879-1897), 
Tóth Dániel (1898. július-1906). Gömbös Sándor (1906-1929), Tóth Aladár (1829-1836), Kovács Sándor 
(1936-1939), Szakáts Dezső (1939-1940), Bozsoki László (1941-1942), (!), Hetiinger Pál (1946 -1948) 

Felügyelők 
Székesfehérvár felügyelői: Grunau János (1869-1872), dr. Leman János (1873-1881), Fekete Pál 

(1889-1894), Procopius Pál (1894-1901), dr. HattyuflFy Dezső (1901-1913), dr. Kail Antal (1914-1922), 
Kőhler Jenő (1922-1932), Nedeczky Griebsch Viktor (1932-1938), Hajicsek Gyula (1938-1942), 
Nedeczky Griebsch Viktor (1942-1950), ifj. Hoffer Ferenc (1954-1973), Csermák Kálmán (1973-1983) 
Somfai Aladár (1983-1986), Dr. Molnár Gyula (1986-1998), Falussy Ferencné (1998 -2005), Kiss László 
(2006-) 

Másodfelügyelők: dr. Nősz Gyula (1916-1917), Kalmár László (1917-1922), dr. Petrík Zoltán (1922-
1926), dr. Hajicsek Gyula (1926-1942), Lux Lajos (1942-1945), i^. Hoífer Ferenc (1945-1952), Csitkey 
István (1952-1960), Csermák Kálmán (?-1973), Ambrus Gyula (1986-1992) 

Tiszteletbeh felügyelők: Procopius Pál (1901-?), dr Hajicsek Gyula (?), Kőhler Jenő (?), Lux Lajos 
(1945-?), dr. Molnár Gyula (1998-2004™) 

Gondnokok: Thomay Mihály (1856-ban), Flögel Ede'"(1856-ban*°), Thomai JózseP'"(?-1870) Fekete 
János (1870-1872), Fekete Pál (1873-1881), Hornyánszky Ágoston (1889-1894), Róth Márton (1895-
1898), dr Burchard Bélaváry Rezső főgondnok (1899-1908), Kalmár László házfelügyelő gondnok 
(1899-1903), Kalmár László (1904-1916), Kirner László (1917-1920), id. Hoffer Ferenc (1920-1938*'"), 
Karsay János (1938-1941), Korcsek Pál (1941-1942), id. Hoffer Ferenc (?-1944), Csitkey István (1944-
1952), Grábner János (1952-1973), Szabó József (1973-1979), Somfai Aladár (1979 -1983), Simon László 
(1983-1998), Bárányi József (1998-) 

Kovács Eleonóra 

A szerző a székesfehérvári anyaegyház történetének megírásához korábban megjelent könyvét (A 
székesfehérvári evangélikus gyülekezet története. ACTA-Közlemények II.Alba Civitas Történeti Ala
pítvány, Székesfehérvár, 2005.), a fehérvárcsurgói leányegyház történetének elkészítéséhez Bányai 
Béla várpalotai lelkész dolgozatát használta forrásanyagként.) 

A jelen 

Az anyaegyházközségben gyülekezeti keretben folyik a hittanoktatás: Knitlhoffer Ferencné óvónő, 
Szalainé Cseh Katalin tanító. Szenté Enikő tanár. Végvári Tamásné tanító, hitoktató és Bencze András-
né tanító, hitoktató vezetik a hittanórákat. A vasárnapi istentisztelettel párhuzamos gyermekbibliakört 
Sterczer Frigyesné, Tarrné Lukács Gabriella, Végvári Tamásné, Bencze Andrásné és Szebik Ágnes tart
ják. Sok szülő is készen áll a segítségükre. 

398 2004. december 10-én hunyt el. 
399 SZVL IV. B. 1107/b. Székesfehérvár város Tanácsának iratai. 1856. No. 2063. 
400 Vele kapcsolatban az 1897. évi püspöklátogatási jegyzőkönyv megjegyzi, hogy 1884-ben tette le 30 éve tartó gondnoki mun

káját. Tévedés lehet itt, ha a különböző időszakok tisztségviselői névsorát áttekintjük. Flögel Ede az 1870-esévekben pénztáros 
volt. Bár hosszú egyházközségi működése alatt gondnok is volt, esetleg felügyelő is lehetett. 1860-ban mint a gyülekezet el
nökét említi egy dokumentum.SZVL.lV.B. 1107/b. 1860. No. 5457. Több levelet mint elöljáró ir alá. (Hornyánszky Ágostonnal 
együtt.) EOL IX. 2. Can.Vis. 1897. jún.l8. G 

401 A gyülekezet első gondnokaként említi az 1872. évről szóló gyülekezeti évkönyv. EOL IX. 2. Gyülekezeti nyomtatványok 
gyűjteménye A székesfehérvári ágostai hitvallású evangélikus gyülekezet évkönyve 1872. évről, (szerk.: Németh Károly) 
Számmer Kálmán könyvnyomdája, Székesfehérvár 1873. 1. p. 

402 A háborús évek alatt a tisztségviselők gyors változása jellemző volt. Az is, hogy egy hadbavonult helyett távollétében 
helyettest neveztek ki. Hoffer Ferencről több helyütt említés történik, hogy katonai szolgálatot teljesített. Mint gondnokot 
említik e dokumentumok erre az időszakra vonatkozóan. 
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A középiskolai korosztálynak és az egyetemista korosztálynak péntekenként szervezünk i^úsági 
órát. A dolgozók hétfő esténként az Elmaradt Hittanórák nevű körbe kapcsolódhatnak bele. A Házas 
Hétvége Mozgalom két közösségben havonta tart alkalmat (A Kiss házaspár, a Prépost házaspár és a 
Bencze házaspár vezetésével), az idősebbeknek a missziói kör (dr. Molnár Gyuláné és Pirka Lajosné 
vezetésével), a gyülekezeti bibliaóra és a havi rendszerességgel tartott nyugdíjas klub (Kárász Lajos
né vezetésével) nyújt közösséget. Hetente próbál énekkarunk, karnagyunk Csekéné Bányai Erzsébet, 
havonta találkozik a Dr. Molnár Gyula Irodalmi Kör, amelyet Prépost Károly, dr Molnár Gyuláné, 
Pethő Árpád és dr. BroUy Tamás vezet. Kéthetenként munkatársi megbeszélés folyik, hétfőn reggel 
imaközösségre gyülekezhetünk össze. 

Évi négy számmal jelenik meg a Gyülekezeti Hírmondó Prépost Károly és Rumy Imre szerkeszté
sében. 

2010 nyarán indult a Kuckó Családi Napközi hét bölcsődés korú gyermek számára, amelyben Szebik 
Ágnes, Kissné Kárász Rózsa és Havasi Albertné teljesít szolgálatot. 

Az anyagyülekezeti istentiszteleteken kívül Fehérvárcsurgón hetente, Agárdon és Sárosdon kéthe
tente tartunk istentiszteleteket. Hittanórára Fehérvárcsurgón és Agárdon jönnek gyermekek. 

A ciszterci Szent István Gimnáziumban protestáns hittanórákat, a SZIM Szociális Otthonban 
és az agárdi Aranyhíd Otthonban istentiszteleteket tartunk. 

Gyülekezetünk további életét a Szentlélek életet adó szeretetére bízzuk az Űr Jézus nevében. 

Bencze András 
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Tatai Evangélikus Egyházközség 

2890Tata, Bárány u. 2. Postai cím: 2890Tata, Váralja u. 2. 
Tel.: 34/487-834 
Web: http://tata. lutheran.hu 
Franko Mátyás lelkész 

Önállósulásának éve: 1926 
Anyakönyveit vezeti: 1946-tól (halotti és esketési), 
illetve 1949-től (keresztelési) 

Lélekszám 431 /179/ 62 
Tisztségviselők: Gröber Judit felügyelő, Schleier 

László másodfelügyelő, Németh László gondnok, 
Szélesné Szabó Teodóra pénztáros, dr. Vancsai Jó-
zsefné jegyző. Farkasházi Ferenc számvevőszéki el
nök, Szokol Antalné számvevőszékielnök-helyettes, 
dr. Nagy Erzsébet kántor Presbiterek: Csizmazia 
György, Havran Zsuzsanna, Lábossá Lajos, Mol
nár Piroska, Orosz Ágostonné, Szajki István, Szik
lai Tiborné Tiszteletbeli presbiterek: Sziklai Tibor, 
Tibola Miklós 

Szórványok és lélekszámuk: Agostyán (Tata te
lepülésrésze /4/ 4), Baj (43 /6/ 6), Dunaalmás (20 
/- / -) , Dunaszentmiklós (1 / - / - ) , Kocs (18 /4/ 4), 
Naszály (17 /2/ 2), Neszmély (11 / - / - ) , Szomód (10 
/3/ 3), Tardos (4 / - / -) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 555 /198/ 81 

A gyülekezet története 

Tata város a Kisalföld és a Dunántúli-középhegység találkozásánál helyezkedik el, a Gerecse és a 
Vértes hegységet elválasztó Tatai-árok északnyugati kapujában, az Áltaí-ér folyásánál. Komárom-
Esztergom megyéhez tartozik, a Tatai kistérség központja. A mintegy 24 ezer főt számláló kisváros 
ősidők óta lakott, hiszen a télen is meleg 22-24 fokos források, a Tatai-tavak s a környező erdők gaz
dag élővilága ideális élőhelyet adott már a Tatától 3 kilométerre fellelt „vértesszőlősi ősembernek" is. 
A város túlnyomórészt katolikus, mintegy 2000 református és néhány száz evangélikus él itt, amely 
Tatabánya mint „szocialista város" árnyékában a háborútól a rendszerváltásig egyre veszített közigaz
gatási szerepéből. 

Tata maroknyi evangélikus gyülekezetének története nem az imaház felavatásával (1927. november 
6.) kezdődött, hanem sokkal régebben. Visszanyúlik a reformáció és az azt követő idők viharos korsza
kaiba, hiszen azt történelmi emlékeink tanúsága szerint biztosan tudjuk, hogy a reformációt követő 
időkben már a tatai várban szolgáló helyőrségnek (köztük sok a német ajkú) evangélikus lelkészei 
voltak. 

Hogyan került ide az „új hit"? Néhány „történelmi ecsetvonás" a háttérhez: A török sereg 1543-tól 
nagy erővel vonult újabb várak elfoglalására. A várak készenléti helyzetben (és végveszélyben) vol
tak, így Komárom várparancsnoka nagyobb számú vegyes (magyar és német) csapatot küldött fiókvá
rának. Tatának megerősítésére. Ők hozták magukkal az „új hitet", s a megtépázott, igen sok veszteség 
miatt kínlódó városka lakóinak „átadták". Itt akkor még nem tudnak (hivatalosan) a reformációról. 
Hallhattak azonban róla, hiszen a komáromi várban a 16. sz. közepén már virágzott az „új hitélet". Itt 
tartotta híres és nagy hatású prédikációit 1563-ban Huszár Gál is. 

1578-at írtak, amikor a vári helyőrség evangélikusai Péter balfi lelkészt kérték tábori papjuknak, de 
valószínűleg a soproni tanács nem engedte őt el - vagy csak rövid időre - , mert 1583-ban is Balfon volt. 
1580-ban rostocki Schubert János győri tábori pap került Tatára. Istentiszteleteiket a quadrumpalota 
(négyszög alakú palota) kápolnájában tartották, mert az 1577 körüli építéseknél - Szűcs Orbán építési 
főfelügyelő tanácsára - minden közelben levő hidat és templomot leromboltak, „hogy azokban az 
ellenség meg ne vonhassa magát." 

1608-ban újratelepült Tata. Lakosai evangélikusok és reformátusok voltak, felesen. A reformátusok 
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helyzeti előnye a „paphozatalban" derült ki. Ök hozták az első civil papot 1624 körül. Ettől kezdve 
evangélikusok és reformátusok közösen szervezkednek Mányoky Mihály református lelkész pásztor-
kodása alatt mintegy 40 esztendeig. Templomuk a Szent Balázs-templom volt, amely a mai Kossuth 
téren állt. (Gázvezeték-fektetés közben megtalálták a templom falrészeit, de anyagi okok miatt a to
vábbi feltárás nem jöhet szóba.) Nemcsak templomuk, hanem iskolájuk, tanítójuk és paplakjuk is volt. 
Mányoky utódját Csáky László - az új földesúr - távozásra kényszerítette, aki Szőnybe költözött át, 
onnan pedig gályarabságra került. 1673-ban Csáky László elvette a templomot, s a gyülekezet egy 
pajtában kényszerült istentiszteleteket tartani. Még ebben az esztendőben megmozdultak az evangéli
kusok, és levélben kérték Szenczi Fekete István püspököt, hogy időnként prédikátort küldjön. Valószí
nűsíthető, hogy kérésüket nem tudták teljesíteni. 

Közben a törökök újra elpusztították Tatát. A Csákyak eladták a várost egy bécsi bankárnak-keres-
kedőnek, báró Krapfnak (udvari hadiszállító is volt), aki a reformátusoknak telket és fát adott, amiből 
felépítették a „sövénytemplomot" a mai helyén 1699-ben. Ez - érthető módon - nehezen volt feldol
gozható a számban azonos evangélikusság számára. Jóllehet 1721-ben még közel 800 evangélikust 
tartottak számon - ugyanennyi a református is -, néhány évtized múlva alig volt már evangélikus. 
A szervezetileg meggyöngült helyi evangélikusságot 1721-től a katolikus plébános fokozatosan elsza
kítja a református gyülekezettől: keresztelés, esketés, temetés a katolikusoknál történik. Ekkor már 
Esterházy veszi át a birtokot, aki kíméletlenül törekszik a protestánsok megsemmisítésére. Nagy fel
háborodást váltott ki ez idő tájt, hogy egy tisztességes öreg mesterembert - mert evangélikus volt - a 
céhből kizárták, vagyonát pedig elkótyavetyélték. 1747-ben az evangélikusok fa imaházát is elveszik, 
amivel gyakorlatilag megszűnik a szervezett hitélet. Negyvenéves elnyomás következik, s csak amikor 
szerveződés kezdődik a reformátusoknál, akkor ad újból életjelt magáról a helyi evangélikusság is. 
1780-tól kezdve ismert a közös protestáns egyház története. Evangélikus szervezkedésről azonban csak 
több mint egy évszázad múltával hallunk újra. Ez nem csoda, mert Fényes Elek geográfiai szótárában 
(1851) csupán 12 evangélikust jelez a 279 református, 72 zsidó és 4146 katolikus mellett. Az 1875. évi 
névtárban - Szend szórványaként - 90 evangélikussal szerepel Tata. 

Már 1897-et írtak, amikor újra hallatszott hang evangélikus szervezkedés próbálkozásairól. Hering 
Lajos szendi lelkész, fejér-komáromi esperes 1897-ben fiókegyházzá szervezte a tata-tóvárosi evan
gélikusokat. Első felügyelőjük Günther Ernő uradalmi gazdatiszt volt. Első gondnokuk szintén egy 
uradalmi gazdatiszt, Dorner Sándor lett, de ő csak egy évig viselte ezt a tisztséget. Az egyházközség 
fenntartását ebben az időben csak önkéntes adományok fedezik. Az adományok beszedését Berkó Mi
hály hittestvér végezte, aki buzgó és odaadó szolgálatával szinte újraélesztette a kallódó evangélikus 
lelkeket. Günther Ernő 1910-ben meghalt. Helye betöltetlen maradt, csak a gondnoki tiszt volt betöltve 
Dukavics László személyében. 

A tatai evangélikusok életében a fordulópontot 1910 jelzi. Ekkor helyezték át tatai szolgálatra Jakus 
Imre kántortanítót. „Ez a végtelenül szerény és nagy ambíciójú hívőnk tanítói hivatásához mérten az 
evangélikus iskolás növendékeket maga oktatta hittanra, és ezen önzetlen cselekedete által intenzí
vebb hitéletet vitt a köztudatba" (Jegyzőkönyv 1927. nov. 6.) Sajnos az istentiszteleti élet majdnem a 
semmivel egyenlő. Évente egyszer tartanak evangélikus istentiszteletet, Szent István napján, a helyi 
református templomban. 1911-ben Dukavics László halála után Jakus Imrét választják meg hitoktató
gondnoknak, „ki lankadatlan szorgalommal fog hozzá az evangélikus hívek újbóli megkereséséhez." 

1924-ben dr. Kovács Sándor egyetemi tanár és missziói lelkész indítványára a Szend községben 
tartott egyházmegyei közgyűlésen Tata-tóváros Szendtől elszakadt, és önálló egyházzá alakult. Az 
egyházközség vezetését dr. Kovács Sándor egyetemi tanár, a későbbi Dunáninneni Egyházkerület püs
pöke végezte. Az istentiszteleteket eleinte a református templomban tartották, később azonban - hogy 
a hívek egymást jobban megismerjék - a tóvárosi állami iskolában. (Jkv. 1927.) 

Az 1925-ös esztendő újabb fejlődést jelent a tatai evangélikusság életében. Egyházközségi felügye
lővé választják dr. Teutsch József tóvárosi gyógyszerészt. Az ő lelkes munkálkodásához fűződik a tatai 
evangélikus egyházi élet komoly megindulása. Addig mintegy 180 evangélikust tartottak nyilván, de 
rövid időn belül a vezetésével dolgozó „Evangélikust keresek!" mozgalom mentő-kereső tevékenysége 
következtében mintegy 480-ra emelkedett a nyilvántartott hívek száma. A reménység olyan nagy 
volt, hogy a legutolsó akkor tartott egyházkerületi közgyűlés Tatabányát is mint szórványt Tatához 
csatolta. Ugyanebben az évben indul meg a templom, illetve az imaház építése. Bizony hosszú idő telt 
el, míg a hívek felismerték fennmaradásuk egyetlen lehetőségét: az imaházépítésnek a gondolatát. 

A felismerést csakhamar tett követte, és felépítették - éppen dr. Teutsch József egyházfelügyelő 
nemes áldozatkészségével - mai imaházunkat abban a boldog reményben, hogy későbbi időpontban 
majd templomot fognak építeni, s ez a most meglévő imaház pedig a lelkész lakása lesz, némi átépí
téssel. 

1927 tavaszán dr. Teutsch József egyházfelügyelő magához kérette Jakus Imre, Heubner Károly és 
Battai Henrik építési bizottsági tagokat, és közölte velük: „a templom építését pedig meg kell kezdeni". 
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A bizottsági tagok aggályaiknak adtak hangot, hiszen gyakorlatilag semmilyen anyagi erőforrás nem 
állott rendelkezésükre. Az egyházközség felügyelője ígéretet tett olyan anyagi erőforrások létrehoza
talára, mely az egyházközségnek semmilyen gondot nem okoz, s a kölcsönt akkor fizeti vissza, amikor 
tudja. 

Az építkezés elindítása körüli eseményeket akkor látjuk tisztábban, amikor néhai Teutsch József 
kiskorú örökösének jogi képviselője perrel fenyegeti meg a tatai gyülekezetet mintegy 1000 pengő 
tartozás erejéig. A jobb megértéshez álljon itt az 1935. augusztus 18-án tartott presbiteri ülés jegyző
könyvrészlete: ,Jakus Imre, Heubner Károly, Battai Henrik - mint a boldogultTeutsch József elnöklete 
alatt működő építési bizottság - , valamint Garán Adolf, Koch József Kelecsényi Pál és Huszka János 
presbiter a következőket jelentik ki, és aláírásukkal erősítik meg: Felelősségünk teljes tudatában kije
lentjük, hogy ezt esetleg eskü alatt a bíróság előtt bármikor vallani hajlandók vagyunk, hogy amikor 
1927 tavaszán a tatatóvárosi evangélikus egyházközség dr. Teutsch József felügyelő kezdeményezésére 
egy imaház megépítését elhatározta, Jakus Imre akkori gondnok az egybegyűltektől azt kérdezte, hogy 
honnan vesszük az összeget elő az építkezéshez, mert az egyházközségnek alig van egynéhány száz 
pengője, az előirányzás pedig még meg sincs határozva. S miután sem vagyonnal, sem más pénzügyi 
forrásokkal nem rendelkezünk most, mi az esetleges tartozásokat illetve építési költségeket belátható 
időn belül törleszteni és kifizetni nem fogjuk tudni. Miután az összes híveink javarészt tisztviselőkből 
és munkásokból állanak, adóalany alig van, nem vállalhatunk ily nagy kötelezettséget, melynek egész 
biztosan eleget tenni nem tudunk. Jakus Imrének az egyházközség anyagi és garanciális viszonyait 
őszintén feltáró szavai után felállt néhai dr. Teutsch József és a következő kijelentést tette: Senkinek 
ne fájjon a feje, félre a kishitűséggel! Hátunk mögött áll egy előkelő hithű evangélikus pénzember, aki 
minden összeget rendelkezésünkre bocsájt az egyháznak eme nemes cél megvalósításához. Nem kell 
semmiféle garancia, kamatmentesen finanszírozza az építkezést, és az összeget majd az egyházközség 
úgy és akkor fizeti vissza olyan összegben, illetve részletekben, amint anyagi körülményei lehetővé 
teszik. Kijelentjük még, hogy az előkelő pénzember személye megnevezve nem lett, mi akkor csak 
sejtettük, hogy ő maga dr. Teutsch József lehet, mert ez időben igen jómódú, rendezett anyagiak közt 
élő készpénzzel rendelkező hírében állott." 

Az 1927-ben felavatott imaházat aztán a tóvárosi reformátusok is használták egy ideig. A kicsiny, 
de lelkes gyülekezet templomépítésre is készült, de a közbejött nagy gazdasági világválság és a má
sodik világháború ezt megakadályozta. Nemcsak erről a tervről mondtak le, a gyülekezeti telek felét 
is eladták. A jegyzőkönyvek ebből az időből igen szegényesek, a háború vihara itt is pusztított. Az 
istentiszteleteket 1924 és 1926 között D. Kovács Sándor végezte. 1928 és 1945 között a komáromi gyüle
kezet lelkésze, Fadgyas Aladár szolgált Tatán is. Ebben az időben (1940. évi névtár adata) Tata missziói 
központként szerepelt 310 bejegyzett evangélikussal. 1946-1948 között Tarjáni Gyula Tatabányáról, s 
időnként ugyanonnan Túrmezei Sándor végezte a szolgálatokat. Szintén Tatabányáról Garamy Lajos 
váltotta őket 1948-1949 között, akit Zsemberoszky János követett 1949-től 1950-ig. 

Az első helyben lakó lelkész Plachy Lajos volt, aki 13 éven át, a legnehezebb időben gondozta a tatai 
gyülekezetet. 1963-ban került Tatára - rövid budapesti segédlelkészi szolgálat után - Nagy István. Ö 
1987-ig szolgált hűségesen a tatai hívek között. Közben (1968-ban) az elsők között juthatott ki külföl
di ösztöndíjra, Svájcba. Nem sokkal ezután gyakorlati teológiából doktorált, s a gyülekezeti munka 
mellett esperesi tisztséget viselt két cikluson át, különböző egyházkormányzati funkciókat is betöltött, 
és a Teológiai Akadémián is előadott. Az ő ideje alatt korszerűsítették az imaház fűtési rendszerét, s 
tették komfortossá a parókiát. Mint a Westfálíai Tartományi Egyház magyarországi kontaktembere 
sokat segített a Fejér-Komáromi Egyházmegye parókiáinak, templomainak renoválásában, s az egy
házmegyében folyó ííjúsági munka fővédnöke is volt, amikor a pártállami diktatúrában semmiféle 
„alternatív" ifjúsági mozgalomnak másutt legálisan nem volt helye. A gyülekezet az 1960-as és 1970-es 
évekre igen megfogyatkozott, központi támogatás nélkül lelkészt sem tudott volna eltartani. A három 
faluból megyei jogú várossá duzzasztott néhány kilométerre fekvő Tatabánya szívó hatása itt különö
sen erősen érvényesült. 

1988 januárjában az akkor negyedéves Franko Mátyás teológust az Óbudára került volt tatai lel
kész, dr Nagy István - aki 1984-től 1993-ban bekövetkezett haláláig a Gyakorlati Tanszék professzora 
is - ajánlotta a tatai gyülekezetnek „átmeneti időre", amíg jobb megoldás nem kínálkozik, mert a 
gyülekezet kicsinységéből fakadóan képtelen vonzó díjlevelet ajánlani egy parókus lelkészi álláshoz. 
Az Isten úgy akarta, hogy az eleddig leghosszabban Tatán szolgáló lelkész, dr Nagy István lánya, dr. 
Nagy Erzsébet orvos a ma is Tatán szolgáló lelkész felesége lett. Az elmúlt 20 esztendőben nemcsak 
mint férj és feleség, hanem mint papcsalád is szolgálnak, hiszen a feleség 35 éve a gyülekezet okleveles 
kántora, három gyermekük pedig az istentiszteleti alkalmakon rendszeresen szolgáló kamarazenekar 
oszlopos tagjai. 

A millennium évére a gyülekezet imaházát kibővítette, tornyot épített, és harangot szentelt. Mind
ezt közegyházi támogatás igénybevételével, de túlnyomórészt - s ez is a gyülekezet életképességét 
jelzi - önerőből. Néhány éve kis templomuk belső része is teljesen megújult, oltárráccsal bővült a 
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liturgikus tér központja, s a gyülekezet önerőből orgonát vásárolt. Kicsinységük ellenére méltó for
mában és módon képviselik a Tatai-medencében a világ lutheránusait, s ezt a kiváltságot szeretnék 
Krisztus Urunkról szóló bizonyságtevő élettel továbbadni. Reputációjuk jó, amelyhez hozzájárul a 
XVI. évfolyamába lépő, gyülekezeti és felekezeti határokat átlépő újságjuk, a Lutherrózsa is. 

A gyülekezetnek két jól működő testvérgyülekezeti kapcsolata van. A finnországi Joenssu-i 
(Pielisensuu-i Gyülekezet, Karélia) barátság majd negyedszázados múltra tekint vissza. Sokat köszön
hetnek nekik, lélekben s anyagi áldozatkészségben egyaránt. Másik testvérgyülekezet a luxemburgi 
Esch/Alzette-i Protestáns Gyülekezet. 13 éve tart ez a kapcsolat is. Velük együtt karitatív munkát is 
végeznek. Az elmúlt 10 évben minden esztendőben mintegy 2-2,5 tonna (ez 350-400 zsák!) ruhaneműt 
osztottak szét a gyülekezet aktivistái a városban - természetesen nem csak evangélikusoknak. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek 
Tatán szolgáló lelkészek a 16. században: 
Huszár Gál (1563), Schubert János (1580-?), (!) 
A missziói központban és az anyaegyházban szolgáló lelkészek Kovács Sándor egyetemi tanár, misz-

sziói lelkész (1924-1926), (!), Fadgyas Aladár komáromi lelkész (1928-1945), Tarjáni Gyula és időnként 
Túrmezei Sándor Tatabányáról (1946-1948), Garamy Lajos Tatabányáról (1948-1949), Zsemberoszky 
János Tatabányáról (1949-1950), Plachy Lajos (1950-1963), dr. Nagy István (1963-1987), Franko Má
tyás (1988-), (!) 

Felügyelők: Günther Ernő (1897-1910), dr. Teutsch József (1925-1940), dr. Stransky János (1940-
1972), dr Szomora Sándor (1972-1988), Schleier László (1988-2006), Gröber Judit felügyelő (2006-) 

Gondnokok: Dorner Sándor (1897-1898), Dukavics László (1898-1911) Jakus Imre állami tanító, 
hitoktató-gondnok (1911), Jakus Sándor (1963-1976), id. Németh László (1976-1994), Németh László 
(1994-) 

A jelen 

Istentiszteletek, bibliaóra, hittan- és konfirmandusoktatás, szeretetvendégségek, gyermek-istentisz
teletek, esetenkénti iíjúsági alkalmak jelentik a szervezett vallásos együttléteket. Az istentiszteletek 
vasárnap és ünnepnap 10 órakor vannak. A bibliaórákat csütörtökönként tartják. A gyülekezetben 
aktív zenei élet folyik. 

Franko Mátyás 

Forrásanyag 
A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875 Czéh Sándor Nyomdája. 
Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. (Nyomatott Kozma Vazunál) 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 
Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron, Székely és Társa. 
1924. 
Tatai Á. H. Evangélikus Gyülekezet Virtuális Újsága (2008.09.19.) 
Wikipédia-Tata (2008.09.19.) 
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Tatabányai Evangélikus Egyházközség 

2800 Tatabánya Tátra u. 13. Templom: Jókai u. 81 
Tel.: 34/316-201; 20/824-2764 
Web: http://tatabanya.lutheran.hu 
E-mail: tatabanya@lutheran.hu 
Schermann Gábor lelkész 

Önállósulásának éve: 1930 
Anyakönyveit vezeti: 1930 

Lélekszám 1093 /489/ 138. Tisztségviselők: Major 
P. Gáborné felügyelő. Kemény István másodfelü
gyelő, dr. Sassi Endréné kántor és számvevőszéki 
elnök. Dombi Lajosné és Hegyi Imréné számvevő
széki tagok, Greksa Istvánné és Valkő Márta jegy
zők, Kencs István és Vertényi Domonkos gondno
kok, Torzsáné Farkas Ágnes pénztáros Presbiterek: 
Dombi Lajosné, Goór István, dr. Hidas János, Ju
hász Dénesné, Major Gábor, Nagy Gabriella, Sal
ler Molnár Róbert és Tompos Csaba Egyházmegyei 
közgyűlési küldött: Mátyás Györgyné. Egyházme
gyei közgyűlési pótküldött: Nagy Gabriella 

Szórványai és lélekszámuk: Gyermely (13 / - / -) , 
Héreg (8 / - / -) , Máriahalom (4 /- / -), Szár (- / - / -) , 
Szárliget (17 /9/ 3), Tarján (7 I2l -), Vértesszőlős (18 
/3/3), Vértestolna ( - / l / 1) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1160 /508/ 
145 

A gyülekezet története 
Tatabánya Komárom-Esztergom megye déli részén, a Gerecse és a Vértes közötti völgyben (Tatai

árok) fekszik, a fővárostól 55 km-re. Helyzeténél fogva forgalmi csomópont, nemcsak megyei, hanem 
regionális és országos szinten is. 

A mai Tatabánya városa 1947-ben született négy település összekapcsolásával. Ezek: Alsógalla, 
Felsőgalla, Bánhida és a régi Tatabánya (a mai település óvárosa). Ez utóbbi az 1896-ban megindult 
bányászat révén épült új bányásztelepülés, a másik három pedig történelmi község. 

A Gerecse hegység lábánál az őskortól kezdve éltek emberek, erről régészeti leletek tanúskodnak. A 
Bánhida területén feltárt 10. századi falu emlékeztet a középkori krónikákból ismert s a köztudatban 
általánosan elterjedt legendára, amely arról szól, hogy Árpád seregei Bánhidánál győzték le Szvatop-
luk morva fejedelem seregeit. A Kézai Simon krónikájában említett bánhidai csata emlékére avatták 
fel 1907-ben a város szimbólumát, Donáth Gyula turulmadár szobrát. 

A lakosság etnikai és vallási összetételét meghatározta a 18. századbeli, a török időket követő német 
és szlovák betelepítés. Ennek nyomán Alsó- és Felsőgalla hagyományosan német, Bánhida pedig szlo
vák nemzetiségű, római katolikus falu. 

Rohamos gazdasági és létszámbeli növekedést, ezzel együtt pedig a hagyományos etnikai és val
lási egység felbomlását eredményezte a 19. század végén megindult bányászat. Az 1980-as évektől 
azután, a szénvagyon csökkenésével, a bányák bezárásával vészesen csökkent a nagyszámú lakosság 
megélhetési lehetősége. A rendszerváltás után a foglalkoztatásban struktúraváltásra került sor. Mára 
az egykori bányászvárosban elsősorban külföldi érdekeltségű feldolgozó- és szolgáltatóüzemek tele
pedtek meg. 

Tatabánya 1950 óta Komárom-Esztergom megye székhelye, 1991 óta pedig megyei jogú város. La
kóinak száma kb. 72 000 fő. 

Evangélikusok a bányászat megindulásával telepedtek a környékre az akkori Magyarország minden 
részéről. Egy 1970-es években készült felmérés szerint a gyülekezet tagjai kb. 450 településről szár
maznak. 

Az itt lévő egyházak működését - amint a munkásság létszáma szükségessé tette - nagyban segí-
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tette a bányavállalat, a MÁK Rt. (Magyar Általános Kőszénbánya Rt.) jóindulatú támogatása. Mint ré
gebbi korokban a gazdag földesurak, ez a vállalat itt, a saját „birodalmában" amolyan „patrónusa" volt 
valamennyi történelmi felekezetnek. Ez része volt azon igyekezetének, hogy a lehetőségekhez képest 
otthonossá tegye a bányászat révén ide került emberek, családok életét. A területen kisebbségben levő 
evangélikusok szervezett gyülekezetként (egyenrangú felekezetként) való elfogadtatása azonban - a 
bányaigazgató személyéből eredő okok miatt - csak küzdelmek árán, fokozatosan sikerült. 

Az első évtizedekben a betelepülő evangélikusság még nem szerveződött gyülekezetté. 1902-től a 
református közösség életében vettek részt. „A bányavállalat az általa fizetett ref lelkészre és hitok
tatóra bízta híveink gondozását, azzal a kikötéssel, hogy gyermekeinket ev. szertartású úrvacsorai 
szolgálatban, és azon kívül bizonyos alkalmakkor ev. énekeskönyv használata mellett Istentiszteletben 
kell részesíteniük. Ez kezdetben meg is volt, lassan feledésbe ment, és ideérkezésemkor már teljesen 
ref gondozás volt" - írja a gyülekezet alapító lelkésze, Kalavszky Kálmán. Az evangélikus közösség 
egyházjogilag Oroszlány szórványa volt. Lélekszámukat 800-ban állapították meg, a valóságban en
nek duplája lehetett a számuk. Gyülekezetté szervezésük nem volt zökkenőmentes. Egy ideig mind az 
anyaegyház lelkészének - Droppa Sámuelnek - , mind az egyetemes egyház által kiküldött lelkészek
nek a fáradozásai, szervezési kísérletei kudarccal végződtek. 

1930. október 3-án érkezett Tatabányára a fiatal Kalavszky Kálmán helyettes lelkész Kiss István püs
pök azon megbízásával, hogy a Tatabánya, Felsőgalla, Alsógalla és Bánhida területén lévő tatabányai 
bányatelepen evangélikus misziói kört, majd egyházközséget szervezzen. Az önálló evangélikus egy
házközség 1930. december 21-én alakult Kalavszky Kálmán lelkész munkája nyomán. A Balogh István 
fejér-komáromi esperes vezetésével tartott közgyűlésen ugyanis az érintett területek evangélikusága 
nem akart átmenetileg sem missziói körbe tömörülni, s ezért kimondta a Tatabánya-Felsőgallai Evan
gélikus Egyházközség megalakulását. Megválasztotta tisztségviselőit és presbitériumát, majd köve
telte a lelkészi állás végleges megszervezését is. A tisztikar és a presbitérium beiktatását 1931. január 
21-én D. Kovács Sándor egyetemi tanár végezte. A lelkész azonban helyettes lelkészi státusban végezte 
szolgálatát, de ideiglenesen kétszobás lakást kapott a bányavállalattól, a minisztérium megadta szá
mára a lelkészi államsegélyt (az egyébként járó összeg 50%-át), sőt 1932 áprilisától Lustyik (Detre) La
jos személyében segédlelkész könnyítette lelkigondozói munkáját. Kalavszky Kálmán parókus lelkészi 
hivatalba iktatása 1933. szeptember 24-én volt. 

Ettől kezdve a kicsiny, de nagy területen élő gyülekezet körében általában két lelkész teljesített szol
gálatot. Hagyományosan a két lelkészi kör a bánhidai és az újtelepi volt (ez utóbbi a régi Tatabánya 
területe). A MÁK Rt. a katolikus és református egyház „kegyura"-ként nyilvánult meg, az egyházköz
ségeket a vállalat tartotta el, tagjai nem fizettek adót. Az evangélikus egyház létét ugyan elismerte a 
bányavállalat, de lelkigondozását elégségesnek tartotta volna a református egyház kebelén belül is. 
Mind a gyülekezet, mind lelkészeinek anyagi helyzete nehéz volt. Segédlelkészt csak úgy tarthatott, 
hogy a nőegylet adta a lakást, biztosította a fűtést és világítást, a lelkész pedig az élelmezést ellenszol
gáltatás nélkül. A segédlelkész jövedelme a kongruája (államsegélye) és valami csekély hitoktatási díj 
volt. A református templomot „betolakodónak" tekintett mostohatestvérként használta. 

A tatabányai evangélikusság hányatottságai jól illusztrálja ingatlanjai helyzetének története. 
Miután sorra épültek a gyarapodó városban a templomok, az evangélikusoknak is - hosszú után

járások és nehéz időszakok után - úgy tűnt, hogy sikerült templomot építeni az újtelepen. E célra 
ugyanis - a többi felekezethez hasonlóan - telket és rajta álló házat adományozott a bányavállalat. Az 
építkezés azonban elhúzódott, és végül ezt megelőzve, 1937 adventjére, az egyházközség felépítette kis 
templomát Bánhidán, a Jókai utcában. Gyűjtésből épült, mert az 1932-ben alakult, 130 lelket kitevő kis 
fiókgyülekezet többnyire nincstelen „bányanyugbéresekből" állt. 

Egy évvel később, 1938 adventjére elkészült az újtelepi templom is. Ez a bánhidainál jóval nagyobb, 
kb. 500 férőhelyes volt. A telken álló épület átalakításával és torony hozzáépítésével készült el. Ehhez 
már a bányavállalat is hozzájárult. Az itt szolgáló lelkész a Bartók Béla úton lakott, a bánhidai részen 
(a fiókgyülekezetben) szolgálatot végző pedig vagy - jobb híján - szintén ugyanott, vagy különféle 
ideiglenes megoldásokkal albérletben, illetve a római katolikus plébánián. 

1939.április l-jétől - hosszú küzdelem eredményeként - a bányavállalat magára vállalta az evan
gélikus lelkész híványszerű illetményeit is, tovább egyházfit alkalmazott, és fizette a kántor díjazását. 
Később drágasági segélyt adott, majd (1944. január l-jén) a másik két felekezethez közelítő bánásmód
ra vonatkozó szerződéstervezetet készített. 

Az 1940. évi névtárban Tatabánya-Bányatelep néven szerepel az egyházközség, 1593 lélekkel. Az 
anyaegyházhoz 1371, a bánhidai fiókgyülekezethez 134 lélek tartozott. Felsőgallán 68, Alsógallán 14, 
Űj száron 6 evangélikus élt. Kalavszky Kálmán lelkész mellett Benczúr Zoltán volt a segédlelkész. A 
278 iskolás gyermeket Kirchner Lajos tanító és Remete József kántortanító oktatta. Tiszteletbeli felü
gyelőként Csanády László, másodfelügyelőként Vidovszky Lajos neve olvasható. 
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A negyvenes évek elején a lelkész feleségének vezetésével jótékonykodó nőegylet működött a gyü
lekezetben közel 240 taggal. Evangélikus leányegylet és leány cserkészcsapat tömörítette hasznos te
vékenységet végző közösségbe a fiatal lányokat. Tagjaik száma meghaladta az ötvenet. A férfi nem 
tagjai (7-56 éves korig) négy korcsoportba osztva alkották a közel 120 tagú cserkészcsapatot. Az öreg
cserkészekből és a presbiterekből férfiegylet alakult. Az egyházközség kebelén működő valamennyi 
egyesületben valláserkölcsi nevelés folyt, és heti egy alkalommal csoportonként bibliaórát tartottak 
a lelkészek. Az egyesületi összejövetelek otthonául a bányavállalat által használatra adott egyesületi 
ház szolgált. A bányavállalati iskolákban a gyermekeket ingyenes tankönyvekkel, énekes- és imádsá
goskönyvekkel, valamint tanszerekkel látták el. 

Figyelemre méltóak az egyházközség első 14 évét reprezentáló átlagos népmozgalmi adatok is. Évi 
31 keresztelés, 17 esketés, 11 temetés, 33 konfirmálás. Reverzális 11:2, áttérés 7:2 az evangélikus egy
ház javára. A gyülekezet nagy része középkorúakból állt, kevés volt az öreg. A lélekszám emelkedő 
tendenciát mutatott. A gyülekezet tagjai között sok volt a tisztviselő és az altiszt. A lélekszám 1944 
nyarán - a háborús viszonyokra tekintettel - meghaladta a kétezret. 

Az anyagyülekezetben minden vasárnap 3 istentisztelet volt: ifjúsági, délelőtti és délutáni. A 
bánhidai fiókegyházban 2 hetenként tartottak istentiszteleteket. Heti egy alkalommal egyházi énekóra 
volt. Békeidőben a hitoktatás 41 órában folyt. 

1952-ig egy parókus és 1-2 segéd- illetve hitoktató lelkész dolgozott, 1952-től 1970-ig két, azóta pedig 
egy parókus lelkész szolgál a gyülekezetben. 

A második világháború utáni években az egyházi közösségek mindinkább a város életének perifé
riájára szorultak. Tatabánya ipari jellegénél fogva erős bástyája volt a kommunizmusnak, s ez meg
látszott a gyülekezetek sorsának alakulásában is. Az ezredfordulóra a város lakosságának nagyobbik 
része felekezeten kívülivé lett, az egyház szolgálatát az átlaghoz képest is igen kevés ember keresi még 
a nagyobb családi események kapcsán is. 

1951-ben - valószínűleg a bányászat következtében történt megrongálódásra hivatkozva - lebon
tották az újtelepi lelkészi hivatal épületét. A lelkészi hivatal a közelben levő római katolikus plébánián 
kapott „társbérletet", amely szintén a bányavállalat épülete volt. 

Bánhidán 1955-ben vásárolt a gyülekezet egy házat lelkészlakás céljára a templommal szomszédos 
utcában. Ez volt az itt szolgáló lelkész lakása egészen 1970-ig. 

Az 1960-as években alábányászás miatti életveszélyre hivatkozva a hatóság igyekezett kiüríteni az 
újtelepnek nevezett városrészt. Három templom állt ott egymás közelében: evangélikus, református, 
római katolikus. Mindhárom közösségnek el kellett hagynia a területet, némi kártalanítás ellenében 
az épületeket az állam lefoglalta. A református templomot raktárnak használták, tornyát lebontották. 
A római katolikus templomot felrobbantották. (E történet groteszk voltát mutatja, hogy többszöri 
próbálkozás után tudták csak a robbantási szakemberek sikeresen lerombolni, s ezt követően a statikai 
vizsgálat kimutatta, hogy semmilyen „alábányászás" nem ingathatta volna meg, olyan vastag, szilárd 
alapja volt.) 

Az evangélikus templomot magára hagyták. A következő évtizedekben csak a mezei állatok és a 
hajlék nélküli vagy csavargó, bujkáló emberek fordultak meg benne. Egy épület ilyen körülmények 
között rendszerint igen hamar tönkremegy. Különösen akkor, ha - mint mondták - már eleve rossz ál
lapotban volt. Ebben az esetben azonban másképp történt: az 1965-ben a hatalom által életveszélyessé 
nyilvánított és ettől kezdve üresen álló templom sértetlenül - beomlás, süllyedés és repedés nélkül -
állta az idő próbáját három és fél évtizeden keresztül. Az ezredforduló táján omlott be a tetőszerkezete, 
és ettől kezdve rohamosan romlott az állapota, már csak azért is, mert a környék lakói szorgalmasan 
hordták belőle az építőanyagot. 

A gyülekezet az újtelepi templomért kapott kártalanítási pénzből 1965-ben Alsógallán csendes, ker
tes övezetben családi házat vásárolt, és az udvaron egy kb. 50 férőhelyes imatermet épített. E két épü
let lett a bánhidai mellett a gyülekezet másik temploma, illetve 1970-től az egyetlen lelkészi hivatala. 

A tárgyi értékek közül figyelemre méltó a bánhidai templom késő barokk kori nagy feszülete, ame
lyet a templomszentelésre adományozott a gyülekezet egyik tagja. A feszület műemléki védelem alatt 
áll. 1976-ban Svetnyik Joachim restaurálta, aki a Magyar Koronát is megvizsgálta hazatérésekor. 

Az újtelepi templom orgonája az óbudai gyülekezet tulajdonába került. Árából 1969-ben egy kisebb 
orgonát kapott a bánhidai templom. Ez rossz állapota miatt 2006-ban lebontásra került, és megépült a 
reménység szerinti majdani új templom számára tervezett nagy orgona első része, amely napjainkban 
kíséri a gyülekezet énekét. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: Kalavszky Kálmán (1930-1952), dr. Selmeczi János (1952-1969), Táborszky László 
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(1952-1953), Lábossá Lajos (1953-2001), Selmeczi Lajos (2003-2004), Zászkaliczky Pál (2004-2005) 
Schermann Gábor (2005-) 

Segédlelkészek: Detre Lajos (1932-1935), Sztrókay Dániel (1935-1936), Aranyi József (1936), Gartai 
István (1936-1938), Benczúr Zoltán (1939-1942), Schultz Jenő (1943-1945), Makovinyi Pál (1946), 
Sólyom Károly (1947-1951), Pohánka Sándor (1948), dr. Schulek Tibor (1948-1950), Selmeczi János 
(1948-1952), Garami Lajos (1949), Táborszky László (1949-1952), Szigethy Szilárd (2001-2003) 

Tanítók: Kirchner Lajos (1930-1940-?), Remete József (7-1940-?) 
Felügyelők: Leskó Béla (1930-1932), Szennovitz Dezső (1932-1934), Vidovszky Lajos (1934-1947), 

Széky János (1947-1948), Visnyovszky Dániel (1948-1950), Bolla Károly lőmester (1950-1968), Jónácsik 
Imre (1968-1989), Bánszky Pál (1989-2006), Major P. Gáborné felügyelő és Kemény István rendszer
gazda, másodfelügyelő (2006-) 

A jelen 

A gyülekezet lélekszáma a népszámlálási adatok szerint 1000 körül van, ennek jelenleg kb. a fele 
ismert. A gyülekezet névjegyzékében a 2006-os tisztújító választás alkalmával 145 személy szerepelt. 

Bár a történelmi keresztyén közösségek közötti ökumenikus kapcsolatok példaadóak, a város egé
szét tekintve csekély a gyülekezet ismertsége és hatása. Ebben közrejátszik az is, hogy a közösség élete 
két, egymástól aránylag távoli és félreeső helyszínen zajlik. 

Az egykori nagy templom emléke mellett bizonyára ez táplálja a gyülekezet sok tagjának azon ál
mát, hogy a közeljövőben új, nagy gyülekezeti ház épüljön fel a város egy könnyen megközelíthető, 
központi fekvésű helyén. Ennek megvalósulására történtek próbálkozások az elmúlt években, azonban 
ezek különféle okokból meghiúsultak vagy félbemaradtak. A készség és a szükséges anyagi források 
elvi lehetősége azonban megvan, hogy amennyiben Isten olyan utat nyit a gyülekezet előtt, úgy elkez
dődjön ennek az álomnak a megvalósulása. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a közösség megerősödé
se, lelkiekben való gyarapodása és összegyűjtése a város hatalmas, Krisztus nélkül élő tömegében. Ezt 
a célt szolgálja a 2002-ben útjára indított gyülekezeti újság, a Lámpás, amely évente négy alkalommal 
minden ismert családhoz eljut. 

Istentiszteletek vasárnap és ünnepnap 10 órakor vannak. 

Schermann Gábor 
Dr. Jani János 

Források 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 
Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Harangszó, 1939/1. 
Krupánszki Éva: A Tatabányai Evangélikus Egyházközség - (Dolgozat, Vitéz János Rk. Tanítóképző 
Főiskola, 2002.) 
Web: A gyülekezet honlapja: http://tatabanya.lutheran.hu 
Személyes visszaemlékezések 
Schermann Gábor(szerk.): „Aki megalkotta a külsőt,..." A Tatabányai Evangélikus Egyházközség 
vázlatos története. 2007. 
Wikipédia-Tatabánya 
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Tordas-Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközség 

2463 Tordas, Szabadság u. 132. 
2464 Gyúró, Thököly u. 22. 
Tel.: 22/467-518 
Web: http ://tordas.lutheran.hu 
Süller Zsolt lelkész 

Tordas önállósulásának éve: 1713 
Anyakönyveit vezeti: 1733 
Gyúró önállósulásának éve: 1861 
Anyakönyveit vezeti: 1862 
Társult egyházközséggé alakulás éve: 2005 

Tordasi társegyház 
Lélekszám 420 /417/ 189 
Gyúrói társegyház 
Lélekszám 332 /309/ 167 
Szórványok és lélekszámuk: Martonvásár (117 

/107/ 28), Kajászó (27 /24/ 2) 
Tisztségviselők és presbiterek: Milichovszkiné 

Szálai Ilona felügyelő, Puskás Géza gondnok. 
Homoki János kántor, Fodor-Adorjáni Szabolcs, 
Gurabi Tibor, Kardos Andrea, Kitzinger István, 
Márkus Péter, Milichovszki Bence, Sajti István, dr. 
Sassi Lilla, Vargáné Veszeley Erzsébet, Varga Ká-
rolyné. Varga Sándor, Weinelt László 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 896 /857/ 
386 

A gyülekezetek története 

A tordasi társegyház 
Tordas Fejér megye délkeleti részén, a Szent László-patak mellett fekszik Budapesttől 15 km-re, 

Gyúrótól 4 km távolságra. 
A település és környéke már az ősidők óta lakott helynek számít, amit a környéken található nagy

számú bronzkori és római kori lelet is igazol. Nevét írásos források 1270-ben említik először Thordos 
alakban. Nemesi birtok volt, a település birtokosa Martonvásári Gergely volt, aki itteni földjét és sző
lejét a margitszigeti apácáknak adta. 1276-ban a „Nagy út" melletti Turdost említi egy írás. 1328-ban 
márTardas alakban említi egy oklevél, mint „Martunvasara melletti helyet". A település lakói régtől -
már az Árpád-korban is - mezőgazdaságból és szőlőművelésből éltek. A török háborúk alatt a faluval 
együtt a templom is elpusztult. A régi falu az Öreghegy oldalában. Gyúró határán volt. Balassovitz 
Márton, aki 1814-ben megírta a gyülekezet történetét*", a régi templomról azt írja, hogy falai elég 
tekintélyesen kiemelkednek, az ő korában éltek még emberek, akik 12 évvel ezelőtt kifejezetten ma
gasnak látták a templom falait. Mivel a rom a mezei munkát is akadályozta, lassan lebontották, és 
elhordták az emberek a köveket. Szerinte Tuppi András lelkész is a régi templom köveiből építette a 
parókia kőkerítését. 

A 18. század elején, a betelepítések idején indult az Árpád-kori falu életének új szakasza is. Pozsony, 
Nyitra és Turóc megyéből jöttek a települők, az elsőkről is tudunk: Varga Lőrinc és Juhász István. 
Egyezséget kötöttek 1713-ban Sajnovits Mátyás földesúrral, hogy az első években nem kell semmit 
beszolgáltatni, nem kell adót fizetni, és „vallásokon levő prédikátort szabadon tarthatnak maguknak." 

Egy régi feljegyzés szerint 1560-ban egy András nevű papjuk volt - „ha akkor volt itt falu", ez tehát 
bizonytalan.'"''' Payr Sándor így ír: „Régi község. Csák Miklós már 1235-ben vette meg Salter vitéztől 

403 Balassovitz Márton: Historica enarratio de origine ecclesiae Tordasiensis aug. conf. in incl. Cottu Albensi situatae (A Fehér 
megyéhez csatolt tordasi ág. ev. gyülekezet történeti elbeszélése). 1814. OSZK. 

404 Magassy Sándor: Onomastikon. 
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Tordas pusztát Fejér megyében. Károlyi János fehérvári kanonok (sz. 1783) márTordast is azok közé az 
egyházak közé sorolja, amelyeknek a török uralom idején evangélikus lelkészük volt. Némelyek sze
rint az 1674-ben Pozsonyba idézett és elítélt lelkészek között Baditz István tordasi volt (1673-1674).''°* 
De ez nem bizonyos. 

1733-ban a vallásügyi bizottság idejében Benedicti Pál volt a tordasi lelkész, aki a csernyeieknek is 
többször szolgált, amíg lelkészük nem volt.™' Ö kezdte meg 1733-ban az anyakönyv vezetését is szlo
vák nyelven. Idős korban kezdhette itt szolgálatát (1733-1738), mert ötéves szolgálat után lemondott. 
Szomorú időszak volt ez. 1733-ban egy tűzvész a templomot és a gyülekezet iratait is elpusztította. 
1738-ban pedig pestisjárvány tört ki, s ez a ragály a lelkészt, a tanítót és a gyülekezetből 322 embert 
vitt el. 

1738-1739 között Batiz István volt Tordason a lelkész, aki itt is halt meg. Az utódja Vrathely Illés 
lett (1740-1767), aki Csernyéről jött ide. Vágújhelyen született. Bél Mátyás tanítványa volt. Előbb 
Gencsen tanítóskodott, s Antoni György püspök 1731-ben Csetneken avatta fel. A plébániák 1753. évi 
összeírása szerint Sajnovits Mátyás volt itt a földesúr, s a váli plébániának volt filiája. A katolikusok 
temploma csak az urasági magtárhoz toldott vályogépület volt, melyet az uraság építtetett. A jegy
zőkönyv felhányja, hogy a lutheránusok kevesebben vannak, mégis van prédikátoruk.''"' Ez a lelkész 
is a pestis áldozata lett, 1739. szeptember 29-én: ő és Csík Ferenc tanító „ebből a küzdő ekklézsiából a 
mennyei diadalmas ekklézsiába költöztek." 

Batiz lelkész halála után nehéz idők jöttek itt is, mint annyi gyülekezetünkben. Meg akarták aka
dályozni lelkész idekerülését. 1740. ápirilis 26-án bizonyos Jeszenovszky Sámuel Tabajdról ezt írta a 
gyülekezetnek: „Azt tanácsolom, s egyszersmind kérem kegyelemeteket, hogy attól ne álljanak el, 
hanem ottani említett prédikátor tartásának és a religio exercitiumának (a vallás gyakorlatának) régi 
békességes szokása mellett megmaradván, rendeljenek alkalmatosságot minden kételkedés nélkül és 
akár még ma menjenek azon prédikátorért." A gyülekezet mégis kérvényt ír földesurának, és azt ígéri, 
hogy ha a prédikátort beengedi, a fogattal bíró két napi, a gyalogos négy napi ingyen munkát vállal. 

Megkapták az engedélyt, ekkor lett itt lelkész Wrathelyi Éliás 1740-ben. 1767-ig volt itt lelkész, mel
lette Bacsúr N. a tanító, aki hivatalát a jegyzői munka miatt elhanyagolta. 1767-ben egy Derencsényi 
nevű tanító került ide Szákról, aki azonban rövid ideig volt itt. A lelkész, midőn Krisán Dávid oroszlá-
ni esperes 1764-ben itt egyházlátogatást tartott, panaszkodott, hogy tizedet kell fizetni a földesúrnak. 

1767-ben újra a földesúrtól kértek engedélyt a tordasiak, hogy öreg lelkészük helyett fiatalabbat 
kapjanak. Sajnovits kemény levélben adta meg az engedélyt: „ha az instánsok ezután engedetlenek, ily 
okból prédikátorban se gyönyörködjenek." Krisán esperes ajánlatára Ocsovszky Pál oroszláni tanítót 
avatták fel számukra (1767-1776). Ugyanekkor Holkó Sámuel soproni diákot hívták meg tanítónak. A 
lelkész szolgálatának utolsó évében (1776) újabb tűz pusztította el a templomot, elégett a lelkész min
den vagyona is. Annyira elkeseredett, hogy beugrott egy halastóba, nagy üggyel-bajjal tudták csak 
kimenteni. Sopronba költözött, és ott egy kis boltot nyitott."" 

1776 és 1778 között a kiválóan képzett, erkölcsben és tanításban kiemelkedő Brtsek András lett 
a gyülekezet lelkésze, sajnos 1788-ban ő is a pestis áldozata lett. A szolgálatban „a három nyelven 
tudó" Tischléry János követte, aki Besztercebányán született, Wittenbergben tanult, Trencsénben volt 
tanító, s majd Győrszemerén házi nevelő a Matkovich családnál. Varsádra avatták fel, s innen került 
Tordasra.™ 

A földesúr most már hallani sem akart prédikátorról, legalábbis első levelében megtiltotta, hogy 
igehirdetőt hozzanak, aztán megengedte: „még egyszer megengedtetik más prédikátor behozása, úgy, 
hogy utolsó légyen." Persze ennek megint ára volt, több napi munkát, fuvarozást és más adományokat 
kért a földesúr. 

Ezután gyakran követték egymást a gyülekezetben a lelkészek: 1780 és 1782 között Ursziny Mihályt 
és Oveszky Aladárt, majd Mayer Dánielt hívták meg lelkészüknek Bakonyszentlászlóról. Az ő utódja 
Szikora Pál volt (1787-1794), akinek idejében kezdték a harmadik, ma is álló templom építését. A 
templomot 1790. szeptember 8-án szentelték fel. A torony egy időben épült a templommal, ahol két 
harang szólt, az egyik 1767-ben, a másik 1793-ban készült. A templom felépítése után a lelkész régi 
lakását is újra építették, a régi már nagyon elavult volt. Szikora lelkész későbíí a veszprémi Szentlászló 
papja lett. 

Utódja Bartholomeides Mihály (1794-1797) volt, aki azonban szélütést kapott, s nem tudott többé 

405 Thury Etele: A gályarab lelkészek történetéhez. 8. in: Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. 
Sopron, 1924. 518. Továbbiakban: Payr. 

406 Győri esperesi jegyzőkönyv. 196. In: Payr. 518. 
407 Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Sopron, 1910. 327. 376. 380. 
408 Győri esperességi jegyzőkönyv. 
409 Hrabovszky György: Presbyterologia. II. 306. 
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beszélni. Még betegsége idején segítőt kapott Tuppi András (1797-1812) személyében, akit aztán fel
szenteltek, és a tordasiak meg is hívták lelkészüknek. Az őt követő Balasovits Márton közel tíz évig 
(1812-1821) szolgált Tordas lelkészeként, majd 42 éven át Balassovitz (Balassovich) Mihály (1822-1864) 
pásztorolta a gyülekezetet, amelynek lélekszáma 1853-ban 450 volt. Az utód, Uhrin Károly (1864-1865) 
rövid, egyéves szolgálata után ismét hosszú időre érkezett a lelkész. Jankó Dániel (1865-1906) 41 éves 
tordasi szolgálata még a kiegyezés előtt kezdődött, s ő vezette át a gyülekezetet a 20. századba is. 

Az 1875. évi névtár szerint az egyházközségnek 667 tagja volt. A tót-magyar nyelvű anyaegyház
ban 615, öt szórványhelyén 52 evangélikus - legtöbb (21) Martonvásáron - élt. Az iskola 95 tanulóját 
Podhradszky János oktatta. 

1880-ban 777, 1903-ban 874 evangélikus lakott Tordason. 
Jankó lelkész utódja Podhradszky János - a korábbi tanító fia - (1907-1943) lett. Szolgálata kezdetén 

(1909-ben) új paplakot építettek, az iskolát pedig felújították. A lelkész indította be a Hangya Szövet
kezetet, mert látta, hogy sokan a munka miatt Pestre mennek. A Hangya központ aztán sokat segített 
a gyülekezet életében: a templomtetőt renoválták, a paplak kertjét bekerítették, és más munkákat is 
végeztek. 1934-ben Podhradszky lelkész esperes lett, munkája tehát megszaporodott. 1943-ban vonult 
nyugdíjba. 1950-ben halt meg. 

Sokatmondók az 1940. évi névtár adatai: Podhradszky esperes mellett Nagy Tibor, az érdi fiók
gyülekezetben Mesterházy Ferenc segédlelkész szolgált. Az egyházközséghez 1494 lélek tartozott. Az 
anyaegyháznak 862, az érdi fiókgyülekezetnek 294 tagja volt. Az adonyi szórványban 8, Baracskán 51, 
Diósdon 7, Ercsiben 84, Iváncsán 5, Kajászószentpéteren 27, Martonvásáron 60, Pázmándon 1, Puszta
szabolcson 42, Ráckeresztúron 8, Százhalombattán 19, Tárnokon 16, Nagyperkátán 10 evangélikus élt. 
Az anyaegyházban 126, a fiókgyülekezetben 44 tanuló volt. A tordasi evangélikus iskolában Ormosi 
Lajos és Pöntör István tanított. 

Görög Tibor (1943-1958) nehéz időben volt a gyülekezet pásztora. Szolgálata alatt a gyülekezet élete 
három alkalommal lett élénkebb. 1943-ban a reformáció hetében evangelizáló esteket tartottak mindig 
más lelkész szolgálatával. A következő tavaszon Sréter Ferenc lelkész tartott evangelizációt a kultúr
teremben. 1945-től minden évben volt evangelizációs alkalom. 

Az érdi fiókegyház 1944-ben levált anyaegyházáról, és önálló anyaegyházzá alakult. Tagjait 1945-től 
anyakönyvezik az új anyaegyház könyveiben. 

A gyülekezet felügyelője dr. Mády Zoltán lett, megújult a tisztségviselők kara is. A templom mindig 
megtelt, és sokan mentek konferenciákra is. Az alcsuti Bethánia konferenciáknak és a tahi iflúsági 
konferenciáknak is komoly hatása volt a gyülekezet életére. 1948-ban az énekkar rendbe hozatta az 
orgonát. 1949-től az előbb említett gyülekezeti élet lendülete már fékeződött. 1950-től vezették be az 
önkéntes fenntartási járulékot az akkor 850 lelket számláló gyülekezetben. Ez a rendszer a mai napig 
érvényes. 

Bottá István (1959-1986) lelkészt 1959-ben elmozdították kelenföldi lelkészí állásából, és Tordasra 
helyezték. Abban az időben még (1964. évi adat) 740 evangélikus élt a faluban. Megélhetési gondok 
miatt felesége Pesten maradt, és ott kellett állást vállalnia. Amikor a gyúrói lelkész nyugdíjba ment, 
rábízták a gyúrói szolgálat ellátását is. Meg kell jegyezni, hogy Bottá István lelkészi munkája mellett 
kiváló történész és egyháztörténész volt. Több monográfiája és sok írása jelent meg: ha az egyház nem 
is, de a tudományos világ elismerte őt. 1999-ben halt meg. A tordasi temetőben várja a feltámadás 
Urát. 

Szemerei János (1987-1993), szolgálata idején 1988-ban a tordasi, 1994-ben a gyúrói templomot 
újították fel, és a gyülekezeti ií]úsági élet kapott lendületet. Karsay Lajos csak rövid időt (1993-1995) 
töltött a gyülekezetben. Utóda, Füke Szabolcs (1995-2005) szolgálata idején tovább folytatódott a ko
rábbi gyülekezeti és í^úsági élet. Ekkor már táborokat, kirándulásokat is szerveztek. 

2005 tavaszán - még Füke Szabolcs távozása előtt - Tordas és Gyúró anyaegyháza társult egyház
községgé alakult. 

Süller Zsolt 2005-ben lett a társegyház lelkésze. A lelkészlakás kívül-belül megújult. Elkezdődött a 
gyülekezeti s az ifjúsági terem kialakítása is. 

A gyúrói társegyház 

Gyúró egyesek szerint a „Dúró" („Gyuri") személynévből, mások szerint a római kori „castrum 
Giro" („kanyarvár") elnevezésből ered. Ebben az időben ugyanis a település kereskedőutak keresztező
désénél feküdt. Érintette Gyúrót az aquincum-savariai főút is. Az út meglétét olyan római kori kőlap 
leletek bizonyítják, amelyeket akkoriban utak borítására használtak, de találtak itt kelta és római 
pénzeket is. 

A honfoglalás idején a Csák, Baracska, Kartal- Kurszán nemzetség települt le itt. Az első írásos 
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említése 1340-ből való: „Gyúró falu". Jelentős hely volt a török uralom, majd később a kuruc háborúk 
idején is. 

A reformátusoknak már 1628-tól volt lelkészük. Templomuk 1783/84-ben épült. De: „Gyúrón a plé
bániák 1753. évi összeírása szerint a lutheránusok is tartoztak a plébános földjét megművelni" - írja 
Payr Sándor'"" Vagyis ebben az időben már laktak itt evangélikusok is a reformátusok mellett vagy 
azokkal együtt. ATordashoz tartozó leányegyház 1790 karácsonyán szerveződött gyülekezetté. Ekkor 
a lélekszám 319 volt, első lépésként preoranst, vagyis előimádkozó tanítót választottak. Ö nemcsak a 
gyermekeket tanította, de minden gyülekezeti összejövetelt vezetett: imádkozott és írásmagyarázatot 
tartott. Az első ilyen minőségű tanító Bordács György volt. Nagyünnepeken, főleg az úrvacsora miatt 
Tordasra járt a gyülekezet. A keresztelést, esketést és temetést is a tordasi lelkész végezte. 

Anyagyülekezetté válásra az első kísérlet 1815-ben történt. A gyülekezet ilyen irányú beadványát 
azonban az egyházi felsőbbség minden megokolás nélkül visszautasította. 1826-ban mégis templom
építéshez kezdett a gyülekezet, hogy élni akarását ezáltal is megmutassa. Az alapkőletétel ünnepélyét 
mennybemenetel ünnepén tartották meg. A közel három évig tartó építkezést Spiegel Tüköri József 
irányította. A faanyagot az építész, a kőanyagot az akkori nádor, József főherceg adta. Az egész gyüle
kezet közmunkával segített az építkezésnél. A toronyba két harang került. Az egyiket 1798-ban öntöt
ték, a 2 mázsás nagyharangot 1831-ben Schau András budapesti harangöntő készítette. 

A templomban 1829 mennybemenetel ünnepén Krizsány (Skrizsány, Krizsán, Krisán) József az ak
kori preorans tartotta az első istentiszteletet. A megépült szép templomot akkor még nem szentelték 
fel. 1840-ben a gyülekezet már egy segédtanítót kért, de nem kapott. 1844-ben az őszi és tavaszi nagy 
esőzések miatt az utak Tordas felé járhatatlanokká váltak, nagyon nehéz volt a gyúróiaknak Tordasra 
átjutni. Ekkor a tagosítás kapcsán leendő lelkészük részére a gyúrói evangélikusok is az akkori ura
sághoz folyamodtak, hogy mint a másik két felekezetnek, úgy nekik is mérjenek ki földeket, de csak a 
preorans számára mértek ki 21 hold földet. 

Az oltár felépítése után 1856. május l-jén, ugyancsak mennybemenetel ünnepén került sor a temp
lom felszentelésére. Gödör József a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese (a gyúrói honlap szerint 
Székács József pesti lelkész) végezte a felszentelést. Közben továbbra is a kérvények sokasága ment az 
egyházi felsőbbséghez a gyülekezet önállósága érdekében. 

Végre az egyházkerület 1861-ben megadta az engedélyt, a gyúrói evangélikus egyházközség anya
gyülekezetté vált. Első lelkész Borbély Sándor volt, aki ez év karácsonyán lépett tisztébe. Ekkor a gyü
lekezet lélekszáma 413, ebből egyházfenntartó 298 volt. Az egyházközségnek gondnoka és pénztáros 
gondnoka volt, tizenkét presbiteri is választottak. Az önálló gyülekezetben az első presbiterek: id. Ma
gyar István, Szálai András, Povelka András, Ribi János, Szálai István, ilj. Magyar István, Varga István, 
Zsapka István, Ribi Mihály, Gurabi András, Puskás Károly és Ribi József voltak. E két utóbbi gondnok 
is. Az önállóvá válás idején parókia még nem volt, csak egy düledező iskola és tanítói lakás állt. De 
volt a gyülekezetnek ebben az időben 70 négyszögöl konyhakertje, 21 hold szántóföldje, 1 hold rétje, 
126 négyszögöl káposztásföldje és 246 négyszögöl szérűskertje. 1846-ban a székesfehérvári káptalan 
külön temetőkertet mért ki az egyháznak. A tanító kapott még 9 hl búzát, bort és fajárandóságot is. A 
lelkész jövedelmét is kiegészítették ezekkel. A földek megmunkálását a gyülekezet vállalta. 

Két év múlva Borbély Sándort Dabronyba hívták meg lelkésznek, utódja Szenteh Gábor lett 1864-től 
1867-ig. Szenteh Gábor idejében épült fel a parókia a régi tanítói lakás helyén. Egyéb adat sem Borbély 
Sándorról, sem róla nincs birtokunkban. 

1868-ban Binder Adolf lett a lelkész, aki 1907-ig állt a gyúrói gyülekezet élén. Kiváló képzettségű 
lelkész volt, csendes, békességszerető, tisztességet adó és kapó lelkipásztor. Szerette a zenét, kitűnően 
játszott csellón. Szolgálatának első éveiben (1875. évi névtár adata) 437 lélek alkotta az egyházközsé
get. Az anyaegyházban 422, szórványban 15 evangélikus élt. A tanulók létszáma 62 volt. 

Az anyagyülekezetté válás után a gyülekezetben a preoransok helyett már kántortanítók voltak. 
Az első ilyen Zathureczky Ferenc volt rövid ideig. Majd Síkos Károly, Kiss Sándor voltak még itt 
ugyancsak rövid ideig, 1878-1902 között pedig Szabó József A lelkész és tanító ez idő alatt, közel egy 
negyedszázadig békességben, szeretetben együtt munkálkodtak a gyülekezetben. Szabó Józsefet Nagy 
László követte, aki 1902 év végén foglalta el állását. Ö ugyancsak közel negyedszázadig volt a gyüleke
zet nevelője, tanítója. Tanítói hivatását szerette, az embereket megbecsülte. Különösen a temetéseken 
mondott verses búcsúztatói voltak népszerűek. 1928. október 13-án hosszas betegség után meghalt. 

Binder Adolf halála után Mikolás Kálmán lett a lelkész 1907 szeptemberétől 1911 márciusáig. Gyü
lekezeti munkálkodásának emlékét kevés adat őrzi. A gyülekezet kutat fúratott, elhatározta a parókia 
felújítását 1911-ben, de Mikolás Kálmán ez év márciusában Szilsárkányra ment el lelkésznek. 

Ezután Nagy Lajost választotta meg a gyülekezet lelkészének, aki 1912. január 21-én foglalta el hi-

410 Payr. 518. 
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vatalát, és 1953. május 1-jéig, nyugdíjaztatásáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a gyülekezet élén 
állt. A lelkészek közül ő szolgált leghosszabb ideig a gyülekezetben: 41 évig, de még nyugdíjazása után 
sem szakadt el onnan. 1912-ben fiatalon látott hozzá a gyülekezet dolgaihoz. Volt munka elég, lelki 
és anyagi téren egyaránt. Először az öreg, roskadozó, sok helyen beázó parókia helyett kívánt újat 
építeni. Erre a célra 10 000 korona kölcsönt kért Dréher Antal nagybirtokostól. 20 000 téglát ingyen 
adott a földbirtokos, József főherceg pedig a szentgyörgyi bányájából 10 köböl fejtett követ küldött. 
A fuvarokat ezeknek elszállítására a gyülekezet vállalta el, a legnagyobb dologidőben. A gyülekezet 
tagjai nagyon sokat segítettek Puskás Sándor, Kelemen Sándor, majd Szálai István és Tóth István 
gondnokokkal az élen. 1912. október 31-én, a reformáció emlékünnepén a gyönyörű, hatalmas parókia 
már teljesen készen volt. Kulcsát ünnepélyes keretek között adták át a lelkésznek. A parókiára, illetve 
annak építésére felvett kölcsönt a háború alatt és után nem kellett visszafizetni. Az egész adósságot 
elengedte a kölcsönző. 

1913-ban a gyülekezet tagjai 2100 korona költséggel orgonát építtettek. A lelkész 100 korona meg
ajánlása után hamarosan összegyűjtötte a gyülekezet tagjai között az erre szükséges összeget. Az 
orgonát a budapesti Rieger cég 1913. október 31-ére készítette el, ezen a napon tarthatták meg az 
orgonaavató ünnepséget. Nagy Lajos 1913. április 17-én megnősült. Fabinyi Erzsébet tanítónőt vette 
feleségül, aki 1960 decemberéig, akkor bekövetkezett hirtelen haláláig a lelkész életének hűséges társa 
lett. Nagy segítsége volt a gyülekezeti életben, hosszú éveken át az iskolában tanított, színdarabokat 
rendezett az ifjúságnak, ma is nagy szeretettel emlékeznek rá a gyülekezetben. 

Az első világháború sok gyászt, könnyet hozott a gyülekezetnek: 25 hősi halottja volt. A szegény
ség a háború alatt és után megnőtt, a lelkek fásultak lettek. A munka azonban folyt. 1916 tavaszán 
1000 korona költséggel, amelyet a gyülekezet tagjai adtak össze, az iskola és a tanítói lak zsindelyes 
tetejét palára cserélték. 1917 tavaszán a háború céljaira az egyik harangot elvették. 1921. október 31-
én kezdődött a gyűjtés az elvett harang pótlására. Hamarosan összegyűlt 43 000 korona. Az Ecclesia 
harangöntőjében a harangot megrendelték, és 1922-ben már ismét két harang hívogatta a híveket 
istentiszteletre. Nagy Lajos komoly irodalmi munkásságot is kifejtett ebben az időben, több verseskö
tete és írása jelent meg. Közben egy évig, 1926-ban, Csővári Dezső helyettes lelkész végzett szolgálatot 
a gyülekezetben. 1928-ban a templom 100 éves jubileumán az egyházközség 3200 pengő költséggel 
kívül-belül renováltatta a templomot, belül a 25 hősi halott emlékét és nevét márványtáblával örökí
tette meg. A lelkész és felesége együtt dolgoztak a gyülekezetben. Üres kézzel szegény nem távozott 
tőlük. A rászoruló tehetséges evangélikus gyermekeket taníttatták, a felkészítést a vizsgákra a lelkész 
felesége végezte. 

A második világháború kezdetén (1940. évi névtár adata) 436 lélek tartozott az egyházközséghez. Az 
anyaegyháznak 398 tagja volt. Válón 18, Verebén 12, Sóskúton 4, Etyeken 2, Pusztavámoson 2 evangé
likust tartottak nyilván. Polcz Lajos tanító 74 gyermeket tanított. 

Az újabb vihar, a második világháború megtépázta a gyülekezetet. A háború végén romokban he
vert az iskola, hatalmas rést lőttek a templom falán, egy becsapódó akna megrongálta a lelkészlakás 
egyik felét. Romokban voltak az épületek, de romokban voltak a lelkek is. Újból sok könny és fáj
dalom, kifosztottság és szegénység következett. A romos templomba szabadon járt be mindenki. A 
hadszíntér elvonulása után a templom minden faberendezése eltűnt, az orgonasípokat széthordták, az 
orgonát romba döntötték. Üres, csupasz falak meredeztek csak a templomban. Fájt a hívők szíve-lelke 
e pusztítás miatt. A 3 és fél hónapi hadszíntér ideje alatt még akkor sem lehetett volna istentiszteletet 
tartani, ha a templom épen maradt volna, egyedül a temetéseket végezték ez idő alatt. 

1945 virágvasárnapján a front végleg elvonult. Nagypéntekre a templomot nagyjából rendbe hoz
ták Povelka Sándor kőműves vezetésével, a belső romokat eltakarították. Ünnepi istentiszteletre úgy 
jöttek össze a hívek, hogy mindenki széket hozott magával. Később segély érkezett az Egyetemes 
Egyháztól, rendbe lehetett hozni a templomot és az iskolát. 

Az 1948-ban bekövetkezett államosítás alkalmával teljesen rendbe hozott iskolát vett el az állam. 
Utolsó tanítói az egyházi iskolának a második világháború alatt és után Polcz Lajos és Sólyom Jenő 
voltak. Sólyom Jenő még az államosítás után is községünkben maradt néhány évig. 1949-ben a kántori 
szolgálatról is le kellett mondania, helyette Udvaros Dénes került az orgona mellé. 1947-1948-ban 
9600 forint költséggel elkészültek az új templompadok. 1948-ban a villanyvilágítást vezették be újból 
a templomba. 

Nagy Lajos nyugdíjba vonulása után Zoltán László csengődi lelkészt választották meg, akit 1953. 
augusztus 25-én iktattak be. Rövid gyúrói munkássága alatt a temető bekerítését és a parókia keríté
sének felújítását végezték el. Külföldi segélyből a régi verandát átalakították lelkészi hivatallá, ahol 
ettől kezdve belmissziói munkát is lehetett végezni. A parókia lelkészi hivatalába könyvállványt és 
6 padot vásároltak a hívek közadakozásából. Munkásságának fontos része volt a megrongálódott és 
tönkrement templomtoronynak rendbehozatala és a templom külső felének áttisztítása és meszelése. 
Ez a munka 1955-ben indult el Mészáros Imre kőműves segítségével. A költségeket önkéntes felaján-
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lásokból fedezte a gyülekezet. Az így rendbe hozott templomot 1958 mennybemenetel ünnepén, a 
templom 130 éves jubi leumán adták át. 

1958. október 14-én Zoltán László helyét Gyúrón kölcsönös cserével Sikter László hegyeshalmi 
lelkész vette át, aki járni n e m tudó gyermeke gyógykezeltetése végett Budapest közelében szeretett 
volna elhelyezkedni. így Zoltán László a hegyeshalmi gyülekezetbe került. Az új lelkész egyik első 
ténykedése volt az anyagi helyzet további megszilárdítása, új járulékfizetési rendet vezetett be. A 
lelki élet megerősítésére rendszeressé tette a hétköznapi istentiszteleteket, bibliaórákat a tél folyamán, 
gyermekbibliakört tartott vasárnaponként az evangélikus tanulók részére. Ugyancsak gyakoriak lettek 
a vendégigehirdetők meghívásával tartott alkalmak és a közös ünnepségek és rendezvények a refor
mátusokkal és baptistákkal. 

1961-ben két nagy ünnepség volt a templomban. Januárban Nagy Lajos lelkésszé szentelésének 50 
éves, november 12-én pedig a gyülekezet anyagyülekezetté válásának 100 éves jubileuma Várady La
jos budavári esperes szolgálatával. 

1961-ben tatarozták a parókiát is. Építése óta közel fél évszázad alatt lényeges javítást nem végeztek 
rajta, vakolata sok helyen lehullott, a tető több helyen beázott. A tatarozás alapja 4500 forint kerületi 
gyülekezeti segély volt. A munkát Mészáros Imre érdi kőművesmester végezte nagy szeretettel és kö
rültekintő lelkiismeretességgel. Az anyagok házhoz szállításában a két akkori gondnok. Puskás Imre 
és Ribi János segédkezett. 

1974-től - Sikter László szolgálata után - itt is Bottá István lelkész vette át a gyülekezet gondozását. 
1987-ben Szemerei János lelkész szolgálata idején (1987-1994) vezették be a lelkészlakásba a gázfűtést. 
Élete utolsó éveiben, 1992-ben bekövetkezett haláláig a gyúrói parókián lakott dr. Ferdinánd István 
lelkész, teológiai professzor. 

Karsay Lajos csak rövid ideig (1993-1995) szolgált a gyülekezetben. Füke Szabolcs (1995-2005) mű
ködése idején - 2000-ben - a gyülekezet felújította a parókiát. 

2005 tavaszán Gyúró és Tordas anyaegyháza társult egyházközséggé alakult. A székhely Tordas - a 
közös lelkészek eddigi lakhelye - lett. 

A lelkészlak 2005-től iíjúsági táborhelyként szolgált, 2007 júliusától pedig a lakás három szobáját a 
Fővárosi Önkormányzat a Tordasról is átjáró értelmi fogyatékosok otthonává alakította, akik csoma
golópapírokat készítenek itt. 

A társult egyházközség első lelkésze SüUer Zsolt. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek 
LelkészekTordason a 16. és 17. században: András (!) (1560), Baditz István (!) (1673-1674) 
Lelkészek a mai Tordason: Benedicti Pál (1733-1738), Batiz István (1738-1739), Vrathely Illés (1739-

1767), Ocsovszky Pál (1767-1776), Brtsek András (1776-1778), Tischléry János (1778-1780), Ursziny 
Mihály (1780-?), Oveszky Aladár (7-1782), Mayer Dániel (1782-1787), Szikora Pál (1787-1794), 
Bartholomeides Mihály (1794-1797), Tupi (Tuppy) András (1797-1812), Balasovits Márton (1812-
1821), Balassovitz (Balassovich) Mihály (1822-1864), Uhrin Károly (1864-1865), Jankó Dániel (1865-
1906), Podhradszky János (1907-1943), Görög Tibor (1943-1958), Bottá István (1959-1986), Szemerei 
János (1987-1993), Karsay Lajos (1993-1995), Füke Szabolcs (1995-2005), SüUer Zsolt (2005-) 

Segédlelkészek a tordasi egyházközségben: Sztrókay Dániel (1934-1935), Ferdinánd István (1935-
1936), Nagy Tibor (1937-1940), Mesterházy Ferenc (1938-1940), Görög Tibor (1940-1942), Schultz Jenő 
(1942-1943), Fehér Károly (1954-1955), Zsigmondy Árpád (1955), Ittzés Gábor (1956), Szelényi Zoltán 
(1956-1959) 

Lelkészek Gyúrón: Borbély Sándor (1861-1863), Szenteh Gábor (1864-1867), Binder Adolf (1868-
1907), Mikolás Kálmán (1907-1911), Nagy Lajos (1912-1953), Csővári Dezső helyettes lelkész (1926), 
Zohán László (1953-1958), Sikter László (1958-1972), Bottá István helyettes lelkész (1973-1986), Szem
erei János (1987-1993), Karsay Lajos segédlelkész (1993-1995), Füke Szabolcs (1995-2005), Süller Zsolt 
(2005-) 

Tanítók Tordason: Batisz István (1737-1738), Csík Ferenc (1738-1739), Kajmánszky Pál (1743-1752), 
Bacsur Pál (1757-1767), Holkó Sámuel (1767), Derencsényi Mihály (1767-1787), Bartholomeides Mi
hály (1787-1789), Bohus János (1790-1809), Németh Mihály (1804-1813), Hrabovszky József (1813-
1825), Schestinen János (1825-1829), Prekopa Márton (1830-1834), Vidovszky Sámuel (1835-1848), 
Rajtsányi Sámuel (1848-1852), Georgiades Lajos (1852-1863), Podhradszky János (1863-1903), Fodor 
Mihály (1889-1890), Gyimóthy Károly (1885-1890), Reichert Gyula (1898-1915), Pöntör Béla (1904-
1932), Molnár Gyula (1910-1929), Ormosi Lajos (1910-1945), Lux Károly (1920-1925), Kőszegi László 
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(1930-1943), Varga Lajos (1945-1948)"" 
A szolgálati idő terminusaiban itt is átfedések vannak. Lehet, hogy egyesek segéd- vagy másodtaní

tóként működtek itt. S lehet, hogy mindez azért volt, mert a tanulók létszáma - időnként - emelkedett, 
és több tanerőre volt szükség. 

Tanítók Gyúrón: Bordács György preorans tanító (1790-?), Krizsány József preorans tanító ( ? -
1829-?), Zathureczky Ferenc (1861-?), Síkos Károly (?), Kiss Sándor (?), Szabó József (1878-1902), 
Nagy László (1902-1928), Fabinyi Erzsébet (7-1913-?), Polcz Lajos (?-1940-?), Sólyom Jenő (?-1948) 

Felügyelők Tordason: dr. Thébusz Aladár (?-1938), majd tb. felügyelő (1938-1940-?), dr. Bancsó 
Ferenc (1941-1945), dr. Mády Zoltán (1945-1958), Halenár Károly (?), Pók Gyula (?-1973-?), Varga 
Lajos (?-1989), Varga Sándor (1989-2000), Márkusné Varga Judit (2000-2005) 

Felügyelő Érden: Szentágotay Vilmos (?-1940-?) 
Felügyelők Gyúrón: dr. Horváth Kornél (?-1940-?), Herényi István (?), Gurabi Lajos (?), id. Mészá

ros Sándor (?-1973-?), Grécsni János (?-1989), Kelemen József (1989-2004), Ribi János (2004-2005) 
Felügyelő a társult egyházközségben: Ribi János (2005-) 

A jelen 

Tordas községbe sok fiatal család költözött az utóbbi években. A gyülekezetnek sajátos szolgálata 
az ő megszólításuk, közösségbe hívásuk. A gyülekezetben iskolai és gyülekezeti hitoktatás folyik. Van 
bibliaóra, óvodás hittan, baba-mama kör és ifjúsági kör. A faluval és az itt élő más keresztyén közössé
gekkel karöltve rendszeresen szerveznek misszió alkalmakat. Minden tavasszal részt vállalnak a Bárka 
zenei fesztivál helyi rendezésében. A gyülekezet egyik tagja - Nagy Gábor - teológiai tanulmányai 
befejezése után 2010-től beosztott lelkészként szolgál Súron. Gyúrónak hagyományaihoz ragaszkodó 
gyülekezete van. Rendszeres a hitoktatás és a bibliaóra. Adventben és böjtben evangelizációs sorozat 
gazdagítja a közös együttlét lehetőségeit csakúgy, mint Tordason. 

Az istentiszteletek Gyúrón 9.30-kor, Tordason 11.00-kor kezdődnek. Martonvásáron a hónap első 
vasárnapján és nagyünnepek első napján 15.00-kor van az evangélikus istentisztelet a római katolikus 
templomban. 

Süller Zsolt 

Forrásanyag 
A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875. Czéh Sándor Nyomdája. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989. Evangélikus Sajtóosztály. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, 1973. Evangélikus Egyház Rota. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 
Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. L kötet. Sopron, Székely és Társa. 
1924. 

411 Magassy. 
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A Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye története 

Az evangélikus egyházmegye fogalma, kialakulása 
Az egyházmegye több egyházközséget összefogó szervezeti egység. Élén az esperes áll, akit vele 

egyenrangú félként az egyházmegyei felügyelő segít munkájában. Kialakulását történelmi szükség
szerűség indokolta. A reformáció terjedésével mind több gyülekezet fogadta el a lutheri tanokat és 
evangélikus szellemben prédikáló lelkészeket választottak. Az így működő gyülekezetek azonban véd
telenné váltak a pápás egyházi hierarchiával szemben. Ezért mintegy védekezésképpen szervezkedni 
kezdtek. A szervezkedés egyszerűen létkérdés volt számukra. 

Payr Sándor egyetemi tanár munkájában ezzel kapcsolatban a következőket olvashatjuk: „....a jó 
rend és egységes eljárás, egymás kölcsönös védelme és támogatása, a szükséges felügyelet és ellen
őrzés megkívánta, hogy egymáshoz közeledjenek, és ők is valamely egyházi közösséget, tágabb körű 
egyházi testületet alkossanak. Confraternitás, contubernium (testvéri együttélés, együtt sátorozás) 
volt ezeknek az első neve, a Felvidéken archidiakonátus is (főesperesség a pápás elnevezés szerint), 
később senioratus (együtt egy idős, tapasztalt vezetésével). így alakul meg az egyházmegye a régi ka
tolikus esperesség határai között vagy a patrónus uradalmában, valamely természetes határokkal bíró 
vidéken. Pl. Fertőmellék, Rábaköz, Repce vidéke, Kemenesalja, vagy éppen egy egész vármegye terü
letén."*'̂  Az ilyen módon alakult egyházi testületek azonban mentesek voltak minden hierarchiától és 
megalakulásuk megelőzte a kerületét. Már az 1546. évi eperjesi zsinat is ismerte az „archidiakonust és 
seniort, akinek fő tiszte az egyházlátogatás, sőt a lelkészavatás is."*" 

Nem cél itt valamennyi zsinati állásfoglalás idézése, de kétségtelen, hogy egyházszervezeti kérdé
sekben a döntő intézkedéseket a zsinatok hozták. A döntéseket viszont gyakran az államhatalom érde
kei inspirálták. Ezért az egyházmegyék határai nem állandósultak. A változásokat a létszámviszonyok 
alakulása, egyház- és állampolitikai érdekek is indokolták. Az esperesi székhely is gyakran változott 
attól függően, hogy betöltője hol szolgált, melyik gyülekezet lelkésze volt. 

Győr-Moson-Sopron megye evangélikussága 
Győr-Moson-Sopron megye hazánk északnyugati területét foglalja magába. Felszíne nagyobb részt 

síkság (Kisalföld), kisebb rész dombos vidék (Sokorói-dombság). Itt halad át az ország egyik legfonto
sabb köz- és vasútvonala, amely Budapestet Béccsel, illetve Mosonmagyaróváron át Pozsonnyal, még 
távolabb Prágával köti össze. Területén a lakosság szinte kizárólag földműveléssel, szőlő- és gyümölcs
termesztéssel foglalkozott egészen a 19. század közepéig. A céhes, később a manufakturális jellegű ipar 
a helyi szükségleteket elégítette ki. Győrött jelentős volt a gabona- és marhakereskedelem. Bányamű
velés egyedül a Sopron melletti Brennbergbányán volt, mára már ez is megszűnt. 

A 19. század második felében - a vasúthálózat kiépítése után - jelentős ipari üzemek, gyárak jöttek 
létre Győrött, majd Sopronban, Mosonmagyaróvárott, de a többi városokban - Kapuvárott és Csor
nán - is. Az iparosodás a városok lélekszámának ugrásszerű emelkedését eredményezte, különösen 
Győrött. (130 000 fő) Ezzel párhuzamosan a falvak fokozatosan elnéptelenedtek, s bizony ma már nem 
egy a fennmaradásáért küzd. 

A megye lakosságának jelentős része Sopron és Mosonmagyaróvár környékén német ajkú volt, 
másutt magyar. A második világháború után a németek kitelepítése folytán egyházunk hatalmas em
berveszteséget szenvedett. Ennek igazolására elég Sopronra hivatkozni. Itt az 1940-es népszámlálás 
még 9953 evangélikus hívőt összesített, míg 1995-ben mindössze 3720 lélek tartozott hozzá, ennek 
egy része is bizonyára bevándorolt a környező falvakból. Sopronbánfalván ugyanezekben az években 
2547, majd a kitelepítés után 240 fő vallotta magát evangélikus vallásának. 

Győr-Moson-Sopron megye - mint az elnevezés is mutatja - a trianoni békediktátum alapján meg
csonkított megyékből jött létre. Területén 1952-ig négy evangélikus egyházmegye működött (Alsó- és 
Felső-Sopron, Mosón és Győr) Az egyházszervezet átalakítása akkor a politikai megye területén egy 
egyházmegyét, a győr-sopronit állította fel. Ez a helyzet állt fent a 2006-os általános tisztújításig, ami
kor a kettéválás következtében létrejött a Győr-Mosoni és a Soproni Egyházmegye. 

A közigazgatási megye területén a Magyarországi Evangélikus Egyház 1995. november 4-én rög
zített adatai szerint 24 017 magát evangélikusnak valló hívő volt.*'* Az utolsó népszámlálás viszont 

412 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924. 602. Továbbiakban: Payr, 1924. 
413 Payr, 1924. 603. 
414 A Magyarországi Evangélikus Egyház adatai. 1995. nov. 4. 2-3. A 2001-es hivatalos népszámlálás alapján. 
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26 666 lélekről tud. Ez a lélekszám 28 egyházközségben él (15 a Győr-Mosoni, 13 pedig a Soproni 
Egyházmegyében.) Ha megnézzük a népszámlálás településenként összesített adatait, akkor kiderül, 
hogy a közigazgatási megye 175 települése közül mindössze hétben nincsen magát evangélikusnak 
valló személy. 

Az adatok jól mutatják egyházunk szórványjellegét. A településenkénti legfeljebb 10-20 - helyen
ként annyi sem - evangélikus lelkigondozása szinte lehetetlen, legfeljebb a családlátogatás segíthet. 
Szervezett, rendszeres lelkészi szolgálat ismereteim szerint mintegy 65 településen van. (anyagyüleke
zetek, filiák) Nyilvánvaló, hogy a lelkészi központoktól távol eső hívek kapcsolattartása nagyon laza, 
utódaik valószínű már más, vagy egyetlen felekezethez sem tartoznak. 

A megye legnagyobb lélekszámú evangélikus gyülekezete a győri (8889 lélek), a második Sopron 
(4223 fő). Az anyagyülekezetek többsége 500 fő alatti, 501-1000 fő közötti 6, 1000 fő feletti mindössze 
3 (Győr, Sopron, Tét)."'' 

A Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye 

A Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegyéhez 15 anyagyülekezet tartozik. A gyülekezetek 
összlélekszáma a népszámlálási adatok szerint 16 960 fő. A hívek lelkigondozását 18 lelkész és egy 
lelkészi munkatárs végzi. 

Győrött és környékén korán jelentkezett a reformáció hatása. Ez szinte természetes következménye 
annak, hogy a város a nemzetközi kereskedelmi forgalommal rendelkező fontos utak nyomvonalán 
alakult ki. Nemcsak a népvándorlás hullámai vonultak erre, hanem a világkereskedelem jelentős része 
is errefelé haladt. így a világ eseményei itt hamar ismertté váltak. Eljutottak ide a valdens és huszita 
mozgalmak hírei is*", sőt a lipanyi csatát (1434) követően a menekülő táboriták közül is néhányan itt 
telepedtek le, akikről a történetírók feljegyezték: „huszita családból származott". A lutheri reformáció 
tanítása, sőt Luther iratai is hamar elterjedtek a városban."" Szinte naponként érkeztek ide a német 
területekről kereskedők, akik magukkal hozták ezeket, s szinte nyílt kereskedést folytattak velük. A 
győri kereskedők is gyakran jártak Németországban, közülük többen is a reformáció meggyőződéses 
hívei lettek. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az emberek egymással való beszélgetését sem. A reformáció min
dennapi beszédtéma volt, foglalkoztak vele nyilvános helyeken (kocsma, piac), családi otthonokban 
éppúgy, mint társas együttléteken. Az emberek sokféleképpen találkoztak a reformáció témájával, 
hiszen az egyház megújulásának vágya nyilvánvaló volt, a reformáció puszta ténye is érdeklődést 
váltott ki. Valóságos népmozgalom bontakozott ki, amelyet sem inkvizícióval, sem törvényekkel és 
rendeletekkel nem lehetett megakadályozni. 

Kétségtelenül kedvezően hatottak a reformáció elterjedésére a 16. század történelmi eseményei is, 
így a közvetlen török veszély, majd az ország három részre szakadása. Ebben az időben mutatkozott 
meg igazán a győri vár hadászati jelentősége, sőt 1575-re fejeződött be Pietro Ferrabosco tervei alapján 
az olasz erődépítési szabályok szerint annak megerősítése. A végvárak fenntartása és a zsoldosok fize
tése hatalmas összegeket emésztett fel. Ferdinánd királynak nem állt rendelkezésére elegendő anyagi 
erő, mindig pénzügyi gondokkal küszködött. Bevételei soha nem fedezték a kiadásokat. Mivel a győri 
vár Bécs kapujának számított, mozgósította a szomszédos osztrák tartományokat. Ezek pedig az ál
taluk fenntartott várban idegen várkapitányok vezetésével saját hadaikat akarták tudni. így került a 
győri várba a magyar várőrség egy részének helyébe főként német zsoldos had. A zsoldosok jelentős 
része pedig már családostul a reformáció híve volt, akik azt kívánták, hogy a várőrségnek legyenek 
lutheránus lelkészei. A várkapitányok között többen is szívvel-lélekkel a reformáció hívei voltak, sőt 
szükségesnek tartották a városi polgárság számára is az evangéliumi tanítást. Különösen fontos volt 
ebből a szempontból Erasmus Teuffel, Johann Rueber és Echius Salm kapitányok időszaka. 

Johann Rueber buzgó, határozott jellemű evangélikus férfiú volt, akinek senki nem tilthatta meg, 
hogy saját házában istentiszteletet tartson. Vasárnaponként a város nyolc pontján fúvatta meg a trom
bitákat."" Hangos kürtszóval hívta a híveket az igehirdetésre. 

A reformáció tanai széles körben terjedtek ugyan - jelentős kisugárzással a városkörnyéki telepü
lésekre, falvakra - , de a szerveződését a katolikus klérus gátolta. A győri evangélikusok 300 év alatt 
7 templomot vesztettek el a türelmi rendeletig. Ekkor épült meg hihetetlenül rövid idő alatt a mai 
Öregtemplom nyolcadikként. A leégett, lerombolt templomokból azonban mindig beépült valami leg-

415 Az említett 2001-es népszámlálás adatai alapján. 
416 Payr, 1924. 6. 
417 Wiczián Dezső dr. és Sólyom Jenő dr.: Az egyház története. Evangélikus vallástanitási tankönyv. III. kiadás. Győr, 1948.1. 

78. Továbbiakban: Wiczián-Sólyom. 
418 D. Kapi Béla: Győri templomok c. prédikáció. A Győri Evangélikus Templom másfélszázados története c. kiadvány. Győr, 

1935. 15. Továbbiakban: Kapi 
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alább jelképesen az újba. Ezt a gondolatot fogalmazta meg D. Kapi Béla a templom felszentelésének 
150. évfordulóján tartott prédikációjában.""' „A templomoknak csodálatos misztikus történetük van. 
Sohasem pusztulnak el egészen! Összeomló régi templomokból vándorkövek indulnak el a história 
jövendőbe vezető országútján. Észrevétlenül beépülnek egy-egy új templom falába, s a régi templom 
lelkével megtermékenyítik azt." 

Hasonló volt a helyzet Mosonmagyaróvárott is. Wohnitzky Zakariás várkapitány védő szárnyai 
alatt dolgozhatott Huszár Gál lelkész is, aki 1555-1560 között többször is megfordult Győrött. O nem
csak lelkészi feladatokat látott el, hanem iskolát és nyomdát is alapított. Ilyen, később egyre jobb hírű 
iskola - mely a német katonaság által fenntartott iskolából nőtt ki - Győrben is volt. Itt is Huszár Gál, 
majd Magdeburgi Joakim volt a lelkigondozó.*™ 

Természetesen voltak nagyon nehéz időszakok is. Ilyen időszak volt Breuner János báró várparancs
noksága (1606-1633) idején, aki annyira gyűlölte a protestánsokat, hogy megfogadta a protestáns 
vallásgyakorlat visszaszorítását. Sőt 1606. november 9-én az uralkodótól az egész várőrség leváltását 
kérte, mert a várbeliek jelentős része protestáns volt, és templomot akartak építeni."' 

A gyülekezet kialakulására vonatkozó forrásanyagok azonban a török uralom alatt vagy az ellen-
reformációs törekvések és erőszakoskodások miatt jelentős részben elpusztultak. Amit a törökök nem 
perzseltek fel, azt megsemmisítették az inkvizítorok vagy a velük érkezett katonák. Ilyen előzmények 
mellett nem csoda, hogy a közben elkészült gyülekezeti monográfiáink hiányosak, adatszegények, kü
lönösen a 16-17. századok vonatkozásában. A mégis fellelhető, tanulmányozható anyagok ugyanak
kor óriási meglepetést okoznak. Ilyen meglepetés lehetett, amikor az 1749-ben katolikusok által elvett 
anyakönyveket a 20. században Kapi Béla püspöknek sikerült visszaszerezni. Payr Sándor munkájában 
olyan evangélikus gyülekezetekről olvashatunk, amelyek ma már nem léteznek, sőt evcingélikus vallá
sú hívek is alig találhatóak ezekben. Ilyen például Gyarmat, Hédervár, Koroncó."^ 

Mindez természetesen az evangélikusokra nézve súlyos veszteség. Bizonyára nem így alakultak 
volna a dolgok, ha a fő- és köznemesség jelentős része nem rekatolizál. Egyházmegyénkben is meg
maradt volna például a hédervári gyülekezet, ha a Héderváry grófok megmaradnak az evangélikus 
egyházban.*^' Héderváry István ugyanis Pázmány Péter hatására 1630 körül rekatolizált. Másutt ezt 
tette Batthyány Ádám,*^* Nádasdy (III.) Ferenc*" vagy Eszterházy Miklós. A „cuius regio eius religio" 
(akié a hatalom, azé a vallás) elve alapján a földesurak áttérésük után üldözni kezdték a protestánso
kat, templomaikat elvették, és jobbágyaikat áttérésre kényszerítették. 

A legsúlyosabb helyzet azonban 1749-ben alakult ki szintén Győrött, amikor Mária Terézia március 
10-én kiadta a helytartótanács útján azt a rendeletet, amely bezáratta a győri protestáns templomokat, 
elmozdította a lelkészeket és tanítókat, megtiltotta a szabad vallásgyakorlatot a városban. Ezután a 
győri evangélikusok 34 évig Tétre és Felpécre jártak istentiszteletre. 

Mint láttuk, a reformáció tanainak terjesztésében nemcsak a lelkészeknek és a tanítóknak, hanem 
a katonáknak és a földesuraknak - mint világi patrónusoknak - és a városi szenátoroknak is fontos 
szerepe volt. Férfiak és nők, sőt a társadalmi élet más rétegei - értelmiségiek, kereskedők - is kivették 
részüket a munkából. 

Az egyházmegye evangélikus gyülekezetei közül néhány a Kisalföld Tóköz néven ismert részén 
(Lébény, Rábcakapi, Tárnokréti, Bezi), illetve a Sokorói-dombságon (Kajárpéc, Felpéc) vagy Sokoró és 
a Rábaköz között (Győrszemere, Tét, Mórichida) helyezkedik el. Győrújbarát és Ménfőcsanak Győr 
vonzáskörzetéhez tartozik. Ez utóbbi közigazgatásilag 1971-ben Győrhöz került, de evangélikus gyü
lekezete ismét önálló. (Korábban Győrújbarát gondozta.) A Szigetközben Győrújfalu kivételével nincs 
evangélikus gyülekezet, csak erősen szórványjellegű falvak vannak több-kevesebb evangélikussal. 
Győrújfalu Győr filiája. 

Az egyházmegye anyagyülekezetei lélekszámban nagy különbségeket mutatnak. Az iparosodással 
összefüggésben egyes - még anyagyülekezetként szereplő - községek létszáma úgy lecsökkent, hogy 
ma már nem tudják lelkészüket eltartani (Tárnokréti, Rábcakapi, Mérges, Kisbabot), de a második 
világháború után még valamennyi saját lelkészével működött. 

Érdekes, hogy a győri és a Győr megyei evangélikus gyülekezetek eredetileg nem a dunántúli, ha
nem a Dunától északra kialakuló gyülekezetekkel együtt szerveződtek. 1573-ban jött létre a Sempte 
központú csallóköz-mátyusföldi protestáns egyházkerület (amelyben 1592-ig együtt éltek a refor-

419 Kapi. 19. 
420 Zoványi Jenő: Magyarországi Protestáns Egyháztörténeti lexikon. Budapest, 1977. 232. 
421 Kapi. 17. 
422 Payr, 1924. 381. 398-399. 
423 Payr, 1924. 381. 
424 Payr, 1924. 196. 
425 Payr, 1924. 56. 
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mátusokkal). Ennek az egyházkerületnek szuperintendense 1584-85-ben Sibolti Demeter volt, aki 
azonban rövidesen győri lutheránus lelkész lett. Az 1610-es zsolnai zsinat után a Győr megyeiek a 
felsődunamelléki magyar evangélikus egyházkerülethez tartoztak, melynek 1613-19 között Pálházi 
Gönc Miklós volt a szuperintendense, később a dunáninneni egyházkerülethez tartoztak. Ugyanakkor 
a sokoróaljai községek a dunántúli egyházkerülethez kapcsolódtak. Később a Győr megyei gyüleke
zetek is a földrajzilag indokoltabb dunántúli kerülethez csatlakoztak. Valószínű, a győriek maradtak 
legtovább a dunáninneni kötelékben, de 1600 után mind több Győr megyei lelkészt ordináltak dunán
túli püspökök."' 

Az egyházmegyékhez tartozó községek is gyakran változtak. Ma sem követik maradéktalanul a 
közigazgatási megyék határait. Természetesen ennek több oka is lehetett. Ilyen ok például a főúri pat-
rónusok több megyét is érintő birtokrendszere vagy az általuk támogatott személy tekintélye. 

Ha megnézzük például Musay Gergely püspök 1661-ből fennmaradt regestumát (lajstromkönyv), 
mely a még addig fennálló vagy korábban elvett gyülekezeteket sorolja fel, nagyon érdekes képet 
kapunk (Nemeskér, 1661. április 1.), A VII. Sub senioratu Reverendi Domini Johannis Szentmiklósi 
(Tisztelendő Szentmiklósi János úr esperessége alá tartozó gyülekezetek) című felsorolásban szereplő 
45 községnév között a 20. helyen szerepel Jaurinum (Győr) és még 8 ma is létező egyházközség, de 
találunk Veszprém megyéhez (Vaszar, Ugod), Komárom megyéhez (Szák, Bókod), sőt Fejér megyéhez 
tartozó községet is (Csurgó, ma Fehérvárcsurgó).''^' 

A Series Ecclesiarum Aug. Confes. In Diocesi Jaurinensi Anno 1725 (A győri katolikus egyház
megye területén fekvő ágostai hitvallású győri gyülekezetek sora 1725-ben) felsorolásában nem egy 
községnév után azt olvashatjuk, hogy per Plebanum occupata (pl. Gyömöre, Rábaszentmihály). Né
hány esetben pedig a per Pontificios occupata szavakat találjuk.*^" Ezek a szavak azt jelentik, hogy a 
plébános vagy az egyházi (katolikus) főhatóság elfoglalta. Ezeket a helyeket az 1750-ből fennmaradt 
Fábri Gergely által készített névjegyzék már nem is említi."' Egy példa erre a már említett Mérges, 
középkori falu, ahol a 17. század első felében evangélikus lelkész szolgált, Edvi Illés Gergely gályarab 
lelkész is szolgált itt. 1903-ban még önálló egyházközség volt lelkésszel, felügyelővel, tanítóval, 222 
evangélikussal, hozzá tartoztak: Kisbabot-Homoród, Csécsény. 

Természetesen ezek a regestumok nemcsak azt bizonyítják, hogy az egyházmegyék területe milyen 
változásokon ment keresztül az idők folyamán, hanem arról is beszélnek, hogy nehéz évtizedek, év
századok voltak. Ezért volt fontos az 168 l-es 26. törvénycikk, mely Vas és Sopron megyében két-két 
községben adott lehetőséget a szabad vallásgyakorlásra (Nemescsó és Nemesdömölk, illetve Vadosfa 
és Nemeskér). Győr és Veszprém megyében pedig megmaradhattak azok a gyülekezetek, amelyek 
1681-ben, illetve már korábban is evangélikus vallásgyakorlatot folytattak. Ezt azonban igazolni kel
lett eskü alatt jegyzőkönyvileg. Ilyenek például a bödögei (ma Homokbödöge) evangélikus gyüleke
zetre vonatkozó tanúvallomások 1703-ból.'''° 

Hiába voltak viszont a törvények, ha azokat nem tartották be. Payr Sándor szerint „A földesurak el
lenszegültek a törvénynek." A végrehajtást jogsérelmek akadályozták. Csoda, hogy sok gyülekezetünk 
lelkész és tanító nélkül is megmaradt. A „gyászos évtized" (1671-1681), a pozsonyi törvényszék (1674 
március), az eperjesi vértörvényszék (1687) történései iszonyú helyzetet teremtettek. Voltak gálya
rabságot szenvedett lelkészeink is, így Edvi Illés Gergely mérgesi, majd malomsoki lelkész, Borhidai 
Miklós, aki Rábaszentandráson szolgált. Szentmiklósi János kajári lelkész pedig megjárta a lipótvári 
börtönt. 

Az üldözések és gáncsoskodások ellenére sem sikerült azonban megsemmisíteni a reformáció egy
házait. Ebben fontos szerep jutott a pietizmusnak. Tekintettel arra, hogy a magyarországi pietizmus 
éppen Győrött jelentkezett először, érdemes lesz a kérdéssel behatóbban foglalkozni. A pietizmus 
olyan kegyességi irány, mely a 17. század folyamán az ortodoxiát próbálta kiszorítani. Nem a tanítás 
szigorát, hanem a vallásos, kegyes életet tartotta fontosnak. •"' Érdekes, hogy nagyjából a győri pietista 
lelkészek és tanítók névsora egyezik a magyar (dunántúli) pietistákkal, írja Csepregi Zoltán.*^^ „Szű
kebb értelemben azokat tekintik pietistáknak, akik a halleiek közvetlen hatása alatt a nevelésnek meg
növekedett szerepet tulajdonítanak, gyakorlati munkájukban a gyülekezeti alkalmak szaporítására 
törekszenek, elítélik a világiasságot és elkötelezettek a misszió ügye iránt, valamint törekszenek a tu
dományos igényű biblicizmusra... a pietizmus a biblikus kegyesség visszaállítását tűzte zászlajára."''" 

426 Payr, 1924. 379. 
427 Payr Sándor: Egyháztörténeti Emlékek, Sopron, 1910. 148. Továbbiakban: Payr: Eht. Emi. 
428 Payr: Eht. Emi. 372-373. 
429 Payr: Eht. Emi. 375. 
430 Payr: Eht. Emi. 311-312. 
431 Wiczián-Sólyom. I. 130 kk. 
432 Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus 1700-1756. Budapest, 2000. 
433 Egyháztörténet. 3. évf. 1. sz. Szigeti Jenő recenziója Csepregi Zoltán előbbi könyvéről. 
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A pietizmus a németalföldi reformátusoknál jelentkezett először, de nagy jelentőségűvé Németor
szágban vált. Központja Halléban volt. A pietista törekvések első képviselője Philipp Jákob Spener 
volt, aki azt akarta - többek között -, hogy a hívek sokat foglalkozzanak a Bibliával. Fő képviselője 
viszont August Hermáim Francke volt, aki a hívektől megrendítő élményű megtérést és a világtól való 
elfordulást várt. 

A német pietizmus sajátos hajtása a herrnhuti testvérközösség, mely elfogadta az Ágostai hitvallást, 
s ezzel az evangélikus egyház részévé vált, de szokásrendszerében önálló maradt. (Ők készítik napja
inkban is a nálunk is rendszeresített bibliaolvasó Útmutatót.) 

A hallei egyetemen tanuló magyar diákok megismerkedtek a pietizmus tanításával, s hazatérve 
terjesztették azt. Jelentős magyarországi képviselőjük Bél Mátyás volt, aki neves történész és föld
rajztudós, lelkész és pedagógus egyszerre. Hazánk történeti-földrajzi leírása mellett párhuzamosan az 
egyházi irodalmat is művelte. A magyar mellett a német és szlovák ajkú hazai evangélikusság lelki 
szükségleteit is igyekezett szolgálni. Kiadói munkássága is jelentős. 

Nagyon fontos szolgálatot végeztek a dunántúli magyar pietisták, akik szintén Halléban nevelked
tek. Itthoni központjuk - Csepregi Zoltán szerint is - a győri gyülekezet és ennek iskolája volt. Mun
kásságuk megelevenítette a gyülekezetek életét, az elfáradt, a zaklatások miatt fásult lelkészeket új 
erőhöz segítették. Irodalmi munkásságukkal (imádságoskönyvek, Űjtestamentum-fordítások, káték 
stb.) átsegítették a lelkészi szolgálattól megfosztott gyülekezeteket a 18. századi elnyomatáson.*" 

A győri pietisták közül kiemelkedik Torkos András, akit „a magyar pietisták atyjának" is neveztek, 
aki kiadta Luther Kis kátéját. Szenicei Bárány György nemcsak lelkészként, hanem pedagógiai szak
íróként is nevet szerzett magának. Kiadta az Ágostai laitvallást is. Id. Ács Mihály Zengedező Mennyei 
Kar című énekeskönyvét, illetve az Aranylánc című imádságos-könyvét említjük. Fontos munkát vég
zett Vásonyi Márton (Győr, Vadosfa), Sartoris (Szabó) János (Győr, Nemescsó), Szenicei Bárány János 
(Felpéc) és Szászky Tomka János (Győr, Pozsony). 

A magyar pietisták munkássága tehát erősítette a sokat szenvedett dunántúli evangélikus gyüleke
zeteket, segítette megmaradásukat, elősegítette a nemzeti nyelv használatát, lépéseket tett az anya
nyelvi tanulás érdekében is. A győri evangélikus iskola a 16. századtól a 19. századig jó hírnévnek 
örvendett, messze földről is érkeztek ide tanulni vágyó fiatalok. (Például Szenei Molnár Albert.) Al
gimnáziumában tanított Kis János, a későbbi püspök. Berzsenyi Dániel és Kazinczy Ferenc barátja. A 
19. század második felében itt dolgozott néhány évig Péterfy Sándor, „a pedagógusok atyja" is. 

Az egyházmegyéhez tartozó egyházközségek keletkezése és legrégebbi anyakönyveik 

A Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye 15 gyülekezete lélekszámában erősen eltérő képet mutat 
napjainkban. Ugyanezen a területen a második világháborút követő kitelepítésekig önálló egyházköz
ségként szerepelt még Hegyeshalom, Levél és Rajka községek gyülekezete. Ezek ma Mosonmagyaró
vár társgyülekezetei. Az említett Mérges község anyagyülekezete pedig annyira elnéptelenedett, hogy 
feladta korábbi státusát. (A 2000-es népszámlálási adat: 80 lélek, ebből 76 evangélikus.) Ma Mórichida 
gondozza. 

Az egyházközségek keletkezését és a legrégebbi anyakönyveikre vonatkozó adatokat táblázat mu
tatja. Az adatokat a Magyarországi Evangélikus Egyház 1838., 1848., 1880., 1903., 1912., 1933. és 1940. 
évi hivatalos névtárából vettem. Néhány esetben (4 helyen) egy-két évnyi eltérést tapasztaltam. Ilyen 
esetekben a többségében megegyezőket használtam. Tárnokréti és Rábcakapi adatait külön szerepel
tetem, illetve közlöm a mérgesi adatokat is. Ez a magyarázata annak, hogy a létező 15 egyházközség 
adatai helyett 17 gyülekezet adatait dolgoztam fel. A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy az egy
házmegye legrégebbi gyülekezete a győri. Öt gyülekezet létezett már a reformáció századától, a 17-18. 
században alakultak pedig újjáalakultak a közben adódó kedvező lehetőség alapján (türelmi rendelet, 
1781. október 25.). 

Alakulás ideje Legrégebbi anyakönyv 
16. század 1733 
1787 1790 
16. század 1740 
16. sz. (1566 ?) 1685 
2006 2006 
1941 1941 
19. század 1807 
1785 1785 
17. sz. (1640) 1692 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Egyházközség 
Bezi-Enese 
Bőny 
Felpéc 
Győr 
Győr-Ménfőcsanak 
Győrság 
Győrszemere 
Győrújbarát 
Kajárpéc 

434 Wiczián-Sólyom. I. 134. 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Kisbabot 
Lébény 
Magyaróvár 
Mérges 

Mórichida 
Rábcakapi 
Tárnokréti 

Tét 

18. sz. vége 
17.század 
1922 
1630 
1789 
1872 
1785 
16. század 

1792 
1781 
1922 
1786 
1833 
1872 
1785 
1774 

Az egyházmegye espereseinek névjegyzéke 

A Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye ezen a néven már létezett az 1838-ban összeállított 
címjegyzék szerint. (Generális Ecclesiarum Scolarum evang, aug, conf. In Hungária - Az Ágostai 
hitvallású evangélikus gyülekezetek iskoláinak összessége Magyarországon). Az egyházmegye győri 
vonzáskörzetének egyházközségei annak szervezetében már a 16. századtól léteztek, míg a mosoni ré
szek többszöri átszervezés folytán hol önállóan, hol a pozsonyival összevonva szerepeltek. Ez utóbbiak 
nem is tartoztak mindig a dunántúli kerülethez, hanem olykor a dunáninnenihez. Az első bécsi döntés 
utáni átszervezés következtében az 1940-ben kiadott névjegyzékben sem szerepelnek dunántúliként. 

A mosoni esperesség megalakulására nézve vannak adataink. Ezekből tudjuk, hogy már a 17. szá
zadban létezett, de az üldözések miatt 1673 körül megszűnt, 1781-ben viszont újjáalakult. 

Valószínű, a legrégebbről ismert mosoni evangélikus esperes a hédervári lelkészként működő Mérey 
Mihály volt, akit 1544-ben szuperintendensnek neveztek. Eleinte ugyanis így nevezték az espereseket, 
csak később kezdték használni megkülönböztetés céljából a senior elnevezést."''' 

Az ismert esperesek névsora a következő: 
Győri Egyházmegye: Szentmiklósi Fábri János (Kajár, 1680 utánig). Bors Mihály (Kajár, 1692-1711), 

Károlyi István (Kispéc, 1711-1737), Tóth Sipkovics János (Tét, 1737-1742), Németh Sámuel (Tét, 1742-
1754), Szenicei Bárány János (Felpéc, 1754-1756), Kiss Zsigmond (Tét, 1756-1762), Hrabovszky Sámuel 
(Tét, 1762-1786), Kiss Zsigmond (II. Tét, 1786-1805), Németh István (Kispéc, 1806-1818), Tatai Kis Pál 
(Felpéc, 1818-1838), Perlaki Dávid (Bezi, 1838-1857), Karsay Sándor (Tét, 1857-1866), Kis János (Tár
nokréti, 1867-1870), Eősze Zsigmond (Tét, 1870-1872), Mészáros István (Bezi, 1872-1901), Horváth 
Sámuel (Tét, 1901-1917), Pálmai Lajos (Győr, 1917-1925), Németh Károly (Lébény, 1925-1952) 

Mosoni Egyházmegye: Graihch András (Zurány, 1819-1837), Schuh János (Gálos, 1847-1856), 
Tomka János (Zurány, 1861-1864), Glatz Jakab (Hegyeshalom, 1866-1876), Schun Ágost (Gálos, 1877-
1890), Bodiczky Kálmán (Zurány, 1894-1897), Ringbauer Gusztáv (Rajka, 1897-1913), Ulicsny Endre 
(Miklóshalom, 1914), Wenk Károly (Hegyeshalom, 1914-1936), Zimmermann János (Rajka, 1936-
1937), Schrödl Mátyás (helyettes, Levél, 1937-1942), Schrödl Mátyás (Levél, 1942-1945), Weltler Rezső 
(helyettes, Hegyeshalom, 1945-1946), Weltler Rezső (Hegyeshalom, 1946-1952) 

Győr-Moson-Soproni egyházmegye: Németh Károly (Lébény, 1952-1953), Weltler Rezső (Sopron, 
1953-1977), Bárány Gyula (Győr, 1977-1995), Jankovits Béla (Kajárpéc, 1995-2005) 

Győr-Mosoni egyházmegye: Kiss Miklós (Mosonmagyaróvár, 2005-) 
A Győr-Mosoni Egyházmegye jelenlegi tisztségviselői: 
Kiss Miklós esperes, Jánosa Attila espereshelyettes. Sólyom Tibor egyházmegyei felügyelő, Bedé 

Tamás másodfelügyelő. Macher Sándorné gazdasági felelős, Koháry Ferenc evangelizációs és missziói 
felelős, ő a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat felelőse is, Pécsingerné Németh Enikő gyűjteményi felelős, 
Laki Gáborné a számvevőszék elnöke, dr. Bedecs Vailéria, Molnár József, Bors Lajos, Böjtösné Tarcsay 
Melinda a számvevőszék tagjai 

Pónya László ny. tanár 

435 Payr, 1924. 604. 
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Bezi-Enesei Evangélikus Egyházközség 

9162 Bezi, Arany J. u. 18. 
Tel.: 96/277-003 
Farkas Ervin lelkész 

Alakulás ideje: 1608-ban már volt lelkésze 
Újjáalakulás: 1768(?) 

Bezi anyaegyház: 
Lélekszám: 245 7243/ 205. Tisztségviselők: Né

meth László felügyelő, Barcza József gondnok, 
Horváthné Bősze Katalin jegyzőkönyv vezető. Pere 
Bálintné pénztáros, Kónya György tiszteletbeli 
presbiter, Barcza Sándor, Gayer Sándor, Kövecses 
Mihályné, Morár Istvánné, Nagy Anett, Nagy Sán
dor, Nagy Virág, Nochtáné Pere Orsolya, Szabados 
GyulánéEnesei társegyház 

Lélekszám: 281 /257/ 209. Tisztségviselők: Szabó Miklós felügyelő. Kovács János másodfelügyelő. 
Szálai Miklósné pénztáros, Horváth Csabáné jegyző, Gecseiné Káldy Piroska számvevőszéki elnök, 
Bedőkné Gecsei Aranka, Csöngei Jánosné, Dombi Elvira, Káldy István, Káldy János, Molnár Lászlóné, 
Nagy Istvánné, Nagy Márton 

Szórványok: Fehértó 23 / l l / 9, Győrsövényház 77 754/ 50, Kóny 48 /31/ 26 
Az egyházközség lélekszáma összesen 674 7596/ 499 

A két településről 
Bezi Győr-Moson-Sopron megye keleti részén, a Tóköz Hanság felé eső részén fekszik, Győrtől 

20 kilométerre. Nevét a besenyőkről kapta: a Bisseni, Bessi elnevezésből származik. Keletkezése kb. 
700-800 évvel ezelőtti. Első írásos emléke 1481-ből való az említett neveken, amikor már a Bezy család 
birtokolja. 

Enese első okleveles említése 1270-ből való, amikor felsorolja, kik laknak az „enesei majorságban". 
1368-ban ezt a nevet olvassuk egy okiratban: Inse. Az 1400-as évektől az Enessey család birtoka és 
fészke. 1476-ban olvassuk így először a település nevét: Enese. 

A gyülekezetek története 

Bezi anyaegyház 
Bezi Magyarország legrégebbi gyülekezetei közé tartozik. Már a reformáció századában igen virág

zó gyülekezeti életről vannak értesüléseink. Miután a Poky és OstfFy családok birtokába került, bizo
nyára volt már evangélikus lelkésze és tanítója.""' Az első időben itt működő lelkészek és tanítók nevét 
nem ismerjük. Payr szerint 1608-ban Telekesy Benedek a lelkészük, de nem állítja biztosan. Musay 
evangélikus püspök viszont 1661-ben már nem említi az anyagyülekezetek között, talán Sövényháza 
filiája volt. A gyülekezet „eltűnésének" oka, hogy ebben az időben Bezi igen sok zaklatásnak volt ki
téve, ugyanis 1618-ban Pázmány Ferenc és Péter birtoka lett. 

1650-ben Jagasich Péter alispán, majd 1680 körül özv. Komáromy Jánosné Festetich Mária volt itt 
a birtokos. Meglepő módon ők jobbágyaikat hitbeli meggyőződésük miatt alig zaklatták. Ezt abból 
következtethetjük, hogy Bezin az evangélikusok lélekben és számban ismét megerősödtek - dacára 
a 17. század 70-es éveiben történt gyászos eseményeknek. A lélekszám 200 körül volt, ebből 24 volt 
katolikus, a többi evangélikus. 

Ekkoriban tudunk egy Csepregi György tanítóról, aki nemcsak a gyerekeket tanította, hanem há
zában könyörgések is voltak.* '̂ Az 1671-1681 közötti időszakban Győrből, az ott zaklatott, vallásuk 
szabad gyakorlatában meggátolt evangélikus hívek Bezire jártak ki istentiszteletre, és egyéb szolgála
tokat is itt végeztek. 

Ezt a katolikus papság nem nézte jó szemmel. Ezért nem lehetetlen, hogy a vallási gyűlölet zúdította 

436 Payr Sándor; A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története I. Sopron 1924. 386. 
437 Payr, 1924. 386. 
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Bezire 1689-ben a német katonaságot, amely a tisztán evangélikus községet a szó szoros értelmében a 
földdel tette egyenlővé. Ez az eset a másik oka annak, hogy a gyülekezet múltjára vonatkozólag olyan 
kevés adat áll rendelkezésünkre. A mindenéből kifosztott lakosság ekkor jött a mostani Bezi helyére és 
alapított új községet. A régi falu helyén lévő puszta a mai napig is a Faluhely nevet viseli. 

A türelmi rendelet után újjáéledt gyülekezetnek minden vágya az volt, hogy a tanító mellett lelki
pásztor is működjék. A szuperintendens ajánlatára a pápai gyülekezet fiatal tanítóját, a felpéci születé
sű Pápai Istvánt hívták meg, akinek Téten tartott „próbabeszéde" igen megtetszett. 1786. május 25-én, 
mennybemenetel ünnepén tartotta beköszöntő igehirdetését. Egyházi szolgálata Bezin nagyon rövid 
volt, még az év december 14-én meghalt. 

A második lelkész Perlaky Gábor. Várpalotáról hívták meg, ott tanítóként működött. 1787. február 
2-án foglalta el állását azzal a meglepő kijelentéssel: „Atyafiak! Templomot, paplakot és tanítólakot 
építünk." Bár hívei kevés bizalommal fogadták a kijelentést, ugyanazon év július 17-én letették a 
templom alapkövét, és december 2-án, advent 1. vasárnapján megtarthatták a templomban az első 
istentiszteletet. Teljesen azonban csak a következő évben készült el. 1788 Szentháromság vasárnapján 
volt az ünnepélyes felszentelés. A lelkész- és a tanítólakás is elkészült 1787-ben. Perlaky feljegyzése 
szerint 1787. december 13-án költözött be rendes hajlékába. A templomi oltár, a szószék és a padok 
a II. József által bezáratott magyaróvári kapucinusok kolostorából származtak, és 1938-ig voltak a 
templom használatában. A régi orgona a későbbi időkből, 1798-ból származik, Ellgasz Ferenc győri 
orgonaépítő munkája. Perlaky Gábor, miután a gyülekezet jövőjét biztosította, 1790. augusztus 29-én 
Bőnyre távozott, hogy ott újra kezdje szervező munkáját. Legfőbb öröme az volt, ha megvethette 
egy-egy gyülekezet szilárd alapját. Ezek után gyakran kapta a gyülekezetek meghívását. Összesen 9 
helyen lelkészkedett: Bezin és Bőnyben két ízben is, Nagybarátín, Nagyvázsonyban, Homokbödögén, 
Kertán, Győrszemerén, Galsán és Kisbaboton. 1854. március 23-án, 93 éves korában halt meg Bezin 
mint nyugalomba vonult lelkész. Szeretett gyermekei körében élte utolsó napjait. 

A harmadik lelkész, Orbán György, 1790-1795 között szolgált itt, majd Szentantalfára távozott. 
Utána Nóvák István következett, aki halála napjáig, 1811. augusztus 28-ig viselte hivatalát. Szolgála

ti ideje alatt egyházlátogatás is volt: 1797. május 22-én Nagy István szuperintendens tartott vizitációt. 
A gyülekezet ötödik lelkésze Perlaky Dávid, Gábor fia. Sárszentlőrincről hívta meg gyülekezetünk 

1811-ben, és 46 évig szolgált itt. 1837-től az egyházmegye esperesi hivatalát is ő látta el. 
1818-ban Szent György napjának hajnalán tűz ütött ki a faluban, s az erős szélvihar következtében 

néhány óra alatt elpusztult a község legnagyobb része. A templom, a lelkészlak és a tanítólak csodával 
határos módon sértetlen maradt. A harangláb azonban elégett, és a harangok is megrongálódtak. 

Miután a hívek számban gyarapodtak, és a templom kicsinek bizonyult, 1836-ban a megnagyobbí
tott templom mellé szép torony épült. Építője Singer György győri építőmester volt. 

Perlaky Dávid idejében három canonica visitatio volt: 1817-ben és 1830-ban Kis János szuperinten
dens látogatta meg a gyülekezetet, 1847-ben Haubner Máté tartott vizsgálatot. 

Perlaky Dávid 1857. november 10-én, 71 éves korában hunyt el. Szolgálati ideje alatt mellette se
gédlelkészként szolgáltak: Tóth János, Andorka János, Seregély István, Blajsza János, Nagy Károly és 
Mészáros István. 

A segédlelkészek szolgálata után a gyülekezet hatodik lelkészeként 41 évig működött az utolsó se
gédlelkész, Mészáros István, nemcsak mint lelkész, hanem mint a győri egyházmegye esperese is 25 
évig. Az ő idejében lelkészlakot épített a gyülekezet, mert a templom melletti régi összeomlott. Az 
újonnan szerzett lelkészlak melléképületei az 1880. július 27-én dühöngő tűzvészben leégtek. 1895-ben 
a leomlott lelkészlak helyén új iskola épült a templom mellett a régi, nádfedeles, tűzveszélyes iskola 
helyett. Ez az épület mind a mai napig áll, kereken 100 évig - az államosítást is megélve - volt a község 
iskolája. Mészáros István 1899. február 17-én halt meg. Utolsó hónapjaiban Fischl Tóbiás volt mellette 
segédlelkész. 

Az 1899. november 29-én Pápán tartott egyházkerületi közgyűlés 16. pontjában írott rendelkezése 
értelmében Révész Sándor, akkori győri segédlelkész került adminisztrátorként a gyülekezetbe. 1900. 
október 28-án választották lelkésszé, s november 18-án Horváth Sámuel esperes iktatta be hivatalába. 
Révész Sándor szolgálata alatt 1907-ben történt a torony renoválása s egy 412 kg-os A hangú és egy 
200 kg-os Cisz hangú harang öntése. Utóbbit a II. világháborúban elvitték. Ebben az időben szerezte 
be a gyülekezet a még ma is használatos orgonáját, amelyet Angster József pécsi orgonakészítő épített. 

1907. május 11-én Gyurátz Ferenc püspök látogatta meg a gyülekezetet. Révész Sándor lelkész 1919. 
március 5-én 48 éves korában tragikus körülmények között halt meg, vadászfegyverével agyonlőtte 
magát. 

Utódjául a gyülekezet Dubovay Gézát választotta meg lelkészévé, akit 1919. szeptember 28-án ik
tatott be hivatalába Pálmai Lajos esperes. Szolgálati ideje alatt történt a lelkészlakás melléképületei-
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nek újjáépítése, valamint a templomban a világháborús hősök táblájának elkészítése. Dubovay Géza 
lelkész nem sokáig szolgált gyülekezetünkben. 1923-ban súlyos gégeoperáción esett át, s a következő 
évben a hívek őszinte bánatára meghalt. Szülőhelyén, Sárváron temették el. 

1924. október 26-án Nagy Lászlót választotta meg a gyülekezet lelkészéül, akit december 21-én 
iktatott be Németh Károly esperes. A következő évben indult a tanítólakás újjáépítése, s 1927-ben fe
jeződött be. Ez az épület még napjainkban is parókiaként szolgál. Nagy László, miután a szilsárkányi 
gyülekezet meghívta lelkészéül, 1936. február 29-i hatállyal a gyülekezet lelkész állásáról lemondott. 

1936. május 24-én a gyülekezet 15 pályázó közül Ládonyi Györgyöt választotta meg lelkészének, 
beiktatása június 14-én történt Turóczy Zoltán győri lelkész, esperesi megbízott szolgálatával. Ládonyi 
György szolgálatának legjelentősebb eseménye a templom teljes megújítása, külső-belső tatarozása 
és a templomi berendezés cseréje volt. A lelkész a 40-es évek végén sokat betegeskedett, ezért 1951. 
október l-jén lelkészi állásáról lemondott. 

1952. január 13-án megválasztották Sághy Jenő lelkészt, aki az 1956-os szabadságharc után ártat
lanul, igazságtalanul börtönbüntetést szenvedett. Egy évig tartó kényszerű távolléte alatt a gyüle
kezetben helyettes lelkészi szolgálatot végzett dr Benes Miklós és Hering János lelkész. Sághy Jenő 
végül egyházfőhatósági rendelkezés alapján bezi-enesei lelkészi állásáról lemondani kényszerült, és 
Mórichidára távozott. 

Utána több hónapon át Biczó Ferenc rábcakapi lelkész kapott megbízást a lelkészi teendők ellátá
sára, majd 1960. január l-jével az egyházfőhatóság Kiss Jenő győrsági missziói lelkészt bízta meg a 
gyülekezet adminisztrálásával, akit február 7-én a lelkészmeghívó közgyűlésen lelkésszé választottak. 
Március 13-án Weltler Rezső esperes iktatta be szolgálatába. 

1968. szeptember 8-án D. dr. Ottlyk Ernő püspök látogatta meg a gyülekezetet. 1971-ben a harang és 
orgona villamosítását valósította meg a gyülekezet Bezin. Kiss Jenő lelkész a 70-es évek elejétől kezdve 
egyre többet betegeskedett, kórházi kezelésre szorult. 1978. május 18-án Bezin hunyt el. Temetése a 
győr-nádorvárosi temetőben volt. 

Az egyházkerület püspöke 1978. szeptember 1-jei hatállyal Koháry Ferenc segédlelkészt küldte ki a 
szolgálatok ellátására, akit másfél év szolgálat után 1980. március 9-én lelkészének választott a gyü
lekezet. Beiktatására április 26-án került sor, az iktatást Bárány Gyula esperes végezte. 1981 folyamán 
nagyarányú templomrenoválást hajtottak végre teljes külső vakolással, toronyfelújítással, csatorná
zással és szellőztető lábazat készítésével. Időközben megüresedett a lébényi lelkészi állás, ahová 1981. 
július 12-én Koháry Ferenc megválasztás útján beiktatást nyert. A bezi parókia rossz állapota miatt a 
lelkész 1983 szeptemberében Lebenybe költözött, innen kellett volna ellátni a gyülekezet gondozását. 
Ennek elfogadtatása azonban nem ment könnyen. A gyülekezet helyben lakó lelkészt szeretett volna, 
ezért anyagi erejükön felül is megpróbálták megteremteni ennek feltételeit. A régi lelkészlakás 1996-
ban eladásra került, a befolyt összegből pedig a kedvezőbb helyen álló és kedvezőbb állapotban lévő 
egykori tanítólakást újították fel. 

Szebik Imre püspök, látva a gyülekezet igyekezetét. Farkas Ervin segédlelkészt helyezte ki a gyüle
kezetbe 1998. szeptember l-jétől, ma is ő a gyülekezet lelkésze. Beiktatása 2000. okt. 19-én volt. 

1998. október 18-án került sor az enesei templom tornyának a felszentelésére, amelynek építését 
még az előző lelkész szolgálati ideje alatt kezdték, és amely nagyrészt a gyülekezet egy tagjának. Nagy 
Lajosnénak nagylelkű adományából épült. 2001-ben a bezi templom tetőzetének teljes renoválására 
került sor, majd 2003-ban a lelkészlakás fűtésének korszerűsítésére. 

Napjainkban az egyházközség tagjainak száma 600 fő körüli, beleértve a Bezin, Enesén, Győrsö
vényházon, Kónyban és Fehértón élő híveket is. Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúsági munkára, hogy 
a gyülekezet területén élő fiatalok az egyház életébe bekapcsolódjanak. 

Enesei társegyház 

Enesének kezdetben iskolája sem volt, Bezire jártak át a gyerekek. Saját tanítói állását 1849-ben 
szervezték. Itt munkálkodott Németh György, Tömből Sámuel, Tima Ferenc, Plevniczky Pál. 1860-
1895 között Hetvényi István töltötte be a tanítói és a bezi-enesei gyülekezet jegyzői tisztét. 1864-ben 
épült a tanítólak és a tanterem. 

1937-ben az iskola tantermében egy falba épített oltárt helyeztek el. Az oltár felavatását D. Kapi Béla 
püspök végezte. Vasárnap és az ünnepnapok délutánjain a tanító tartott könyörgést. Minden hónap 
első vasárnapján pedig Beziről jött át a lelkész, és ő végezte az istentisztelet szolgálatát. A hívők száma 
ekkor 100-120 fő volt. 

Az 1950-es évek elején a gyülekezet egy tagja, Eőry Mihály telket adományozott a gyülekezetnek, 
melyre Gősi Sándor gondnok vezetésével templomot építettek. Az épületet Sándy Gyula tervezte. A 
templomot 1952-ben szentelte fel Túróczy Zoltán püspök, torony nélküli volt, a templomkertben álló 
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faállványon függő haranggal harangoztak. A templomhoz 1998-ban épült torony. Az ezredfordulóra 
az enesei leánygyülekezet társgyülekezetté vált, s a településre beköltöző evangélikusok számának 
köszönhetően nagysága közel 250 főre emelkedett. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: Telekesi Benedek (1608-1609). Hosszú szünet után következett Pápai István (1786), 

Perlaky Gábor (1787-1790), Orbán György (1790-1795), Nóvák István (1795-1811), Perlaky Dávid 
(1811-1857), Mészáros István (1857-1899), Révész Sándor (1899-1919), Dubovay Géza (1919-1923), 
Sztrókay Dávid helyettes (1924), Nagy László (1924-1936), Ládonyi György (1936-1951), Horváth Jó
zsef helyettes (1949-1950), Bárdosi Jenő helyettes (1950-1951), Nagy Gyula helyettes (1950), Sághy 
Jenő (1952-1959), dr Benes Miklós helyettes (1956-1957), Biczó Ferenc helyettes (1957-1959), Kiss 
Jenő (1960-1978), Biczó Ferenc helyettes (1978), Koháry Ferenc (1978-1998), Farkas Ervin (2000-) 

Segédlelkészek: Tóth János (1838), Andorka János (1838-1839), Seregély István (1839-1841), Blajsza 
János (1842-1846), Nagy Károly (1846-1847), Mészáros István (1856-1857), Bőjtös János (1872), Takács 
Gyula (1873-1874), Mészáros János (1874-1875), Seregély Dávid (1894), Fischl Tóbiás (1898-1899), Sza
bó Kálmán (1945), Allinger János (1951), Hülvely Sándor (1952). Farkas Ervin (1998-2000) 

Tanítók: Csepregi György (1698), Turzó János (1712-1716), Kajári István (1716-1724), Somorjai Ta
más (1729-1748), Drinóczy Mihály (1749-1756). A türelmi rendelet után: Dobsa János (1781-1786), 
Szalay János (1786), Delhányi János (1787-1789), Bors Pál (1790-1797), Laucsek András (1797-1808), 
Erdélyi János (1808-1822), Kiss Sándor (1822-1832), Döbröntey Ferenc (1833, 1847-1855), Horváth 
Károly (1855-1893), Németh Gyula (1893-1896), Nagy Lajos (1896-1919), Tompa Béla (1910-1911), 
Horváth Károly (1911-1946), Borbély Endre (1926-1931), Borbély Tibor (1931-1948)"' 

Felügyelők: A gyülekezet felügyelőiről nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre. Csak az ötödik lel
kész, Perlaky Dávid idejétől ismerjük őket. Enessey József, Koltai Horváth István (Perlaky idejében), 
Enessey Sándor, Nagy Mihály, Győry János, Kozma Bálint, Mihályi Gyula (Mészáros István idejében), 
Halászy Jenő (1902-1910), Purghly György (1910-1940), Tschurl Ernő (1940-1950), Borbély Sándor 
(1950-), Kovács János, Roszik Péter, Németh László (Bezi), Gülch Csaba (Enese) 

Gondnokok 
Bezi: 
1795-től: Cséri István (9 évig), Tüskés János, Horváth János, Káldi István 
1811-től: Tüskés Pál, Káldi István, Szakáll János, Hima György, Nagy György, Tüskés György, Pap 

Sámuel 
1870-től: id. Böröczki Mihály, id. Tüskés János, Káldi Péter, Nagy János, Kónya István, id. Bősze 

György, Gősi Márton, Hima János, Csépi István, Böröczki Mihály, Tüskés János, id. Kónya János, 
Böröczki György, Szakáll István, Hima Ferenc, Tüskés Pál, Káldi György, Horváth Mihály, Farkas 
Sándor, Nagy Mihály 

1900-tól: Pap Ferenc, Bősze János, Bősze Gyula, Böröczky János, Doktor János, Bősze József Káldy 
Mihály, Bősze Sándor, Kónya György, Varga László, Pap Sándor, Németh Bálint, Pap József Bősze 
György, Nagy György 

1935-től: Káldy Lajos, Dőry János, Hima Lajos, Káldy János, Bősze Gábor, Kónya Dávid, Pap Dénes, 
Farkas Mihály, Szimeiszter Sándor, Kovács János, Hima Sándor (17 évig), Tüskés Sándor, Káldy László, 
Bősze Gyula, Barcza József (jelenleg) 

Enese: 
A múlt század végétől 1973-ig: Farkas Sándor, Nagy Mihály, Mesterházy Bálint, Eőry Sándor, 

Zsédely Bálint, Káldy János, Dőry János, Nagy Kálmán, Gősi Sándor (templomépítő, örökös tisztelet
beli gondnok), Ludván Pál, Nagy Lajos, Csépi Zoltán, Szabó Miklós (jelenleg) 

A jelen 

Beziben minden vasárnap 9.30-kor, Enesén 11 órakor van istentisztelet, a tanév minden vasárnapján 
gyermek-istentisztelet 9 órakor, Enesén 10.30-kor. A fiatal lelkész a nagy környéken élő nem nagyszá
mú gyülekezettel együtt keresik a jövőbe vezető utat Isten megtartó erejében bízva. 

Farkas Ervin 

438 Adatok kiegészítése: Magassy Sándor: Onomastikon. Kézirat. Evang. Hittudományi Egyetem 
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Bőnyi Evangélikus Egyházközség 

9073 Bőny, Ady E. u. l/A. 
Tel: 20/824-4808 
E-mail: magassy.zoltan@gmail.hu 
Magassy Zoltán helyettes lelkész (elérhetősége: 
9027 Győr, Nagysándor József u. 7/B) 

Keletkezett: 1787 filiaként. Önálló anyagyülekezet 
1791 óta. 
Anyakönyvek; 1790-től 

Bőnyi anyaegyház 86 /60/ 40. Tisztségvi
selők: Varga Zsolt felügyelő, Németh Hilda 
pénztáros,Kerítés Andrásáé számvevőszéki elnök, 
Petőcz Imre gondnok, Drobina Ferencné, Maráczi 
Ferenc, Zséfár Lajosné, Foltányiné Nagy Rita, Kiss 
Nikolett presbiterek, Petőcz Kálmán tb. presbiter 

Szórványok: Bana 92 /50/ 35 Rétalap 5 /12/ 7 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 183 /122/ 

82 

A gyülekezet története 
A település a Bakony-ér mellett Győr-Moson-

Sopron megye keleti részén, Győrtől mintegy 19 
km-re fekszik, az említett megye és Komárom-Esz
tergom megye határán. 

Az első emlékek az újabb kőkorból származnak, de vannak fegyverek és különböző eszközök a 
bronzkorból is Szőlőhegyen, Örkénypusztán és Györgyházán. A rómaiak idején is lakott terület volt, 
erről tanúskodnak a kőtárban a síremlékek. A település első okiratbeli említése 1235-ben történt Buun, 
majd 1240-ben Buhun néven. A település neve egyébként a Bő személynévből eredhet, amely török 
származású szó, és nemzetségfőt jelent. Örkényben 1391-ben épült egy kisebb templom Szent Mihály 
arkangyal tiszteletére. A török hódoltság idején ez a település is lakatlanná lett. Az 1700-as évek elején 
jelentek meg az új lakók, és alakult ki az említett három kistérség egyesítésével Bőny. Ezek a „honfog
lalók" jórészt evangélikusok voltak, többségben magyarok, de voltak szlovákok, németek és horvátok, 
szerbek is közöttük. 

A falu „1240-ben a mosoni várjobbágyok, a 15. században a Bőnyi család tulajdona volt, később 
pedig Enyingi Török Bálint foglalta el. Énnek idejében vert itt gyökeret a reformáció."*"' A későbbi 
birtokos családok idején a falu többségében református lett. A református igehirdetők minden bizony
nyal Tata felől érkeztek ide. Később a református istentiszteleteket betiltották itt is. A hőnyiek Banára 
jártak istentiszteletre. Ez az időszak egészen a türelmi rendelet megjelenéséig tartott. 

„Az evangélikusok mint filia 1787-ben szervezkedtek, s ekkor Nagybarátihoz tartoztak, 1791-ben 
anyagyülekezetté alakultak" - írja Payr Sándor. 

A bőnyi evangélikusok azonban az 1787-as évet tartják az alakulás esztendejének. 1787-1790 között 
tanítójuk volt: Szabadi Bernát „licentiatus rektor" (igehirdetésre is feljogosított tanító), aki különben 
teológiai tanulmányokat is folytatott, ezért Jénába ment, de - nem tudjuk, hol - meghalt. Az önál
lósodás idején Bőnyhöz tartozott Rétalap (innen a sokáig Bőnyrétalap elnevezés is), Örkény, Bana, 
Bábolna, Tárkány, Gönyű, Kis- és Nagyszentjánospuszta, Győrszentiván, Pér, Mezőörs, Mindszent. 
Ezekhez Győr és Komárom megyéből még puszták is tartoztak. Ezen a meglehetősen nagy kiterjedésű 
területen a létszám mintegy 400 körül mozgott. 

A templomépítés pontosabb menetéről nincs adatunk. Minden bizonnyal még az előbb említett ta
nító szolgálata idején épülhetett a fatemplom vagy karókra font szőlő vesszőből épült és malterral erő
sített falú imaház. Az interneten"" ez olvasható: „Az Istennek szentelt helyek közül a reformátusoké 
épült legelőbb, 1789-ben, majd utána, 1791-ben az evangélikusoké. A mai egyházbarát önkormányzat 
polgármestere az evangélikus templomról megemlítette, hogy az már akkor a hagyományos bőnyi 

439 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924.1. 384-385. Továbbiakban: Payr. 
440 http:// www. Kisalföld.hu. A cikk címe: „Három templom egy faluban." 
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ökumené otthona volt, amikor még az egyes felekezetek feljebbvalói nem nézték jó szemmel, sőt el
marasztalták az egyetértést a hívek között." 

Első lelkészükként Perlaky Gábort tartják számon (1794-1804), aki Beziről jött ide, és innen „indult 
a későbbi püspök templomépítő körútjaira" - írja Szekeres Sándor lelkész."' Ugyanebben az időben a 
tanítójuk Maltrics Ádám volt. 1804-től 1807-ig a lelkész Körmendi János volt, aki Malomsokon fejezte 
be életét."*" 1807-ben újabb váltás következett a lelkészi szolgálatban: Udvardy József élt és szolgált itt 
42 évig, 1849-ig. A tanítók ebben az időben egymást követően: Urszini István és Tima Ferenc voltak. 
Egy névtárban ezt olvassuk: „Bőny 137 lélek. Rétalap 20, Mezőőrs 30, Pér 83, Bana 57, összesen 327 
lélek."*" Ugyanerről a gyülekezetről 14 évvel később így ír másik névtár: „Bőny, falu Győr vármegyé
ben. Mint leány 1787-ben kezdődött, amidőn Nagy Barátihoz tartozott. Anyává lett 1791-ben. Tanul 10 
fiú, 8 leány."""* Négy esztendő múltán egy újabb felmérés nem változást, hanem állandóságot mutat. 
Ekkor az összlétszám 340. 1844-ben a szolgálattevők még mindig ugyanazok, a felügyelő Német Péter. 
Az anyagyülekezet a 6 filiával 326 lelket számlál."^ Változatlan a helyzet még 1848-ban, a szabadság
harc idejében is. A létszám 348 lélekre emelkedett. Ez az időszak tehát az állandóságot, a kicsiségben 
is az erőt tanúsítja. 

Magassy Sándor kutatásai alapján 1849-1851 között Horeczky Gedeon volt a lelkész. A következő 
névtárban viszont már ezt olvassuk: „lelkész Eősze István (szül 1824. Kővágóörs), felügyelő Német 
Péter, tanító Bándy Imre, 12 helyen összesen 220 lélek van, az anyagyülekezetben pedig 125-en él-
nek.""*" Eösze István néhány évvel tovább lehetett itt lelkész. Ezt alátámasztja egy EOL-ban leadott 
okirat, mely szerint Eősze István fia, Dezső, 1853. május 12-én Bőnyben született, aki szintén lelkész 
volt, 1874-ben ordinálták, de még az ő fiát, Zsigmondot is lelkésszé ordinálták 1892-ben.'''" Az Eősze 
családban tehát három generáción keresztül voltak lelkészek. 

Az 1858-as névtár megint változást mutat: lelkész Trsztyenszky Gyula, a felügyelő még mindig 
Német Péter, a tanítójuk pedig Kakas János. Most hamarabb következett váltás, mert az 1861-es név
tár már Pfeifer Lajos lelkészről. Német Károly felügyelőről és Horváth Károly tanítóról szól. Pfeifer 
lelkész sokáig szolgált a névtárak tanúsága szerint, még az 1880-as is róla beszél mint itteni lelkészről. 
Ez pedig azt jelenti, hogy több mint két évtizedig végezte itt hűségesen lelkészi szolgálatát. Horváth 
tanító viszont nem maradt sokáig, mert 1865-ben a névtár már Hudi István tanítóról szól. Öt az 1875-
ös névtár szerint Boros Károly váltotta a gyerekek tanításában, és 1880-ban megint új tanító végezte 
a munkát: Gay Károly. 

Magassy Sándor szerint 1884-ben következett lelkészváltás, a következő névtár Tolnai József he
lyettes lelkészről szól, akinek választása folyamatban volt éppen. Innen tudjuk, hogy a gyülekezet 
anyakönyvezése 1790-ben kezdődött.'"'" Valamivel nagyobb lett a lélekszám is, összesen 388 gyüleke
zeti tagot tartottak nyilván. 1891-ben a lelkész mellett a felügyelő Fischer István, a tanító pedig Schorr 
József voltak. 

Ezzel átléptünk a 20. századba. Ebből az időből az első névtár Petőcz Ferenc (1895 óta végezte itt 
szolgálatát) lelkészről, Mayer Oszkár felügyelőről és Komjáthy Károly tanítóról beszél."'" Erről az 
időről az említett történet már anyagilag stabil gyülekezetről szól. A hitélet is erősödésnek indult, 
erről szólnak azok az adományok, amelyek az építkezéshez és a templom felújításához önkéntesen 
összejöttek. 1910-ben a lelkész Fodor Miklós. De már két tanító dolgozik, az említett Komjáthy Károly 
mellett Schermann Irénről olvasunk, és a 339 lélekszámú gyülekezetben 63 tanulóról, akikhez kellett 
is a két tanító. Az előbbi névtárban Petőcz Ferenc neve át van húzva, és Fodor Miklós kézzel beírva. 
Fodor őriszigeti lelkészként került ide helyettesíteni, de a bizalomnak nem felelt meg. A következő 
névtár még mindig Petőcz Ferencet említi lelkészként.''™ Más adatok szerint Petőcz Ferenc 1894-1918 
között szolgált itt, 1918-ban meghalt. 

Erről az időszakról érdemes idézni: „1895 óta felügyelő Mayer Oszkár. A Mayer család a környék
beli evangélikus vallású földbirtokosok közé számított, akik anyagilag is támogatták a gyülekezetet. 
Ilyen volt még a Fischer, a Purgly és a Schrikker család is. A felügyelő évről évre adakozott a gyü
lekezetnek. 1907-ben történt a templomfelújítás, melyre Mayer Oszkár 2000 koronát fizetett. Mayer 

441 A bőnyrétalapi evangélikus gyülekezet 1900-tól 1950-ig terjedő története. Az aláírás hiányzik, de akkor az említett lelkész 
szolgált itt. EOL. Dtúl. Ehker. 42. Doboz. Gyülekezettörténetek. 

442 Magassy Sándor: Onomastikon. 
443 Egyetemes névtár, 1820. EOL. 
444 Egyetemes névtár. Dtúlí Ker. 1834. EOL. 
445 Dtúli Ker. névtára 1844. EOL. 
446 Dtúlí Ker. névtár, 1853. EOL. 
447 EOL. kézírat. Dr. Eősze László zenetörténész adta le az Eősze család iratait 2009. 11. 20-án. 
448 Egyetemes névtár, 1880. EOL. 
449 Egyetemes névtár, 1903. EOL. 
450 Egyetemes névtár, 1912/13. EOL. 
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Oszkár 1910-ben lemondott felügyelői tisztségéről (a továbbiakban tiszteletbeli felügyelő). 1912-ben 
Spáth György győri jegyzőt választják felügyelőnek, aki 1917-ben leköszönt tisztségéről. Ekkor Mayer 
Oszkár tiszteletbeli felügyelő vette kezébe újra a dolgokat, és megválasztatta dr Fischer Kálmánt erre a 
tisztségre, aki erről 1920. november 7-én mondott le. 1921. július 29-én felügyelőnek Schrikker Mihály 
földbirtokost választották. 1929-ben lemondott ő is. 1938-ban kiköltözött a gyülekezetből. Utódjául 
Mayer Oszkár tiszteletbeli felügyelő unokaöccsét, Mayer Gézát választották meg, aki 1949-ben mon
dott le. Helyette Herter János presbiteri választották meg. 1949. december 23-án Győrben elhunyt 
Mayer Oszkár tb. felügyelő." Róla szól az emlékezés: „Életében tulajdonképpen ő volt a gyülekezet 
felügyelője még akkor is, ha a valóságban más is töltötte be ezt a tisztséget, mert az ő bölcs tanácsát 
és irányítását mindig követte s megszívlelte az elnökség és a gyülekezet.""' 

Az 1903-as névtár szerint a lakosok száma 2373 (!), ebből 115 az evangélikus. Az anyagyülekezethez 
tartoztak: Peér-puszta, Szentiván, Mezőörs, Gönyü, Tárkány, az anya- gyülekezettel együtt 422 lelket 
tartottak számon. 

1922-ben került ide a már többször említett Szekeres Sándor. Öt Kapi Béla püspök helyettesként 
küldte ki, a bizalom felé fordult, meg is választották és 36 éven keresztül, 1959-íg végezte lelkészi szol
gálatát. Ebben az időszakban a templomot megnagyobbították, amely ma már több mint száz embert 
képes befogadni. Sajnos akkor fazsindellyel fedték be, ezért 1993-ban az egész tetőszerkezetet ki kellett 
cserélni. 1922. március 17-én adták át a templom két oldalán máig meglévő oszlopos vaskerítést. A 
harangtornyot és az orgona terét is kiképezték. A toronyba két harang került.*^^ 1935-ben készült a 
templom Rieger-orgonája. 1937-ben új tanító- és lelkészlakás épült, melyet később az utolsó ott lakó 
lelkész szolgálata után eladtak. 

Talán éppen ebben az évben a legmagasabb a gyülekezet létszáma, mert az anyagyülekezetben és a 
környéken 610 evangélikust tartottak számon. 

Ez az időszak volt egyházunkban és ebben a gyülekezetben is a belmissziói munka elindításának 
kora. Bokányi Jenő, aki 1929-től a gyülekezet tanítója, összefogta az ifjúságot és vendég előadókat 
hívott i^úsági konferenciákra. Túróczy Zoltán győri lelkész is többször megfordult a gyülekezetben. 
Volt olyan alkalom, amikor finn vendégek hirdették az igét. „Emlékezetes marad a gyülekezetben 
Christananda indiai misszionárius szolgálata is" - olvassuk Szekeres Sándor írásában. Az új istentisz
teleti rendtartást 1937-ben vezették be. 

A második világháború különösen megrendítette a gyülekezet életét. Nem csak azért, mert elesette
ket gyászoltak. A front 1945. március 27-én érte el a gyülekezetet. Egyházi épületekben nagyobb kár 
nem esett a többszöri bombázás ellenére sem. De „az oroszok a lelkész tiltakozása ellenére nagypén
teken kihordták a templom padjait." Húsvét reggelén a református parókia udvaráról hordták vissza 
azokat, sértetlenül. Kezdődött az újjáépítés és a gyülekezet új élete is. Ez az idő szomorúságot ho
zott az iskolák államosításával. Bokányi tanítónak később a kántori szolgálattól is meg kellett válnia. 
Hindrich István presbiter ült az orgona mellé, miután a fóti kántorképző tanfolyamot elvégezte. 

Ezután a gyülekezet életében sok változás történt. Szekeres Sándor halála után Hódi Pált küldte ki a 
püspök, aki azonban hamar távozott. 1959-1973 között Riesz György végezte a szolgálatot. Az ő idejé
ben a hitoktatásban részt vevők száma még ígéretes volt, aztán lassan „elfogytak" a hittanos gyerme
kek. 1973-1984 között Gyekiczky János volt a gyülekezet lelkésze, aki világi állást is vállalt. 1984-1998 
között Bödecs Barnabás győr-nádorvárosi lelkész járt ki, vele indult újra a konfirmáció és a hitoktatás 
is a gyülekezetben. Nyugdíjba vonulását követően, 1998-2005 között Ihász Beatrix komáromi lelkész 
szintén helyettesként végezte a szolgálatot. Öt váltotta 2005-2006-ban pár hónapig Szilas Attila, aki 
Dániából hazatérve nyugdíjas lelkészként segített a gyülekezetben. 2006-2007 között Menyesné Uram 
Zsuzsanna volt a bőnyi gyülekezet lelkésze, aki előzőleg csak a hitoktatói feladatokat végezte. Ittzés 
János püspök 2007. október l-jétől Magassy Zoltánt bízta meg a helyettes lelkészi szolgálattal. A temp
lomkertben 2009-ben TRIANON-emlékművet állítottak, valamint az orgonát újították fel. Ebben az 
évben hunyt el Gyekiczky János is, a gyülekezet korábbi lelkésze. 

2010 mozgalmas esztendő volt a falu életében. Májusban az árvíz, majd a belvíz okozott 
károkat Bőnyön, Banán és Rétalapon is. A gyülekezet elnökségének mindkét tagja gyászolt, hiszen 
előbb Varga István presbiter, korábbi felügyelő hunyt el, majd id. Magassy Sándorné ny. ev. diakónus 
lelkész. 

A gyülekezet tervezi, hogy 2012. január l-jétől elindítja az ÉLET KENYERE Szociális Köz
pontot, mely a faluban élő időskorúakat segítené. Emellett tervezik, hogy a volt evangélikus iskoláért 
ezután várható kárpótlási összeg és EU-s pályázat felhasználásával, több szervezettel együttműködve, 
evangélikus turistaszálló és közösségi ház épüljön a templom mellett. Az épületben a lehető legna
gyobb mértékben kívánják hasznosítani a megújuló energiát, hiszen a település közelében működő 

451 EOL-ból kapott levél és adatok szerint. Fogalmazta és kiírta jegyzőkönyvekből Czenthe Miklós, az EOL igazgatója. 
452 Bödecs Barnabás: Bőnyrétalap. Kézirat a bőnyi levéltárban. 
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13 db 110 méteres szélkerék messziről is jól láthatóan üzeni mindenkinek, hogy „Bőny a megújuló 
energia faluja". 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

A lelkészek az EOL tulajdonában lévő névtárak és a gyülekezetben található adatok szerint. 
Perlaky Gábor (1790-1794), Maltsits Ádám (1794-1797), Perlaky Gábor (1798-1804), Körmendi János 
(1804-1806), Udvardy József (1807-1849), Horeczky Gedeon (1849-1851), Eősze István (1851-1856), 
Trsztyenszky Gyula (1857-1859), Pfeifer (Pálmai) Lajos (l860-1883),ToInai József (1885-1894), Petőcz 
Ferenc (1894-1918), Fodor Miklós (1918-1921), Szekeres Sándor (1920-1958), Hódi Pál (1959), Riesz 
György (1959-1973), Gyekiczky János helyettes (1973-1984), Bödecs Barnabás helyettes (1984-1998), 
Ihász Beatrix helyettes (1998-2005), Szilas Attila helyettes (2005-2006), Menyesné Uram Zsuzsanna 
helyettes (2006-2007), Magassy Zoltán helyettes lelkész (2007-) 

Segédlelkészek: Horeczky Gedeon (1848-1849), Madár Mátyás (1877-1878), Falaky Károly (1879), 
Tolnai József (1884-1885), Petőcz Ferenc (1894) 

Felügyelők: Német Péter (1838-1858), Német Károly (1861-1868), 1871-től 1891-ig a névtárban 
nincsenek adatok. Fischer István (1891-1895), Mayer Oszkár (1895-1910), Spáth György (1912-1917), 
Schrikker Mihály (1921-1929), Mayer Géza (1933-1940?), Herter János (1949-1972), Németh Ferenc 
(1973-1984), Bokányi Csaba (1984-1998), Varga István (1998-2006), Németh Hilda (2006-2008), Varga 
Zsolt (2008-) 

Tanítók: Szabadi Bernát (1788-1790), Gazdig Máté (1790), Baki János (1791-1794), Maltrits Ádám 
(1794-1804), Sebestyén Mihály (1794-1800), Sebestyén János (1803), Tóth Lajos, Sebestyén János 
(1806-?), Torkos István (1812-1813), Szilvágyi Sámuel (1815-1823), Urszini István (1819-1822), Csete 
József (1820-1840), Udvardy József Lóth Ferenc (1826-1848), Broczky Pál (1834-1862), Csőre György 
(1834-1846), Tima Ferenc (1836-1851), Bándy Imre (1852-1856), Kakas János (1857-1861), Horváth Ká
roly (1861-?), Balassa Sándor (1860-1862), Hudi István (1862-1872), Boros Károly (1873-1877), Galy 
Károly (1877-1883), Horváth Miklós (1883-1884), Tolna József segédlelkész (1884-1888), Andrejkovics 
Pál (1889-1890), Schorr József (1890-1891), Németh Vilmos (1891-1894), Buti László (1895), Hoffmann 
Ferenc (1895-1896), Komjáthy Károly (1897-1929), Schermann Irén (1929), Bokányi Jenő (1929-1948)"" 

Bödecs Barnabás 
Magassy Zoltán 
Czenthe Miklós 

453 Adatok pontosítása: Magassy: Onomastikon. Kézirat: Evang. Hittudományi Egyetem 
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Felpéci Evangélikus Egyházközség 

9122 Felpéc, Kossuth u. 4. 
Tel.: 96/378-372 
Web: http://felpec.lutheran.hu 
E-mail: felpec@Iutheran.hu 
Smidéliusz András helyettes lelkész 

Alakulásának ideje: 16 század 
Anyakönyvek: 1740-től 

Felpéci anyaegyház: 396 /410/ 349 Tisztségvi
selők: Horváth Attiláné felügyelő, Bóka Lajosné 
jegyző, Eckstein Jenőné pénztáros, Hamvay Lajos 
másodgondnok, Csete Miklósné számvevőszéki el
nök, Bozzay Zsolt, Csete Gyula, Csete Károly, Dá
vid Tiborné, Dombi Alajosné, Fülöp Ferencné, Hi
deg Lajos, Juhász Istvánné, Kassai Péter, Krániczné 
Kardos Erika, ifj.Pernyész Endre, Szálai Gyuláné, 
Takács Zoltán presbiterek 

Gyomoréi leányegyház: 130 /82/ 65. Presbitéri
um: Ács Attila gondnok. Bóka Imréné pénztáros, 
Árki Jánosné, Herenkovics László, Szabó Györgyné 
presbiterek 

Az egyházközség lélekszáma összesen 536 /492/ 
419 

A gyülekezet története 
Felpéc Győrtől 20 kilométerre délre, a Sokoró nyugati oldalán található, Kajárpéctől 5 kilométerre 

északra. Ez utóbbi azért lényeges, mert a település a Péc nemzetség lakóhelye volt, mely a tatárjá
ráskor elpusztult, és a két község között feküdt. Felpéc a középkorban egyházas hely, ahol a lutheri 
reformáció már a 16. század közepén meggyökerezett. 

Ezt mutatja az a három edény, mely ebből a korból maradt ránk: egy keresztelői kancsó 1566-ból, 
egy ezüst boroskanna 1565-ből vagy 1568-ból és egy úrvacsorai kehely német felirattal, mely szintén 
ebből az időből való. A tárgyiakon kívül írásbeli emlékünk nincs a gyülekezet életéből. 

A török 1594-ben Győr ellen vonulva elpusztította Felpécet, ahogy a szomszédban fekvő Kajárt 
és Kispécet is. Ezért volt 1600 körül puszta a hely. Első ismert lelkészük Kajári Miklós volt, aki 1609. 
október 4-én írta alá felpéci lelkészként hitvallási könyveinket. A következő lelkész, akinek nevét 
ismerjük, Turóci Palla György, akit 1629-ben avattak fel Felpécre, rövid időn belül továbbment, mert 
1632-ben Maróci Soszóczai Györgyöt avatták fel ide, aki még 1646-ban is a gyülekezet lelkésze volt. 
Az ő szolgálati idejében készült az a beteg-úrvacsoráztató kehely, melynek felirata: „A felpéczi egész 
falu tsináltatta, 1632". Hogy a török által elpusztított templom helyére mikor építettek újat, azt nem 
tudjuk biztosan, mert 1620-ról és 1630-ról is találunk említést. 

Turnisczai Balázs a lelkész 1655-től, akit Payr Sándor és Magassy Sándor azonosít Kéry Balázzsal. 
Kéry Balázst, ahogy annyi más protestáns prédikátort és tanítót is 1674-ben megidézték Pozsonyba. Ö 
Szentmiklósi Fábri János kajári esperessel együtt, társaitól eltérően megtört, katolizált. Miután elen
gedték, hazajött, és mintha mi sem történt volna, be akart menni a templomba. A hívek azonban ér
tesültek áttéréséről, és bezárták előtte a templomajtót. Ez olyan hatással volt rá, hogy megzavarodott, 
hontalanul a szőlőhegyben bolyongott, ott is halt meg. 

Krizbai Mihály Erdélyből származott, öttevényi tanítóskodás és mecséri prédikátorság után került 
ide Kéry Balázs utódjául. 

A következő biztos adat 1698-ból származik, amikor végigvizitálta a Győr megyei falvakat Lacza 
katolikus főesperes. Ö ezt írta Felpécről: „Népe magyar és főként lutheránus vallású.(...) az itteni 
templom azelőtt a katolikusoké volt és kisboldogasszony tiszteletére emelték. A zavaros idők során 
pusztult el, és a legutóbbi hadjárat alkalmával egészen leégett. A falak dűlőfélben voltak, amíg a mai 
lakók azt zsindelytető alá nem vették, és a falakat bevakoltatták (...) Lelkészként a lutheránus Solnay 
János működik itt, aki 53 éves, magyar ember, költészeti tanulmányokat végzett, 10 éve van már itt (...) 
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iskola most épült, ebben lakik a lutheránus rektor: Vinikovics János, magyar ember, Győrött nyelvé
szeti osztályt végzett, 15-16 tanítványa szokott lenni.(...) A nyelvészeti (grammatikai) az alsóbb fokú, 
a költészettani (poétikai) a felsőbb oszhtályok elvégzését jelentette. Lélekszám: lutheránus felnőtt 127, 
gyerek 75, összesen: 202; katolikus felnőtt 23, gyerek 7, összesen: 30; református felnőtt 16, gyerek 7, 
összesen: 23; Összesen tehát 255." 

Solnay Jánost Solnay Sámuel követte, aki után Sárosi János 1717-1740 között végezte a lelkészi 
szolgálatot Felpécen. Az ő idejében romlott meg - külső izgatásra - a katolikusokkal való jó viszony 
az 1730-as években. Kérdés: nem azzal próbálkoztak-e itt is, mint Kemenesalján és Sopron megyében, 
hogy egymás után vették el templomainkat? Sárosi János idejében 1736-ban tartottak Felpécen egy
házkerületi gyűlést. Ezen határozták el, hogy Szenczi Fekete István hitehagyása után 50 évvel a kerület 
püspöki tisztét újra betöltik. 

1740-ben kerül Felpécre lelkésznek a nagy nevű Szenicei Bárány György fia. Bárány János, aki ezt 
jegyezte le: „Én Bárány János, a Főpéczi szt. gyülekezetbe tanítóul beállíttattam 1740. esztendő Szt. 
Iván napján 24. júnii Sipkovics Tóth János akkori senior uram által." Ö kezdte vezetni még ebben az 
évben az anyakönyvet, melyben felbecsülhetetlen értékű feljegyzéseket is írt a gyülekezet múltjából. 
Az ő idejében, 1749-ben vették el a győri evangélikusoktól templomukat, akik ezután Felpécre jártak 
1785-ig, míg új templomuk fel nem épült. El lehet gondolni, hogy a kis templom, melynek hossza 5 
(9.5 m), szélessége pedig 3 öl (5.7 m) volt, nem tudta befogadni ezt a tömeget, bár két istentiszteletet 
tartottak (egyiket német, másikat magyar nyelven), ezért sokan álltak kint a templom körül. 1752-ben 
kérelemmel fordult a gyülekezet a megyéhez, hogy engedélyezze a templom megnagyobbítását. Bá
rány Jánost az egyházkerület 1756-ban püspökének választotta, tisztségét nem sokáig viselhette, mert 
1758. január 15-én meghalt. 

A gyülekezet a templom építéséhez csak 24 évvel a kérelem után, 1776-ban kezdhetett. A következő 
évben, 1777-ben szentelték templomukat, és 1794-ben építettek hozzá tornyot. 

A lelkészek Bárány János után gyorsan váltották egymást a következő fél évszázadban, főképp a 
türelmi rendelet után, de ez annak a kornak általános jellemzője volt. 1808-ban került a gyülekezetbe 
lelkésznek Tatay Pál, aki a győri gyülekezet meghívását sem fogadta el, maradt inkább Felpécen. Az 
ő idejében, 1812-ben a falu nagy részével együtt a templom és a torony is leégett egy tűzvészben. 
„Szupplikálni" indultak hát a gyülekezet küldöttei az egész Dunántúli Egyházkerületben, hiszen a 
gyülekezet anyagi erejét meghaladta a templom rendbehozatala. Ez a segítség tette lehetővé, hogy a 
templomot rövid idő múlva újra használhatták, a tornyot pedig 1819-ben építették újjá. Tatay utódja 
Nagy József, akinek szolgálati idejében, 1847-ben Haubner Máté püspök látogatta meg a gyülekezetet. 
Vizitációja után a gyülekezet kötelezte magát arra, hogy új iskolát épít, és bevezeti a győri énekes
könyvet, de azt - nyilván a gyülekezetben hosszú viták után - végül csak 1869-ben vezették be az 
Öreg Graduál, illetve az Üj Zengedező Mennyi Kar helyett. 

1850-ben építették az iskolát és a tanítólakást, 1883-ban pedig átalakították a templombelsőt, és új 
oltárt állítottak. Ez utóbbi Molnár Lajos lelkész szolgálata alatt történt. Molnár Lajos utódja Madár 
Mátyás lett, aki az 1900-as évek elején megírta a gyülekezet történetét. 

Ebben az időben a legnagyobb gondot és szomorúságot az jelentette, hogy nagyon sokan vándorol
tak ki Felpécről Amerikába a megélhetés reményében. Madár Mátyást Győrffy Béla lelkész követte, ki 
valóban a falu papja volt, templomot renovált, szolgálatával fellendült a gyülekezeti élet, i^úsági há
zat építtetett, leány-népfőiskolát szervezett. Győrffy Béla 1951-ben bekövetkezett halála után Dombi 
László lett a gyülekezet lelkésze. Sok nehézséggel kellett szembenéznie a téeszesítés, elvándorlás, lelki 
és anyagi megfáradás, külső nyomás miatt. Ilyen körülmények között és hosszabb előkészület után 
építettek mégis a régi, 150 éves lelkészlakás helyett 1969-ben újat. 1978-ban renoválták a templomot. 
Dombi László 1982-ben ment nyugdíjba, utána Kardos József gondozta a gyülekezetet 2000-ig. 2001-
ben újra lekészt választott a gyülekezet Bogdányi Mária személyében, akinek idejében megújult a lel
készlakás, gyűjtés indult az állagában megromlott templom renoválására is. Pályázatokat írtak, hogy a 
gyülekezet pénzét kipótolhassák, de az nem lett sikeres. így még mindig előttünk áll feladatként romló 
templomunk renoválása. Bogdányi Mária 2005 őszén ikreket szült, ezzel négy gyermek édesanyja 
lett. Hogy őket nevelhesse, lemondott lelkészi állásáról, és a gyülekezet gondozására Jankovits Béla 
kajárpéci lelkész kapott megbízást. 2010-től pedig Smidéliusz András végzi a gyülekezeti szolgálato
kat. 

A gyomoréi leányegyház kezdetéről, alakulásáról nincs adatunk, valószínűleg már a 16. század kö
zepétől volt itt gyülekezet, ahogy a szomszéd Felpécen is. 

Első ismert adatunk 1630-31-ből van, amikor Molitoris Zakariás volt Gyömöre lelkésze, 1647-ben 
pedig Ruszti Jakab. Musay püspök 1661-ben az anyagyülekezetek között említi még. 1674-ben Halasi 
András lelkészt megidézték innen a pozsonyi törvényszék elé. 1698-ban Bresnovicz András volt lelké
szük. 1725-ben a gyülekezetet már plébános által elfoglaltként említik. A későbbiek során Felpéc fiók-, 
majd leánygyülekezete. Imaházát 1949. június 6-án szentelte fel Szabó József püspök. Kardos József, 
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aki a téti gyülekezet lelkésze volt, látta el a gyomoréi gyülekezeti szolgálatot, havi egy istentiszteleti 
alkalommal. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: Kajári Miklós (1609-1610), Túród Palla György (1629-1630), Maród Soszóczai György 
(1632-1646), Belusi Pál (1651), Kéry Balázs (1655-1674), Krizbai Mihály (1676-1688), Solnai János 
(1689-1711), Solnai Sámuel (1711-1717), Sárosi János (1717-1740), Bárány János (1740-1758), Czetter 
Gottfried (1758-1767), Csáky János (1767-1773), Vidos Imre (1773), Kárász Ádám (1773-1783), Bárány 
János (1783-1788), Németh Ádám (1788-1795), Hrabovszky István (1795-1808), Tatay Pál (1808-1837), 
Nagy József (1838-1869), Molnár Lajos (1869-1892), Madár Mátyás (1893-1917), dr. GyőrfFy Béla 
(1917-1951), Dombi László (1951-1982), Kardos József helyettes lelkész (1982-2000), Jankovits Béla he
lyettes lelkész (2000-2001), Bogdányi Mária (2001-2006), Jankovits Béla helyettes lelkész (2006-2010), 
Smidéliusz András helyettes lelkész (2010-) 

Segédlelkészek: Horváth Mihály (1757-1758), Horváth János (1814-1819), Hencz János (1820-1822), 
Fadgyas János (1823-1824), Kiss Pál (1824-1829), Szalay József (1829-1832), Hetyei László (1832-1833), 
Hetyei Mór (1866), Fadgyas János (1866-1868), Takács György (1868-1869), Farkas Sándor (?), Kalmár 
Pál (1876-1877), Borbély Gyula (1890-1891), Kovács Sándor (1894), Sokoray Bálint (1915-1916), Ba
logh Pál (1936-1938) 

Tanítók :Vinikovics János (1698), Dernőczi János (1701-1704), Kajári István (1711-1716), Talabér Fe
renc (1726-1729), Kmoskó Pál (1729-1776), Nóvák István (1776-1782), Rátz János (1782-1783), Kiss 
János (1783-1786), Zathureczky Miklós (17867-1799), Vidovszky András (1780-1809), Kovács István 
(1808-1814), Borbély Sándor (1814-1830), Prépost Ferenc (1830^1835), Simon István (1835-1886), 
Buthy Márton (1886-1909), Bakó Samu (1905-1914), Magyar István (1910-1948), Kiss Lajos (1919-
1920), Szabó Aladár (1921-1927), Szarka Ferenc (1927-1948), Molnár Lenke (1947-1948) 

Segédtanítók: Tóth (Sipkovics) István (1714-1715), Murmann Mihály (1765-1766), Janitskai Já
nos (1766-1767), Liptai Sámuel (1767-1771), Kárász Ádám (1770-1779). Győry Mihály (1779-1780), 
Rusa (Rózsa) Ferenc (1796), Varga István (1806), Schranz József (1886-1888), Sass József (1888-1890), 
Gyimóthy Károly (1893), Buthy László (1896-1897), Winkler Sándor (1898), Elefánthy Sándor (1899-
1900), Kiss Gábor (1901), Bánó (Badics) Ádám (1903-1905) 

Felügyelők: Matkovich Imre (1826-1845), Leposa József (1846-1865), Matkovich László (1866-1895), 
Matkovich Zsigmond (1896-1907), Csemez István (1908-1932), Szalay István (1932-1945), Zathureczky 
Dénes (1946-1971), Péczy Dezső (1971-1986), Pernyész Endre (1986-2006), Horváth Attiláné (2006-) 

Jankovits Béla lelkész 
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Győri Evangélikus Egyházközség 

9025 Győr, Petőfi tér 2. Öregtemplomi körzet 
Tel: 96/524-708 
Web: http://gyor.lutheran.hu 
E-mail: gyor@lutheran.hu 
9024 Győr, Liezen-Mayer u. 41. Nádorvárosi körzet 
Tel.: 96/439-381 
Web: http ://nadorvaros.lutheran.hu 
Serényi Rudolfné Mesterházy Zsuzsanna lelkész 
Csorba János lelkész 
Ittzés János lelkész 
Jánosa Attila lelkész 
Ócsai Zoltán igazgató lelkész 
Takács Eszter helyettes lelkész 
Csorbáné Farkas Zsófia iskolalelkész 
Menyesné Uram Zsuzsanna szeretetházi lelkész 
Karsay Lajos helyettes szeretetházi lelkész 

A gyülekezet megalakulása: 16. sz. 
Anyakönyveit vezeti: 1682-től 

Lélekszáma a 2001-es népszámlálási adatok alap
ján 7860 fő. Ebből nyilvántartott 6250, fenntartó 
3096 

Leánygyülekezetek és lélekszámuk: Börcs 107 
/48/ 33, Ottevény 177 /115/ 92, Győrújfalu 223 /258/ 
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Szórványok és lélekszámuk: Abda 124 /45/ 33, Dunaszeg 20 /8/ 4, Dunaszentpál 6 IM -, Gönyű 69 
/60/ 22, Győrladamér 38 /6/ 5, Győrszentiván - /43/ 31, Győrzámoly 34/ - / - , Hédervár 9 / - / - , Ikrény 
58 /30/ 14, Kisbajcs 15 / - / -, Nagybajcs 14 / - / -, Nagyszentjános 68 /48/ 13, Rábapatona 40 ISI 4, Vá
mosszabadi 17/11/4 

Összesen: 8889 fő a népszámlálási adatok alapján, ebből nyilvántartott 7016, fenntartó 3581 
Tisztségviselők: Ráskai Péter felügyelő, Szalontai Jenőné másodfelügyelő. Macher Sándor másod

felügyelő. Majomé Melkovics Erzsébet másodfelügyelő. Kovács Péterné másodfelügyelő, dr. Kovács 
Béla jogi képviselő, dr. Lakatosné dr. Nóvák Éva jegyző, Bedecs Márta jegyző. Kovács Attila gondnok, 
Németh Károly gondnok. Bárány István számvevőszéki elnök, Pula Lászlóné számvevőszéki tag. Varga 
Jőzsefné pénztáros 

Presbitérium: Dombi László, dr. Horváth József Ács Györgyné, Czulák László, dr. Szilvásyné Peregi 
Eszter, dr. Kunos Judit, Oross Béláné, Pusztainé Kovács Éva, Fekete Kinga, Böjtös Árpád, Dombi Attila, 
dr. Ajtony Zsolt, Ács Ferencné, Benkő Imre, Farkas László, Kiskos Pálné, Nagy Imre, dr. Rusznyák Re
zső, Káldy Eszter. Tiszteletbeli presbiterek: Nagy Ernő Miklós, dr. Niederland Vilmos, Maschler Brúnó, 
Peregi Andorné, Pőnya László 

Képviselőtestület: Balázsné Lumpért Zsuzsanna, Váray Tamás, dr. Farnady László, dr. Niederland 
Tamás, dr. Gally Csaba, Macher Ervin, Oross Béla, Feketéné Kovács Zsuzsa, ifj. Horváth Gyula János, 
Bolla Gyula, dr. Bereczky Judit, ifj. Pula László, Doma Sándor, Magassy Gergely, Doma Zoltán, Bolla 
Zoltán, dr. Schmidt Andrásné, Salakta Zoltán, ifj. Káldy Árpád, Kun Enikő, Nagy Imréné 

Börcsi leányegyház: 107 /48/ 33 Tisztségviselők: Nagy Ferenc gondnok, Gyúrósné Gősi Katalin 
pénztáros, Gősi Sándor egyházfi. Presbiterek: Boros Géza, Káldi György, Kovács Géza, Gyúrós Rudolf
né, Nagy Ferencné 

Öttevényi leányegyház: 177 /115/ 92 Tisztségviselők: Kovács László gondnok, Szebeni Lajosnépénz
táros, Oravecz András kántor. Presbiterek: Nagy Bálint, ifj. Bősze László, Vass Miklósné, Tilai László
né, Horváth Józsefné, Naszádos Lajosné, Fehér Józsefné, Erdős László 

Győrújfalui leányegyház: 223 /258/ 230 Tisztségviselők: Jakus Gyula gondnok, Galambos Lász
lóné pénztáros, Simonné Kordoss Katalin jegyző. Presbiterek: Bognár Erika, Galambos Csaba, ifj. 
Gyarmathy László, Kovács Gusztávné, Németh Szilárd, Németh Zoltán, Pintér Béla, Tóth Péter, Unger 
János, ifj. Vingler Béla 
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A gyülekezet története 

Győr története 
Győr a Kisalföld fővárosa, Észak-Dunántúl legfontosabb települése. A terület vízrajzi csomópont

jában fekszik, ahol a Bakony északi nyúlványa, a Sokoró hármas dombvonulata a Duna völgyéig 
leér. Ezért is nevezik a „folyók városának": itt éri el a Mosoni-Dunát a Rába és a Rábca, és itt ömlik a 
Rábába a Marcal is. 

A város földrajzi fekvése és a folyók hadászati adottságai minden korban fontosnak bizonyultak. A 
város területe és közvetlen környéke adott helyet az illírek lakóhelyeinek a bronzkorban, ezzel indult 
meg itt a társadalmi élet és a művelődés. Őket a kelta népek követték, tőlük származik a város első 
neve, ők nevezték el Arrabonának, azaz Rábaszállásnak. 

Kr. u. az 1. század derekán megjelentek a rómaiak. A város kelta nevét megőrizték, de volt latin neve 
is: Jaurinum, Jaurium, Geurum. A 4. század végén a hunok megdöntötték a római uralmat, utánuk 
a gótok, longobárdok következtek, majd a 6. századtól az avarok birtokolták a várost. Megerősítették 
a római castrumot, telephelyüket pedig gyűrű alakú sánccal vették körül. Sokan ebből a gyűrű alakú 
erődítményből származtatják a mai Győr nevet. Az avar uralom után morva-szláv népek következtek, 
majd a 900-as évek elején honfoglaló őseink vették birtokukba a települést. 

A város nagyfejedelmi központ lett. Nem véletlen, hogy Koppány vezér felnégyelt testének egy 
darabját elrettentésül a győri vár kapujára szegezték. I. István királyunk püspökséget alapított itt 
1001- ben. 

Győr mindenkor osztozott nemzetünk sorsában. Kezdetben a német támadások ellen védte az or
szágot, a tatárok felperzselték, majd a tragikus mohácsi csata után a végvár szerepében védte a művelt 
nyugatot a török hódítástól. 

A város a 16. század végén (1594-1598) négy évig török uralom alatt volt. A törökök Janikkalának, 
égett várnak nevezték. Az elnevezés még 1529-ből származik, amikor az akkori várkapitány a közeledő 
török sereg hírére felgyújtotta a várat, és elmenekült a teljes hadi felszerelésével együtt. 

A későbbi évszázadokban a város folyamatosan fejlődött. Átmenő forgalma mindig jelentős volt, 
gazdasági élete is egyre élénkebb lett. A magyar gabona- és marhakereskedelem fontos útvonala hú
zódott itt. A polgári barokk gyönyörű házai a 17-18. században épültek. 

A várfalak azonban gátolták a fejlődést. Ezek lebontására 1809 augusztusában már Bonaparte 
Napóleonnak voltak elképzelései. A gyáripar a 19. század végén alakult ki, míg a közművek valamivel 
korábban. Népességét tekintve ma az ország hatodik városa (132 000 lélek). 

A reformáció Győrött 

Mivel a város a „népek országútjának" nyomvonalán alakult ki, a világkereskedelem jelentős része 
is erre haladt. így itt a világ eseményei hamar ismertté váltak. A lutheri reformáció tanításai, sőt 
Luther iratai is hamar elterjedtek a városban. Szinte naponként érkeztek ide a nyugati területekről 
kereskedők, akik magukkal hozták ezeket, és nyílt kereskedést folytattak velük. A győri kereskedők is 
gyakran jártak Németországban, akik közül többen is a reformáció meggyőződéses hívei lettek. 

Az egyház megújításának ügye a mindennapi beszéd tárgya volt, foglalkoztak vele nyilvános he
lyeken, kocsmában, piacon, családi otthonokban éppúgy, mint a társas együttléteken. Valóságos nép
mozgalom bontakozott ki, amelyet sem inkvizícióval, sem törvényekkel és rendeletekkel nem lehetett 
megsemmisíteni. A győri várkapitányok közül többen is szívvel-lélekkel a reformáció hívei voltak, sőt 
szükségesnek tartották a városi polgárság számára is az evangéliumi tanítást. 

1542-ben Buda felszabadítására jelentős hadsereg érkezett hazánkba, amely több mint egy hétig 
állomásozott Győr mellett. A sereggel együtt érkezett három lelkész: Johannes Agricola, Casparus 
Steinbach és Theobald Aman. Őket Luther és Melanchthon küldték hazánkba azzal a feladattal, hogy 
ne csak a katonáiknak hirdessék az evangéliumot, hanem prédikáljanak a lakosságnak is. 

Az első prédikátorok, lelkészek német nyelvűek voltak. Feladatukat igen sokszor a főkapitányok há
zánál, az utcán vagy a szabad mezőn látták el. A 16. század második felében a gyülekezetnek még nem 
volt Győrött magyar lelkésze, csak deák prédikátora. Ha ennek nem volt felhatalmazása a szentségek 
kiszolgáltatására, kiszolgáltatta azokat a német lelkész, így 1580-ig Johann Schubert. 

Az evangélikus gyülekezet szerveződése 

A 16. század második felében már a városi polgárság nagy része is a reformáció híve volt, szükséges
sé vált tehát a gyülekezet megszervezése, amelyhez hozzátartozott állandó magyar lelkész jelenléte is. 

A győri gyülekezet első meghívott lelkésze Sibolti Demeter volt, aki a felvidéki Semptéről szuper-

232 



Győri Evangélikus Egyházközség 

intendensként került ide 1583-ban vagy 1584-ben. Az ő hatására jött a győri evangélikus iskolába 
Szenczi Molnár Albert is (1586). 

Sibolti Melanchthon tanítványa volt, Wittenbergben ordinálták 1576. július 11-én. A gyülekezet 
patrónusai nem véletlenül választották és hívták meg szolgálati helyére, s valószínű, hogy szolgálati 
teendőit a wittenbergi rend szerinti papi öltözetben látta el. A kétnyelvű gyülekezetben meghatározott 
rendben magyar és német nyelven szolgált. 

A Sibolti megválasztásával meginduló szerveződés eredményei kétségtelenül észrevehetőek voltak. 
A gyülekezet iskolája mind nagyobb hírű lett, prédikátora a várban lakott, bár többször megkísérel
ték az eltávolítását. Hardegg várkapitány jóvoltából megkapták az 1592-ben romos állapotban lévő, 
használaton kívüli Szent István-templomot, melyet „német templomként" emlegetnek, s ezt 1606-ig 
birtokolták is. 

A gyülekezet élete ezekben az években nem volt zavartalan: a püspökök és az evangélikus várkapi
tányok, a klérus és a városvezetés erőviszonyainak függvényében zajlott. Bár sok hátrányos intézke
dés sújtotta, vagyontárgyaitól nemegyszer megfosztották, jogait megnyirbálták, gyakran kényszerült 
helyváltoztatásra, prédikátorát kitiltották a városból, harcoltak visszaköltözéséért, egészen ellehetet
leníteni nem lehetett. A várőrség számára a bécsi béke (1606) szerint is biztosítani kellett a szabad 
vallásgyakorlatot. A sérelmek, jogcsorbítások azonban nem szűntek meg, sőt a helyzet súlyosbodott. 

Természetesen segítettek a harmincéves háború folyamán kikényszerített vallásbékék, amelyek újra 
megerősítették az 1606-ban kötött bécsi békét. Törvényes jogalap tehát volt, de a mind jobban meg
erősödő katolikus restauráció jegyében már 1658-ban érvénytelennek tekintette Lippai érsek a nagy
szombati gyűlésen a vallásszabadságot biztosító törvényeket. A győri gyülekezet írásban előterjesztett 
panasza a többível együtt mégis eljutott a királyhoz. A király ígéretet tett a sérelmek orvoslására, 
de az iratokat átadta a klérusnak. A győri péuiasz arról szólt, hogy a protestáns katonaságnak nincs 
temploma, építési telket nem kapnak, patahází imaházukat elvették, a lelkészeket szolgálatuk gyakor
lásától eltiltották. Az élet azonban ezek ellenére sem szűnt meg a gyülekezetben. Vallásukat úgy és 
ott gyakorolták, ahogyan lehetett. Iskolájuk is volt. Lelkészeik a sok korlátozó intézkedés mellett is 
igyekeztek vállalt feladatuknak eleget tenni. Közülük is kiemelkedik Pálházi Göncz Miklós, majd Bata 
István és Szekér Mátyás. 

A győri gyülekezetet első ízben Fekete István szuperintendens látogatta meg. A lelkész ekkor Bog
nár György volt, aki később a Wesselényi-féle összeesküvés áldozata lett Áts Mihály rektorral együtt. 
Mindkettőjüket bizottság elé rendelték Győrben 1671. február 21-én, kihallgatták őket, majd Széche
nyi György püspök kitiltotta őket nemcsak a városból, hanem az egyházmegyéből is. A már említett 
canonica visitatio (püspöklátogatás) jegyzőkönyve sok érdekes adatot tartalmaz. Innen tudjuk, hogy 
templomuk nem volt, istentiszteletüket egy téren tartották a Szerecsenfej utcában. Az irat jól szerve
zett és vezetett gyülekezetről beszél, amelynek lelkésze már nem a városi seregé, patronátusa polgári 
személyekből áll. Iskolája jó hírű, poézist és retorikát is tanítottak. 

A gyülekezet az 1681-es soproni országgyűlés döntése alapján 1684-ben kezdett el templomot épí
teni, a következő évben fel is szentelték. A lelkész ekkor Lőwei Balázs volt. Nem sokáig örülhettek 
azonban templomuknak az Újvárosban élők, mert egy ott pusztító hatalmas tűzvész elhamvasztotta. 

A templomot 1696-ban újraépítették és felszentelték, a kuruckorí harcok során azonban a császári 
csapatok feldúlták. Mindent összetörtek, amit csak lehetett. 1725-ben újra leégett, de a régi alapokon 
már a következő évben ismét felépítették. Ezt az épületet Mária Terézia rendeletére vették el 1749-ben. 

A gyülekezet a nehézségek, a vallási türelmetlenség ellenére is létezett. Alkalmazkodott a helyzet
hez. A körülmények szükségessé tették az első gyülekezeti rend kidolgozását. Lényegében rögzítették, 
írásba foglalták a már kialakult gyakorlatot. A rendtartás 1699-ben készült el. Egyidejűleg megalkot
ták a konventet (a protestáns egyházban gyűlést vezető testületet). A gyülekezetet eddig patrónusok 
vezették, a konvent az ő szerepüket vette át. Élén az inspektor (felügyelő) állt, aki három hetenként 
vagy havonta összehívta a tagokat. A kialakított rendtartás külön fejezetben foglalkozott a prédikátor 
és a kántor faladataival. Hangsúlyozza azt is, hogy nincs két külön, német és magyar gyülekezet, csak 
egy magyar, amelynek lelkészei is magyarok, de németül is tudnak, mivel tanulmányaikat német 
egyetemeken végezték. A gyülekezet vagyonát egy ládában őrizték, amelyet két kulccsal zártak. A 
wittenbergi elemekből álló istentiszteleti liturgia két nyelven hangzott. Ez a vegyes nyelvi jelleg a 18. 
század végéig létezett. A türelmi rendelet után már felváltva magyar és német nyelven folyt az isten
tisztelet, de a gyülekezet mindig egy volt, a hívek pedig mindkét nyelvű alkalmat látogatták. 

A lelkész, Lőwei nagy gondot fordított az iskolára is, mely Hegyfalusí György vezetésével jó nevű 
gimnáziummá fejlődött, rektorai külországi egyetemeken szereztek diplomát. 

Lőwei mellett dolgozott élete utolsó éveiben (1702-től), majd halála után tisztségében követte őt 
Torkos András, akinek működése különösen áldásos, irodalmi munkássága szintén jelentős volt. Első 
munkája a Győri katekizmus (1736), majd az Újtestamentum magyar fordítása következett, mely 
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1736-b£in jelent meg Wittenbergben. Öt követte Német Sámuel, az ő lelkészkedése alatt tiltotta be a 
protestánsok vallásgyakorlását Mária Terézia 1749-ben. 

A gyülekezet templom és iskola nélkül 
A királynő rendeletére hivatkozva a helytartótanács hamarosan kiadta határozatát, mely megszün

teti Győrött a szabad vallásgyakorlatot, s elveszi az újvárosi (református és evangélikus) templomokat, 
a paplakokat és iskolákat, az alkalmazottaknak pedig állásukról le kellett mondaniuk. A gyülekezet 
ügyeit a konvent vette kezébe, a királyi rendelet ezt nem érintette. Többször is próbáltak kihallgatást 
kérni az udvarban, de eredménytelenül. József főherceg 1768-ban utazást tett Magyarországon. A 
győriek felkeresték, és kérvényt adtak át neki, melyben gondjaik megoldását kérték. József megígérte, 
hogy tájékozódik, s majd fogadja őket. ígéretét be is tartotta, a vele való találkozás halvány remény
sugarat eredményezett. Azzal bocsátotta el a küldöttséget, ha bizonyítani tudják az 1681-es törvények 
alapján nyert vallásszabadságot, reménykedhetnek. A konvent összegyűjtötte a szükséges iratokat, de 
József távollétében személyesen átadni nem tudták. A kérvény Esterházy kancellár kezébe került, aki 
az ügyet durván elutasította. 

A pásztor nélkül maradt nyáj úgy élte, gyakorolta vallását, ahogy lehetett. Felpécre és Tétre jártak 
istentiszteletre. Akinek nem volt fogata, azt bérfuvaros vitte, a konvent gondoskodott erről. A temp
lom értékeit (kegytárgyak, terítők) megmentették, amit lehetett, elrejtettek. A konvent anyagi támo
gatást nyújtott a győrieket befogadó gyülekezeteknek, segítette a tanulni vágyókat, részükre ösztön
díjat adott. Ez az áldatlan állapot 34 évig tartott. Őseink kitartása, egyházhűsége, istenszeretete mégis 
megőrizte az egyházat. A helyzetet végül az 1781-es türelmi rendelet oldotta meg. II. József - bár maga 
hithű katolikus volt - anyjától eltérő módon gondolkodott. Úgy vélte, hogy hit dolgában nem használ 
az erőszak, az emberekkel kapcsolatban a hasznosság elvét vallotta. Szerinte azt az embert, akinek 
Isten értelmet adott, az állam szolgálatába kell állítani. Ez a birodalom érdeke. Érvényesüljön tehát a 
hit szabadsága, mely az alattvalókat az állam szolgálatára készteti. 

A türelmi rendelet után 

A türelmi rendelet megjelenése után a győri evangélikusok azonnal megkezdték a gyülekezet újjá
szervezését. Két templom megépítésére kértek engedélyt, a német ajkúak a Belvárosban, a magyarok 
Újvárosban kívánták felépíteni templomukat. A magisztrátus elfogadta a kérelmet, de Pozsonyban 
felülbírálták azt: az evangélikusokat csak egy templom illeti, „mivel a kétféle nemzetek ugyanazon 
gyülekezetei egy és ugyanazon templomban más-más időpontban megtarthatják könyörgésüket és 
prédikációjukat". A döntésbe bele kellett nyugodni, annál is inkább, mert a magyar és német ajkú 
evangélikusok eddig is egy gyülekezetet alkottak, és jól megfértek egymás mellett. 

Az építkezés 1784 áprilisában kezdődött, ugyanezen év június l-jén került sor az alapkő letételére. 
Az akkori viszonyokhoz képest gyorsan elkészültek a munkával. A templom felszentelésére 1785. nov
ember 27-én került sor. A magyar nyelvű prédikációt Rát Mátyás, a németet Freitag Mihály mondta el. 

A templom építése mellett szükség volt iskolára, lelkész- és tanítólakásokra. Az építkezések hatal
mas összegeket emésztettek fel, a gyülekezet áldozatkészsége azonban mindig megadta a szükséges 
anyagi eszközöket. Hatalmas lelki éhség késztette a híveket az adakozásra. Az iskola már 1783-ban 
megnyílt, a lakások pedig a gyarapodás ütemének megfelelően, fokozatosan készültek az eredeti épü
let toldásával, illetve emeletráépítéssel a következő évtizedekben. 

A 19. század 

A 19. század első fele nyugodtan telt a gyülekezet életében. Erre a korszakra tehető a győri éne
keskönyv első kiadása. A német hívek el voltak látva német kiadvánnyal, de a magyarok nagyon is 
érezték ennek hiányát. Kis János, a költő-szuperintendens, ki egykor a győri iskolában végezte tanul
mányait, vállalta az énekeskönyv megírását, a gyülekezetre a kiadás terhei hárultak. 1811-ben végre 
megjelent a nagy-győri gyülekezet Keresztyén énekes könyve, melyből sokat vásároltak más hazai 
gyülekezetek is, a következő évtizedek folyamán pedig még sok kiadást megért. 

Az iskola létszámának növekedése szükségessé tette a konvent épületének bővítését. A mai Petőfi 
térre néző „Prédikátor uramék" házát eredetileg is „alsó és felső traktussal" tervezték, 1824-re készült 
el. További építkezésekre 1844-46-ban került sor, ekkor az épületet mindkét végén - ma is jól megkü
lönböztethető módon - megtoldották. Ekkor alakult ki a konvent épületének nyugodt, kiegyensúlyo
zott, korai historizáló homlokzata. 

A szabadságharc küzdeleméi közelről érintették a győri evangélikus egyházat azért is, mivel Győr a 
magyar és osztrák hadsereg főútvonalába esett. A gyülekezet férfiai közül sokan részt vettek a harcok
ban, szinte nem volt család, amelynek ne kellett volna aggódnia valamelyik tagjáért. Az egyházépüle
tet és az iskolákat kórházként használták, a gyülekezet többször is hiába kérte épületeinek kiadását. A 
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szabadságharc utáni években ismét meg kellett küzdeni az állam erőszakos irányítási törekvéseivel, a 
gyülekezet hitélete is a passzív ellenállás állapotába jutott. 

Az 1860-as évek szabadabb levegőt hoztak. Haubner Máté, a gyülekezet korábbi lelkésze, aki a sza
badságharc után 1856-ig a kufsteini börtönben sínylődött, ekkor tölthette be újra püspöki tisztségét, az 
egyházközség pedig ismét lelkészének hívta meg 1861 márciusában. A gyülekezet életében fellendülés 
kezdődött: rendeződött a városi segélyezés, a kötelező egyházi adózás, az alapítványok ügye, új épít
kezésekbe fogtak, és az istentiszteletek nyelve a magyar lett. A század végére az egyházközség belső 
igazgatása is jelentős változásokon ment keresztül. 

A 20. század 
Egyházközségünk szeretetháza a mai épületében 1912-től fogadja a rászorulókat. A század legki

emelkedőbb vállalkozása a gyülekezet életében az új, nádorvárosi templom megépítése volt. A város 
és a gyülekezet lélekszámának megnövekedése tette ezt szükségessé. A Sándy Gyula tervezte templom 
1944-ben készült el, ideiglenesen felszentelték, de berendezése csak fokozatosan, az anyagi fedezet 
folyamatos gyűjtése mellett került a helyére. 

Az államosítás évei után az egyházközség vezetése újra megnyitotta egykori iskoláját. Elsőként az 
óvoda 1991-ben, majd az iskola is megkezdte működését 1992-ben. 

Az újonnan létrehozott Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület területileg nem azonos az 
1952-ben megszüntetett dunántúlival, de székhelye ismét Győr lett, 2000-ben. 

Templomaink 

Öregtemplom 
Az állami hatóság 1783 júliusában engedélyezte egy közös rendeltetésű templom építését a lutherá

nus egyházközség számára, ennek terveit Neumayer Jeikab kőművesmester készítette el, és Grossmann 
József bírálta felül. 

A munkálatok 1784 áprilisában kezdődtek, 1785 februárjában már a belső simító munkák zajlottak. 
A templom felszentelésére 1785 novemberében került sor. 

A templom 29,5 m hosszú, 21,8 m széles, magassága 10,5 m. Az épület hossztengelye megközelítőleg 
észak-déli irányú, belső tere háromhajós, hatszakaszos csarnoktér. A térlefedést (mennyezet) kétszin
tes pillérek hordják. Tornya nincs, a türelmi rendelet akkor ennek építését még nem engedélyezte. 
Később ez a korlátozás megszűnt, de a torony építésére nem került sor. A templom belső magassága 
és a tetőszerkezet rendkívül magas torony építését kívánta volna meg. Egy ilyen méretű torony építési 
költsége megfelelt volna egy új templom anyagi szükségleteinek. Ezért egyházközségünk vezetése az 
utóbbi megoldást választva a 20. század közepén Nádorvárosban új templomot építtetett. 

A templom berendezési tárgyai értékesek. A szószékoltár Budáról került Győrbe. Az eredeti oltár
kép ismeretlen olasz festő alkotása volt, melyet 1871-ben cseréltek ki. A képet Petőfi Sándor rokona 
és jó barátja, Orlai Petrich Soma festette. A festmény a Getsemáné-kertben haláltusáját vívó Jézust 
ábrázolja. 

Az oltár kegytárgyai ezüstből készültek. A gyertyatartók páronként 1693-ban, 1715-ben és 1728-ban, 
a feszület pedig 1718-ban. Mária Terézia tiltó intézkedései idején Német Sámuel lelkész özvegye men
tette meg ezeket az elkobzástól, tudomásunk szerint elásták őket. Az első keresztelőkút fából készült. 
A jelenlegi kút Georg Stefan adománya. A vörös márványból faragott talapzaton nyugvó medencét 
harang formájú díszes fedél takarja, és Jézus keresztelését ábrázoló bronzszobor koronázza. 

Bronzból készültek a templomtér szép csillárai. A hagyomány szerint ezeket a 17. században Hollan
diában öntötték. A mai napig gyertyák világítanak bennük. 

A templom első orgonája Bécsből származott. 1791-ben MüUer Eberhardtné Lehner Erzsébet új 
orgonát adományozott. A hangszert többször átalakították, 1836-ban Richter Antal tervei szerint 
Frauber János építette át. 1885-ben bővítették. A jelenlegi 1926-ban épült, hazai viszonylatban egye
dülálló, „Cézár-típusú" orgona. A 20. század utolsó éveiben teljesen átalakítva hatalmas költséggel 
újult meg. Az átalakítások során mindig meghagyták az 1791-ből származó aranyozott homlokzatát. 
A modern szerkezetű hatalmas orgona jól illeszkedik a templom belsejéhez. 

A padok fenyőfából készültek, egyidősek a templommal. Győri mesterek munkái. 
A templom megépítése óta nem sokat változott. Komoly veszélybe egyszer került; a francia 

hadvezetésl809-ben hadászati meggondolásból elrendelte a lebontását, az épület azonban szerencsés 
módon megmenekült. A szerényebb méretű, újabb sekrestyét 1871-ben Schlichter Lajos tervezte. 
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Újtemplom 

A templom terveit Sándy Gyula készítette, kivitelezését Káldy Barna gyülekezeti tag, építési vállal
kozó végezte. Az épület 1944-ben készült el, berendezése azonban csak később, az ideiglenes felszen
telés után került a helyére. 

Az épület a magyar népies szecesszió késői, kiemelkedő emléke. Az ekkor már idős építész, Sándy 
hosszú pályája során számtalan protestáns templomot épített, ezek tanulságait éppen a győri épület 
tervezésénél kívánta összefoglalni. 

A templom magas, oromfalas homlokzataival, bástyaszerű saroktornyával és a bejárat fölé helyezett 
erőteljes, sisakos tornyával a Székelyföld középkori erődtemplomainak hangulatát idézi. A templom 
belső terét három oldalról karzatok veszik körül, a tér lefedése gazdag, hajlított faszerkezet. A beren
dezés ugyancsak Sándy Gyula tervei alapján készült. 

A templom oltárán Schima Bandi győri iparművész kovácsoltvas feszülete áll, az általa készített, 
szintén kovácsoltvas gyertyatartókkal együtt. 

A keresztelőkút Borsos Miklós alkotása. Vörös mészkőből faragott talapzatát a négy evangélista 
egészalakos szobra tartja, akiknek arcmásában Barcsay Jenő, Kodály Zoltán, Egri József és saját port
réját örökítette meg a művész. Szintén ő készítette a keresztelőkutat borító bronz fedelet és az oltártól 
jobbra látható, karácsonyi jelenetet ábrázoló domborított bronz faliképet is. 

Tornyában 1997 óta harang is van (531 kg). 

A gyülekezet történetéhez felhasznált forrásmunkák: 

Bertényi Iván-Gáspár Zsuzsa-Horváth Jenő szerk.: Királyok könyve. Officina Nova Könyv- és Lap
kiadó Kft. Budapest, 1994. 
Dr. Eöttevényi Nagy Olivér: Győr szab. kir. városi Ág. Hitv. Evang. Keresztyén Egyházközség törté
nete keletkezésétől 1904. december 31-ig. Kiadja a Győri Ág. Hitv. Evang. Egyházközség, Győr 1905. 
Gimnáziumi tankönyvek 
Kovács Géza: A Győri Evangélikus Egyházközség története 1520-1785. Torkos András Evangélikus 
Művelődési Alapítvány, Győr 2000. 
Orbánné dr. Horváth Márta: Emlékművek, emléktáblák győri kislexikona. Győri Városi Könyvtár, 
Győr, 2001. 
Dr. Sólyom Jenő: Hazai egyháztörténelem 
Túróczy Zoltán szerk.: A győri evangélikus templom másfélszázados jubileuma. 1785-1935. 
dr. Winkler Gábor: Evangélikus Öregtemplom. 1985. 

Pónya László 

Leánygyülekezetek 

A börcsi leánygyülekezet 

1674-1698; Büszke elődök 
Legelső eddig ismert adatunk 1674-ből való. Kasza Ferenc győri kanonok száll ki a várostól 14 km-

re fekvő községbe. Benne élünk az egyháztörténelem szomorú időszakában, a gyászos évtizedben 
(1671-1681), amikor a gyülekezetek pártfogóit perbe fogják, a protestáns lelkészeket gályarabságra 
ítélik. „Börcs püspöki birtok, a falu népe majdnem kivétel nélkül evangélikus. Vissza kell téríteni a 
római egyházba [- mondja a kanonok]. Ám elődeink inkább készek vándorbotot fogni, de evangé
liumi hitüket és az augusztána confessión lévő egyházukat nem hagyják. így mutatkozik be a mai 
gyülekezetnek az ősök egyháza.""" 

Hat esztendő múltán újabb látogatás következik. Kuzmics Péter főesperes újsütetű katolikusokat 
talál a községben, és jó reménységgel távozik. 

1698-ban 140 evangélikus él a 205 lelket számláló faluban. íme, a nagy részt hű evangélikus a ne
hézségek ellenére is. Még egy feljegyzés ebből az időből. „Csepreghy György bezi tanító a győri pap 
határozatából" és a helyiek meghívására jött el Börcsre. Két tényről beszél ez a feljegyzés: Börcs Győr 
leánya, és volt iskolája."*" 

1889-1928: Két évszázad a homályban, majd a fiókgyülekezet nagy tervekkel 
„1889-ig, közel 200 évről nem áll rendelkezésünkre adat."**" A két évszázad közül az első különösen 

454 Kovács Géza lellíész vi.sszaemlékezése 1957. aug. 25-én a templom alapkőletételének ünnepségén. Kézirat. 
455 uo. 
456 uo. 
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nehéz. III. Károly (1711-1740) és Mária Terézia (1740-1780) uralkodása idején a hatalom igyekszik a 
protestánsok vallásgyakorlatát minél jobban összeszorítani. „Az 1781 évi türelmi rendeletig bizony
talanságban éltek az evangélikus gyülekezetek: nem veszik-e el tőlük templomukat."''" Ezekben az 
évtizedekben az artikuláris templomok fogadták be a távolról is összesereglő híveket. Ebben az időben 
Börcs evangélikusságának sorsa az egész evangélikusság sorsa. 

1889-ben Börcs fiókgyülekezetté alakul. „Ez a tény arról beszél, hogy élt és megmaradt. Azért maradt 
meg, mert élt. Megtartotta az Ür, az ige, a hit és a hűség. Nincs se iskolája, se temploma, gyermekei 
a községi iskolába járnak. De élt benne a vágy; erősödni, gyülekezetté lenni,"™ majd iskolát építeni. 

1902-ben a győri gyülekezet évkönyvében ez áll: „E kisded gyülekezet buzgón tör előre. Árverésen 
23 hold földet vett 9965 koronán és remélik egy evangélikus iskola és tanítói hivatal felállítását."*^' 
Kovács Géza lelkész 1957-es visszaemlékezésében erről más adatot találunk: „Börcsnek 20 hold földje 
van. Bizonyára gyülekezetszerető lelkek drága hagyatéka vagy ajándék. De lehetséges, hogy szerezte 
a maroknyi kis nép. ... 1901-ben egy ilyen bejegyzést tedálunk a győri gyülekezet jegyzőkönyvében: a 
kis gyülekezet buzgón tör előre, 3 hold földet vett." 

A 23 hold azonban egyezik. Ezt igazolja a győri évkönyvben található 1904. évi vagyonleltár is, ami 
tud a 23 hold szántóföldről. 

A tervbe vett iskola a gyülekezet élni akarásáról beszél. 1905-ben a községi iskola katolikus feleke
zeti iskolává lesz. A tandíj olyan magas az evangélikusok számára, hogy lehetetlenné válik a gyere
kek iskoláztatása. így Győrbe íratják a gyerekeket, ott gondoskodnak számukra közös szállásról, és 
a gyülekezet 200 koronával járul hozzá a szülők terhéhez, csakhogy a fiatalok evangélikus iskolába 
járhassanak. 

Egészen 1912-ig járnak Győrbe a diákok, amikor a börcsi evangélikusok nekifognak egy iskola és 
egy tanítói lakás építésének. Mindkettő csak 1 év múlva készül el, de már 1912 szeptemberében meg
kezdik Börcsön a tanítást egy bérelt helyiségben. 

A tanítói állomás minisztériumi engedélyezése után Börcs 300 korona segélyt kapott tervei meigva-
lósításához az egyházmegyétől és az anyagyülekezettől. A gyülekezet első tanítója Szíj János. Ó két 
év múlva bevonul katonának, mert közbeszól az I. világháború. Helyettese Zsiray Mária tanítónő. 
1914-ben 26 gyermek látogatja az iskolát. A tanítók szinte évenként változnak: Lacícner Elvira (1915), 
Németh Gyula (1917), Huszágh Vilma (1919), Kuszák István (1921), Nitsinger János (1923), Haramia 
Erzsébet (1927), Bors Jolán (1928), Buthy Ella diakonissza (1928-1948). Öt betegszabadsága idején ifjú 
diakonisszák helyettesítik: Preisinger Katalin és Malaga Elza (1938), Baloghy Magda (1946), akit a 
gyülekezet másodtanítójának választ, miután Buthy Ellát főnöknővé nevezik ki Győrben, Magassy 
Katalin (1950). Ez időben Győrben Pálmai Lajos, és I'só Vince a lelkészek. 

Az 1927-es győri évkönyv arról beszél, hogy a tanulók létszáma egyre csökken (11 fő), nem tudják a 
tágas iskolát benépesíteni, pedig „valamikor a környező uradalmakban lakó sok ev. cseléd gyermekei 
számára épült missziói jelleggel."'"'* Hiába a minisztériumi engedély, diákok hiányában nem folyósít
ják az államsegélyt a tanítói állás fenntartásához. így kerülnek a diakonisszák a győri Diakonisszakép
ző Intézetből Pálmai Lajos lelkész, esperes vezetése alatt Börcsre a tanítói állásba, ahol kiváló munkát 
végeznek. 

A kis gyülekezet szervezője és mozgatója 1928-t61 Pálmai Lajos esperes, mögéje sorakoztak a gyüle
kezet vezetői. A gondnokok: Asbóth Sándor (1902-ig), Varga Bálint (1914-ig), Doktor Sándor (1934-ig), 
Haás Mihály (1943-ig), Kozma Mihály (1950-ig), Kovács Pál (1954-ig), özvegy Kovács Pálné Haás Lídia 
(1970-ig), Szeles Zoltán (1984-ig), Nagy Ferenc napjainkig. 

Egyháztanácsi tagok 1902-ben: Babos Kálmán, Haás Márton, Tóth Márton, Varga Bálint, Varga La
jos. 

1928-1938: Virágzó gyülekezet Pálmai Lajos nyugalmazott esperes munkája nyomán 
„1928 új mérföldkő a kis gyülekezet életében. A mérföldkövet három név jelzi: Pálmai Lajos nyu

galmazott esperes, a Győrben őt követő Túróczy Zoltán lelkész és Buthy Ella diakonissza tanítónő."'"' 
Nyugalmi éveit Pálmai esperes Börcsön kíváinta eltölteni, ahol egymás után születnek meg nagy

szabású tervei, noha továbbra is igazgatja a győri szeretetházat (1931-ig).'"^ Önálló gyülekezet képe 

457 Sólyom Jenő: Hazai egyháztörténelem. Evangélikus Sajtóosztály, Bp., 1990. 44. o. 
458 Kovács Géza lelkész visszaemlékezése 
459 A Győri szabad kir. városi Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyházközség Évkönyve , Pannónia Könyvnyomda, 

Győr, 1902. 
460 Győri Évkönyv, 1928. 80. o. 
461 Kovács Géza visszaemlékezése 
462 Győri életrajzi lexikon. Győr, 2003. évi 2. bővített kiadás 
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jelenik meg lelki szemei előtt: meghívja felügyelőnek i^ú dr. Vélsz Aladár polgármester-helyettest, 
városi tanácsnokot. 

Missziói lelkészi állás felállítását javasolja, de addig is bekapcsolja a Diakonisszaképző Intézetet a 
kis gyülekezet vérkeringésébe. Árvaház felállításáról álmodik, hogy annak árváival megmentse a vé
szesen lecsappant létszámú evangélikus iskolát az elnéptelenedéstől. Minden vendégnek megmutatta 
az iskola melletti üres telket, ahová az árvaházat szerette volna felépíteni. Igét hirdet, gyűlést vezet, 
tevékenyen benne él a gyülekezetben 1934-ben bekövetkezett haláláig. A megálmodott árvaház fel
épülését ő már nem érhette meg. 

A tervek nehezen indulnak, mivel a kibontakozó gazdasági válság egyre jobban érezteti hatását a 
falu és a gyülekezet életében. A föld is szűkösen adja a kenyeret, tanítóját is csak nehezen tudja fizetni. 
Támogatásra szorul a gyülekezet, így Győr elengedi az évi befizetendő járulékot. Érkezik segítség a 
Gyámintézettől, az egyházkerülettől, sőt a minisztériumtól is. 

Míg egyik oldalon a gyülekezet küzd és alig él, a másik oldalon ébred és egyre csak épül. „Temp
lommá lesz" az iskola, ahol Buthy Ella nővér 20 éven keresztül végzi szolgálatát. Az iskola törpeiskola 
nyilvánossági jog nélkül, a gyermekek Győrbe járnak vizsgázni. De kevés gyülekezet dicsekedhet 
ilyen magvetéssel, mint Börcs ezen időben. A Biblia odakerül a tankönyvek közé. Ella nővér vasárnapi 
iskolában foglalkozik a kicsinyek lelkével, igeszolgálatot végez, minden vasárnap könyörgéseket, hét 
közben pedig bibliaórát tart. Nemzeti, egyházi ünnepeken a fiatalokkal színdarabot ad elő, vallásos 
estélyeket szervez, melyek bevétele tanulmányi kirándulást tesz lehetővé Budapestre, a Balatonra. 
1934-ben egy színdarab bevételéből adományozzák a diákok a gyülekezetnek azt a ma is használatos 
ezüst keresztelőkancsót, ami egy üvegkancsót vált fel. Amikor 1938-ban az iskola újra megkapja a 
nyilvánossági jogot, az állami felügyelő elismerően nyilatkozik az ott folyó munkáról. A hónap 2. 
vasárnapján lelkész jön, rendszeresen vendégeket fogadnak, ifjú teológust, finn lelkészt. Gyermekek, 
árvák, i^ak szolgálnak, szavalnak, előadásokat tartanak. 

1929-ben Molnár Józsefné Káldy Mária szeretetházi lakos a diakonisszák iránti hálából az iskola 
mellett 1000 négyszögöl területet megvett, és a Diakonissza Anyaháznak a börcsi árvaház céljaira 
átadott. „1937-ben határozta el a gyülekezeti közgyűlés, hogy itt árvaházat, menhelyet létesít. Túróczy 
Zoltán igazgató lelkész kérte a presbitériumot erre a döntésre. Ebben az évben már konkrét tervekről 
értesítette a főnöknő körlevelében a nővéreket: Az árvaházban lesz két nagy hálóterem, egy nappali, 
amely egyszersmind ebédlő, iroda, konyha, éléstár, ruhatár, mosdó. Az épület emeletes lesz. Az ott
hont 30 gyermekre tervezték."'" 

Ugyanezen évben még harangot rendelnek, és lerakják a torony alapját. A harang hazahozatala, 
melyre május 6-án kerül sor, Túróczy Zoltán nevéhez fűződik. „Csodálatos nap volt, mikor felvirágo
zott kocsival hozták a harangot magyaros mentébe öltözött ifjak kíséretében. Az iskolában helyezték 
el, s az egész gyülekezet meghatottan adott hálát Istennek. Túróczy lelkész a harang fölé egy kartont 
helyezett el, melyen ez állt: Néma vagyok, mikor szólalhatok meg? Építsétek meg a tornyot.""" 

1938 pünkösdhétfőn volt a hármas avatási ünnepély. A meghívón ez állt: „A Győri Evangélikus 
Egyházközség Diakonissza-Anyaháza áldott emlékű igazgatójának, Pálmai Lajosnak az emlékére Bör-
csön ÁRVAHAZAT létesített. A börcsi evangélikus leányegyházközség pedig az elmúlt évben be
szerzett HARANGJA számára TORNYOT épített. Mindhárom alkotást június 6-án, pünkösd hétfőjén 
délelőtt 10 órakor adja át rendeltetésének D. Kapi Béla püspök. Erre az ünnepségre T. címet tisztelettel 
meghívja az Egyházközség Elnöksége."*" 

A torony 3500 pengőből épült fel, amit a megduplázott egyházi adó kivetése is gyorsított. Marad 
ugyan adósság, de ez nem sokáig nehezedik teherként a lelkes kis gyülekezetre.*" Az ünnepen „a kö
zének után Szabó József lelkész mondott gyönyörű oltári imát, megemlékezvén arról, hogy az isteni 
kegyelem csodája hozta össze ennek az árvaháznak a tégláit akkor, amikor a gyűlölködő világhábo
rúra készülve fegyverkezik, mérgező bombákat gyárt, hogy sok ezer újabb árva legyen."*" Az árvák 
énekkara után D. Kapi Béla püspök Kornélius római kapitány példáját elevenítette a hallgatóság elé, 
aki segítette a szegényeket és pártfogásba vette az árvákat az ő hajlékában. 

„Az első két gyermek a Pálmai Árvaházban a Kúti testvérpár volt, édesapjuk Sopronkőhidán börtön
büntetését töltötte. A létszám később változott, 15 és 25 között mozgott. 2 nővér vezette az otthont. A 
mindennapi könyörgéseken kívül volt itt téli leánytábor, teológiai továbbképző tanfolyam, gyermek-
nyaraltatás is. Mindezeken túl a gazdálkodás volt a börcsi specialitás, itt még disznóölések is voltak. A 
2 holdas fásított telken majdnem 500 négyszögöles kertjük volt. Az anyaháznak is szállítottak innen a 

463 Keveházi László: Isten nagy dolgokat kicsiny kezdetből szokott elindítani. Luther Kiadó, Bp., 2010. 20. o. 
464 Varga Ilona börcsi születésű gyülekezeti tag levele, melyet dr Rédey Pálnak írt 1984-ben 
465 A meghívó a győri Baross nyomdában készült. 
466 A képeket Gintli Péter bocsátotta rendelkezésre. 
467 Győri Hírlap. Győr, 1938. június 8. 82. évfolyam, 127. szám, Szekendi Bélától 
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kertben termett terményekből. 1950 végén ez az árvaház, vele a kert is megszűnt. Később aztán fogya
tékos gyermekek, majd súlyos betegek kerültek ide. Az otthon ma a győri szeretetház telephelye."'"' 

1938-1960: Egymást váltó lelkészek, akadozó templomépítés 
Túróczy Zoltán a Tiszai Egyházkerület püspöki székébe távozik, a gyülekezet új vezetőket, de már 

régről ismert pásztorokat kap: Szabó Józsefet és Ittzés Mihályt. A gyülekezet életének új vonása az 
iijúsági munka, miközben gyülekeznek az égen a háború felhői. 

A gyülekezet lelkészei szinte évenként váltották egymást. 1948-ban az anyaház önálló lelkészt ka
pott Veöreös Imre személyében. Innentől Börcs az anyaház lelkészi körzete. Veöreös Imre családi misz-
szióval egybekötött evangélizációt tartott, házi istentiszteleteken szólalt meg az evangélium. Utóda 
dr. Nagy Gyula sorra látogatta a családokat a nehéz időkben, téli táborokat szerveztek a környék 
ifjúságának, melyek záró alkalmán többen bizonyságot is tettek. Egyiküket a Lelkésznevelő Intézetbe, 
másikukat a Teológiai Akadémiára szólította Isten. 

1946-ban Baloghy Magda diakonisszát másodtanítónak nevezik ki. Az iskola 8 osztályúvá vált, 1948-
ban államosították, így a diakonissza állami tanító lett, de tovább szolgált azután is mint a gyülekezet 
kántora. Ahogy erősödött a kommunizmus, úgy vált tilossá a lelki alkalmak tartása az iskolában. 
Aztán már az árvaházban is csak ének nélkül, csendben lehetett összegyülekezni. 

1945-ben a földosztás alkalmával 600 négyszögöl telket kap a kis gyülekezet. Üj terv születik egy 
templom építéséről. Az első kézmozdulat, mely elindította, messzire nyúlik vissza. 1928-ban a gyüle
kezet újonnan választott felügyelőjének apja. Vélsz Ödön 50 pengővel teszi le az első téglákat. Ezt az 
összeget ugyan beolvasztották a harangba, de nyilvántartjuk. 

1946-ban Jakus Imre személyében végre missziói lelkészt kap a kis gyülekezet, aki feleségével és 2 
kisgyermekével érkezik Börcsre. Népművelő előadásokat tartott a plébánossal együtt a tanács felké
résére, sokszor kísérték az iíjak gyalog Öttevényre, hamar megszerette az egész falu. Az ő idejében 
kezdődött el a terv és az adakozás, a búzafelajánlás a templomra. Mégpedig az „árvák templomát" 
szerették volna megépíteni. Ezt az akkori „főpapi tanács" elvetette. Valahol a Balaton mellett épült 
helyette egy templom. Szomorú volt a gyülekezet és a lelkész is, aki hamarosan Sztehlo Gábor mun
katársa lett az árvák mentésében.*" 

A templomépítés terve ima tárgyát képezte. Az idősebb generáció tagjai ellene voltak, mert fájt 
nekik az első terv meghiúsulása. „A templomra a gyűjtést az akkori bibliakörös ifjúság kezdte el. Az 
Űr felrázott az ige által. Fii 1,2-6 és Ézs 29,17-20 van bejegyezve a Bibliámban." -írja egy levelében 
Varga Ilona akkori iijúsági tag."" Baloghy Magda nővér vállalta magára, hogy a győri lelkészek elé vi
szi a templomépítés ügyét. Mindenhova bekopogtattak, végül a jég feloldódott. Sági Jenő: A templom 
megépül című verse is elmondásra került többek között a gyűjtésekkor. 1942-ben az Ifjúsági Egyesület 
adományozta a gyülekezetnek az úrvacsorai kegyszereket, melyen a következő felirat áll: 1942 szere
tett gyülekezetének az Ifjúsági Egyesület. 

Egészen rövid ideig szolgált Börcsön az anyaház utolsó lelkésze, Sümeghy József is, akinek idején 
a téglagyűjtés elkezdődött. Unokanővére segítette a beszerzést, aki a győri téglaipari egyesülés köz
pontjában dolgozott."' A gyülekezettel együtt rakta ő is a téglákat. Aztán a vadosfai gyülekezetbe 
helyezték. 1951-ben missziói segédlelkész, Mitykó Zoltán gondozza Börcsöt. Távozásával 1953-ban 
újra visszakerül a győri lelkészi kar gondozásába. 

A sok változás sok zökkenővel járt. A templomépítés gondolata állandóan napirenden volt. Sándy 
Gyula tervét (ez lett 56., egyben utolsó temploma) Mészáros József öttevényi kőműves mesternek adta 
ki munkára a gyülekezet. „Beleadom minden tudásomat, szeretetemet, és a tőlem telhető legjobb igye
kezettel azon vagyok, hogy a legjobbat csináljam. Életem egyetlen temploma, amit építhettem, csak a 
legjobbat csinálhatom."*" Az ácsmunkákat Péter Ernő végezte. 

1951-ben megtörténik az első kapavágás. A munka viszont anyagbeszerzési nehézségek miatt meg
akad. A gyülekezet is elkedvetlenedett. Fájt a gyülekezet szíve, amikor az összehordott téglákat az eső 
mosta, pedig nagyon nehéz volt hozzájutni. Akik építkezni akartak, ajánlatot is tettek a vételre, így 
éjjel is őrizni kellett a téglát. Az ifjúság havi egy vasárnap gyűjtést szervezett, s az építkezés mégis állt. 
Majd 1954-ben a megye gyülekezeteinek segélye tekintélyes lökést adott. 

Még ebben az évben megtörténik az alapozás, elkészül a lábazat. A meszesgödröt lányok, asszonyok 
ásták. Újabb nehézségek vetüc vissza a munkát, de egy 30 000 forintos segély, mely a testvéri szeretet 
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jeleként jött, új erőt ad. „Lelkesen vállalkoztak fiatalok és idősebbek, hogy összegyűjtik az adományo
kat. Szinte látványosan mutatkozott meg a templom, az Isten utáni vágy.*" 

Akkortájt került Győrbe Kovács Géza lelkész, akinek igehirdetése biztatást adott. (Bácsi Sándor 
igazgató- és Böjtös Sándor lelkész, majd Bödecs Barnabás segédlelkész mellett végezte szolgálatát.) Ö 
vette kézbe a templomépítést. 

Az alapkő letételét 1957. augusztus 25-én ünnepli a gyülekezet. 
Bödecs Barnabás lelkész, Szabó Elemér és még sok más fiatal lelkesen rakták a téglákat az öttevé

nyi vasútállomáson a vontatóba, majd lerakták azokat Börcsön. Aztán újra fordultak. Az ő kétkezi 
munkájukat ma is emlegetik a gyülekezetben. Külön említést érdemel Csonka Lászlóné Buga Rozália 
munkája, aki 17 éven keresztül gondozta a templomot, és rendben tartotta annak kertjét. 

1960 júniusában a kész templomot Káldy Zoltán püspök szentelte fel. „Az ünneplő gyülekezet az 
imahelytől búcsúzott először. Évtizedeken át az iskola volt az istentiszteletek színhelye (1913-1948), 
mely iskolát a község 1973 és 1997 között óvodaként használt. Özvegy Kovács Pálné gondnok - aki 
esztendők óta példás buzgósággal viszi a kis gyülekezet ügyeit - üdvözölte keresetlen szavakkal a 
felszentelést végző püspököt. Imádság és énekszó búcsúztatta a régi hajlékot, majd a rendezett menet 
megindult az új templom felé... Maga az építőmester nyújtotta át a kulcsokat a püspöknek."*" Az ün
nepi igehirdetés Ef 2,18-22 alapján mutatott rá az örök egyházi fundamentumra. Ezután két gyermek 
konfirmációja, majd úrvacsoravétel következett. A közgyűlésen Dorn Vilmos számolt be az építkezés
ről. A teljes kiadás 188 239 forint volt. 

Ekkor a felügyelő Börcsön: dr. Vélsz Aladár. A presbiterek: néhai Asbóth Mihály, Varga András, 
Szombath Mihály, Honfi György, Kozma István, Inotai Benedek, Doktor Sándor, Haás Sándor, Buga 
Sándor, Kozma Mihály, Kovács Lajos és Inotai Ferenc. A kántor a volt diakonissza Fiedler Erzsébet, 
Aliz nővér, aki akkoriban a börcsi szeretetház otthonvezetője volt. A gyülekezet 137 tagot számlál a 
szeretetház lakóival együtt. A földek államosítása után megmaradt ingatlanok 1960-ban: a torony, 
2000 négyszögöl kántori javadalom, 600 négyszögöl telek, melyen a templom épült.*" A templom 
külső pucolása csak 1968-ban történt meg. 

Napjaink 
Az egykor államosított árvaház épülete ma a győri szeretetház kihelyezett tagozata. 
Ez az otthon ma három épületből áll, és 39 férőhellyel rendelkezik. „Az elmúlt két évtized alatt több 

lépcsőben bővítették az intézményt. A szomszédos telek megvásárlása után azon gondnoki lakás épült. 
1989 után a gyülekezet visszakapta régi iskoláját. Ennek az épületnek az átalakításával a főzőkonyhát 
alakították ki és modernizálták."*"' 

2002-ben Lackner Pál győri igazgató lelkész vezetése alatt megtörtént a templom külső és belső tata
rozása. A padokat az ausztriai Rottermann gyülekezete adományozta. 2010-ben az 50. évfordulót szem 
előtt tartva elkészült a templom járólapozása, új „ruhát" kaptak a padok. A templom előtt parkolók 
kerültek kialakításra. Eltűnt a régi kerítés, új térkőburkolat és kandeláberek szépítik a templom bejá
ratát. Mindezek a munkálatok nagy anyagi terhet rónak a kicsiny gyülekezetre még annak ellenére is, 
hogy Rácz Róbert polgármester úr és munkatársai nagy segítségünkre voltak. 

Jelenleg 26 evangélikus család fizet egyházfenntartói járulékot Börcsön, a megkereszteltekkel együtt 
76 főt számlál a gyülekezet. Gondnoka: Nagy Ferenc. Presbiterek: Gyurósné Gősi Katalin pénztáros. 
Nagy Ferencné, Boros Géza, Gyurós Rudolfné, Káldi György, Kovács Géza. Az egyházfi feladatait Gősi 
Sándor látja el. Szeretnénk azonban a presbiteri szolgálatra másokat is megszólítani. 2006. augusztus 1. 
óta Takács Eszter helyettes lelkész Ménfőcsanakról látja el a börcsi filia gondozását. Korábban a fent 
említetteken kívül 1956-tól Bödecs Barnabás, Plachy Lajos, Tekus Ottó, Bárány Gyula, Tekusné Szabó 
Izabella, 1982-től Ittzés Gábor, majd Lackner Pál 1991-től, Jánosa Attila, Ócsai Zoltán, Weltler Rezső, 
Csorba János, Mesterházy Zsuzsanna győri lelkészek szolgáltak Börcsön. 

A kántorok: a lelkészek, majd Dombi Attila, Oravecz András, Szelcsányi Edit. 
1985-ben a templomépítés 25. évfordulóját ünnepelte a gyülekezet. 
2010-ben az 50 éves jubileumot ültük. Nagy utat jártak be elődeink, most mienk a staféta. 
A hálaadás és a dicséret pedig a Szentháromság Istent illeti megtartó hűségéért. Hogy megmarad

jon, áldja meg ezt a maroknyi gyülekezetet Lélekkel átitatott emberekkel. 
Takács Eszter 

473 Kovács Géza lelkész igehirdetéséből. Kézirat. Elhangzott 19S5-ben a templomépítés 25. évfordulóján. 
474 Böjtös Sándor győri ev. lelkész Retrospect című, összefoglaló emlékirataiból. Győr, 1977. Közreadta fia, Böjtös Sándor 
475 Kovács Géza visszaemlékezése, 1957. 
476 Keveházi László: Isten nagy dolgokat kicsiny kezdetből szokott elindítani. 96. o. 
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Az öttevényi leánygyülekezet 
A Pálmai Lajos lelkész által összeállított, 1927-es évkönyvben a következő olvasható:,,... a reformá

ció hajnalán hosszú időn át önálló, nagy evang. gyülekezet volt Öttevényen templommal, iskolával, 
lelkésszel, tanítóval. 1634-ben vették el erőszakkal templomukat. Ez az esztendő halálos döfést mért a 
Szigetköz evangélikus gyülekezeteire. Öt gyülekezetet semmisített meg. A többiek teljesen elpusztul
tak. Ahol valamikor ev. templom állott, ott ma hírmagnak sincs evang. ember. Ki gondol ma Hédervár, 
Remete, Lipót, Ásvány, Szentpálban arra, hogy ezek valamikor jóformán színtiszta evang. községek 
voltak. Az öttevényiek a szent maradék. Ök tartottak ki egyedül. Évszázados vágy lobog bennük. 
Siratják, mint a zsidók az elvett templomot.""' 

Győr megyében, a megosztott templomban is igyekeztek az evangélikus és református lelkészeket 
tevékenységükben megakadályozni. Az evangélikus lelkészeknek nem engedélyezték a betegek vi
gasztalását, az úrvacsora osztását. Társadalmi nyomás nehezedett még a céhek evangélikus tagjaira is. 
Erre az időre esik az öttevényi templom elfoglalása. I. Lipót uralkodása alatt - 1671-72-ben - felszá
molták az igen kicsi imaházakat is. 80 lelkészt űztek el a falvakból. Az öttevényieknek hitükért való 
küzdelme folytatódott. Az évszázadok múlásával az evangélikus családok utódokat neveltek fel, akik 
őrizték elődeik erős hitét. Nem mondtak le arról, hogy közösségüknek templomot emeljenek. 

A XX, század elején, 1907-ben Gyurátz Ferenc püspök meglátogatta az öttevényi gyülekezetet. A 
Földváry kastélyban látták vendégül. Földváry Miklósné lelkesen fogadta a templomépítés gondolatát, 
amely ekkor meghiúsult. A megindult mozgalom nem volt elég erős. 1912-ből való az a dokumentum, 
amely az öttevényi - Lebenyhez tartozó fiókegyház - kérését tartalmazza. „Lumnicer Mihály felü
gyelő úr előadja az öttevényi fiókegyházközségnek azon kérését, hogy mivel Öttevénynek sokkal jobb 
összeköttetése van Győrrel mint Lebennyel, egyezzék bele a lébényí anyaegyház , hogy Lebenytől 
leszakadva, Győrhöz csatlakozhassanak, egyúttal a lébényí anyaegyház iránti minden anyagi kötele
zettségüktől mentessenek fel. Közgyűlés méltányolva az öttevényi fiókegyház 1912. ápril. 21.én kelt 
folyamodványában felhozott, valamint Lumnitzer felügyelő úr által említett okokat, hivatkozással 
egyúttal a győri ág. h. ev. egyházmegye 1912. június 29-én tartott közgyűléséről felvett jegyzőkönyv
nek 18. pontjára, beleegyezik abba, hogy Öttevény fiókegyház a lébényí anyaegyháztól elszakadva, a 
győri ág. h. ev. anyaegyházhoz csatoltassék. 

A lébényí anyaegyház lemond mindazon anyagi hozzájárulásokról, melyeket az öttevényi fiókegy
ház a lébényí gyülekezetnek teljesített.""" 

Az 1914-ben bekövetkezett világháború, a trianoni békediktátum, az ország súlyos gazdasági hely
zete egy időre visszafogta a templomépítés tervét. De nem túl hosszú ideig! „Öttevény evangélikus 
népe az advent népe. Lelkét teljesen betölti a temploma megépülésére való várakozás"*" - írta egyik 
cikkében Túróczy Zoltán lelkész. 

1928-ban sem valósulhatott meg az építés: telket kellett szerezni hozzá. Végül özv. Kiss Károlyné -
néhai Lumnitzer Mihály volt ev. egyházfelügyelő lánya - adott kedvező feltételek mellett telket. 1928. 
március 14-én jelenti Pálmai Lajos esperes, hogy „újra fellobbant a zsarátnok."*™ 

1929. ápr. 22-én történik az első kapavágás, május 5-én pedig az ünnepélyes alapkőletétel. „Cso
dálatos dolog! Amikor 16.000 koronája volt ennek a népnek, nem mert belefogni. Amikor semmije 
sem volt, csak egy pár száz pengője s körülötte egy összedőlt világ gazdasági romjai alatt nyögött az 
egész nemzet, akkor ez a 156 szegény »templom egere« hozzáfogott. Nem volt mása, mint hite az Isten 
ígéretében: Minden lehetséges a hívőnek. Ráállt erre, mint szent fundamentumra a hit vakmerőségével 
s íme itt áll a templom. Isten nem hagyta szégyenben a hivő sereget. Ez a templom a hit temploma."*" 

A hit összetartó erő. Az emberek összefogtak a templom építésekor: segítettek munkával és adomá
nyokkal. Földváry Valéria sorsjegyakciót szervezett a templom javára. Újságcikkek is jelentek meg az 
öttevényiek mozgalmáról. 

És jöttek az adományok Békéscsabától Sopronig, Tokajtól Töltéstaváig számtalan városból faluból, 
még Olaszországból és Amerikából is. 

A győri egyház 1000 pengőt, az állam 500-at, dr. Szent-Ivány Géza 400-at, Lumnitzer Mihály leánya 
200-at, Földváry Valéria 250 pengőt adományozott. Földváry Valéria a pénzen kívül értékes oltárterítőt 

477 A Győr Sz. Kir. Városi Ágostai Hitvallású Evang. Keresztyén Egyházközség Évkönyve az 1927-ik esztendőről. Összeállította 
Pálmai Lajos lelkész, tb. esperes, Győr 1928. 76. o. 

478 A Lébényi Evangélikus Gyülekezet Jegyzőkönyve 1912. 188. o. 
479 A Győr Sz. Kir. Városi Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyházközség Évkönyve az 1928-ik esztendőről. Össze

állította Túróczy Zoltán lelkész, Győr 1929. 81. o. 
480 A Győr Sz. Kir. Városi Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyházközség Évkönyve az 1929. esztendőről. Összeállí

totta: Túróczy Zoltán lelkész, Győr, 1930. 50. o. 
481 uo. 
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is készíttetett, az öttevényi leányok pedig varrtak egyet. Az állomásfőnök, Weisz Sándor, aki római 
katolikus volt, a templom terrazzó burkolatát ajándékozta, és nagy gonddal, szeretettel figyelte, ellen
őrizte az építés minden mozzanatát. 

Az oltárra a keresztet az öttevényi Ribár Mihályné adományozta. A győri Kovács Páltól pedig ha
rangkötelet kapott a gyülekezet. Illő megemlékezni Sándor Lászlóné sz. Polgár Zsófia New York-i 
lakosról, aki Amerikában hallgatta Kapi Béla püspök prédikációját, és ennek nyomán különböző cé
lokra 32 dollárt küldött Öttevényre. (Karácsonyra a szegényebb gyerekeknek 10 dollárt narancs és dió 
vásárlására.) 

„De hiába lett volna nekünk minden összefogásunk, ha Isten nem ad mellénk oly embert, mint 
amilyen Czéh Lajos. Ő volt az, aki ennek a templomnak a tervét elkészítette, felépítését annyira am
bicionálta, hogy önköltségi áron alul csinálta meg. 

Lelkes példája átragadt a többi iparosokra is. Az oltárt és szószéket Kecskés János győri hittestvé
rünk tervezte és készítette, festését id. Molnár István győri hittestvérünk végezte. Mindketten semmi 
nyereséget sem fogadtak el tőlünk. A harangot, melyre Lukács 15., 24. versét írtuk fel, a soproni 
Seltenhofer-cég, szintén hittestvérünk készítette 10 százalékos engedménnyel. A harmóniumot Miklás 
Mihály egyházfelügyelő úr szíves közbenjárására, a pécsi Angster-cég szállította teljes önköltségi 
áron. Csak így épülhetett meg ez a templom 11 350 pengő 3 fillérért. De így hirdeti a magyar iparos 
önzetlenségét; nemes eszmékért lelkesedni és áldozni tudását is. Ez a templom a magyar ipar becsü
lete. Az öttevényieknek pedig ez a templom a protestáció temploma. így is nevezték el. Azt akarják, 
hogy legyen ez a templom kőbeépült tiltakozás a lelkiismereti szabadság minden elnyomása ellen, de 
legyen egyben kőbe épült bizonyságtétel is arról, hogy ők őseikhez híven inkább meghalnak, de hitü
ket nem hagyják. Nekik Erős vár a mi Istenünk. Benne bíznak, amikor a jövendőbe néznek."'"^ 

A templom falán mai napig olvasható ez a kőbe vésett hitvallás: „Ezt a templomot a háromszázad
dal ezelőtt elvett templom helyett építette s a protestáció templomának nevezte el az öttevényi szent 
maradék 1929." 

A templom felszentelésére 1929. aug. 25-én került sor Kapi Béla püspök szolgálatával, több egyházi 
elöljáró kíséretében. Jelen volt az ünnepségen a megyei, a községi elöljáróság, nagy közönség Győrből 
és az egész környékről. Az avatást követően szépítették a lakosok a belső kertet, rendezték a templom 
környékét. 

A templom körüli munkák az utóbbi évtizedekben sem fejeződtek be. 1964-ben sekrestyével egészült 
ki a templomtér. 1996-ban új padok készültek. 2008-ban pedig a teljes tető valamint a bejárati ajtó 
cseréjére került sor. 

Adja Isten, hogy Öttevény evangélikus templomának sorsa soha ne legyen bizonytalan. Az itt élő 
evangélikusok őrizzék hittel ezt a hajlékot, és reménységgel adják át utódaiknak! 

Karsainé Horváth Klára 

A győrújfalui leányegyház 

Gyülekezetünk eredete a múlt ködébe vész. Legkorábbi adatunk egy 1815-ben kelt levél szerint a 
következő: „több mint harminc éve, hogy Újfalun evangélikus oskolamester van". Tehát valószínű, 
hogy Mária Terézia uralkodásának utolsó éveiben már volt tanító. Ha pedig tanító volt, akkor gyüle
kezet is volt. 

1815-ben egy tót nemzetiségű iskolamesternek a Szigethy és a Forrás családok felváltva adtak szo
bát. További tanítók: Molnár Károly 1830-52, Erdélyi Károly 1852-53, Vörös Lajos 1853-56, Hetvényi 
István 1856-57, Andorka Zsigmond 1859-?, Alexy Lajos 1878-79, Benedek Vince 1880-87, Csányi 
Lajos 1887-95, Kiss Lajos 1895-1933. 

Kis falunkon át számtalanszor volt hadak járása, mely a gyülekezet életére is kihatott. Vallás miatti 
üldöztetésről nem szól az emlékezet, de nehéz elképzelni, hogy éppen Újfalun ne lett volna. Falunk 
evangélikussága mindig szívügyének tekintette a gyülekezet sorsát. Nehéz körülmények között is a 
gondviselésben bizakodók elszántságával vállalták a gyülekezet fenntartásából rájuk háruló terheket. 

1865-ben a gyülekezet új imaházat épített. Szintén ebben az évben a katolikusokkal közös harang 
megrepedt, 1866-ban elkészült az új harang, melynek költségeit - 250 ezüst forintot - gróf Viczay 
Héder (Szigetköz kegyura) teljes egészében magára vállalta. Gyülekezetünk 1895-ben tanítói állásra 
meghívta Kiss Lajos téti segédtanítót. Kiss tanító úr 1933. évi nyugdíjazásáig szent elkötelezettséggel 
és lelkesedéssel tanította gyülekezetünkben generációk egész sorát. Akik élnek még tanítványai közül, 
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nevét ma is tisztelettel emlegetik. Kiss Lajos nyugalomba vonulása után Lajos és Margit nevű gyerme
kei töltötték be édesapjuk hivatalát az államosításig (1948). 

Tiszteletadással kell meghajtanunk fejünket Schrikker László emléke előtt is, aki helybeli földbirto
kos, gyülekezeti felügyelő, és iskolánk nagy patrónusa volt. 1905-ben elkészült az új, tágas, világos, a 
kor igényeinek megfelelő iskola. 

Régi vágya volt az újfalusi evangélikusoknak, hogy templomot építsenek. Ez a szándék 1942-ben 
elemi erővel tört fel a hívek szívéből. Sajnos a háború szele és a pénzromlás megakasztotta a szép szán
dékot. 1949-ben újra fellángol a templomépítési kedv. Egyházmegyei gyűjtés és helyi áldozatvállalás 
nyomán szeptember 18-án mellmagasságig érnek a falak. Mire a tél beköszöntött, már kész volt a tető 
is. 1950. június 25-én Túróczy Zoltán püspök felavatta a templomot. Az újfalui evangélikus templom 
külseje felszentelésekor még vakolatlan állapotú volt, néhány év elteltével azonban a gyülekezet gon
doskodott a falak bevakolásáról. 1954-ben árvíz pusztított a faluban, amely nem kímélte Isten házát 
sem. Ma is meglátszik a templom elöl levő padjain a víz magasságának nyoma, szintjének magasságát 
a templom falán márványtábla is őrzi. Kárt azonban nem tudott tenni az épületben az áradat. 

A szószékről rendszeresen a mindenkori győri lelkészek, püspökök, e.speresek hirdették Isten igéjét. 
Prédikált ezek közt a falak közt Túróczy Zoltán és Szabó József püspök. Lukács István és Kovács Géza, 
Bödecs Barnabás és Ittzés Gábor, Tekus Ottó és Plachy Lajos, Bárány Gyula esperes, Lackner Pál ké
sőbbi tábori püspök. 

1991-ben a közösség visszakapta a korábban államosított iskola és tanítólakás épületét, amelyek 
hasznosítása csak átmenetileg megoldott. A végleges felhasználásra több ötlet is napvilágot látott, de 
a végső megoldás a jelen és jövő feladata a gyülekezetben. 

2005-ben Jakus György és Tóth Péter munkája: Győrújfalu és az evangélikus gyülekezet története 
391 oldalas vaskos magánkiadásban jelent meg. (Hozzáférhető pl. a Győri Evangélikus Egyházközség 
Levéltárában.) 

2008-ban az egyházközség két tagja, Tóth Péter és Pintér Béla alapító tagok létrehozták a Győrúj
falui Erős Vár Egyházi Alapítványt, amely a Győrújfalui Evangélikus Leánygyülekezet támogatására 
hivatott. 

Végül essék említés a napjainkban rendszeresen itt szolgáló lelkészekről, élükön Ittzés János püsj)ök-
kel, a körzetileg illetékes lelkész Jánosa Attila, az igazgatólelkészség révén felelős vezető pedig Ocsai 
Zoltán. A gyülekezet mindenkor tisztelettel, örömmel és megbecsüléssel hallgatja a helyben nevel
kedett Berényiné Mesterházy Zsuzsanna lelkésznő és Csorba János gyülekezeti lelkész és Csorbáné 
Farkas Zsófia iskolalelkész szolgálatát is. 

2010-ben, felszentelésének 60. évfordulóján a gyülekezet majdnem teljesen saját erőből renoválta 
templomát. A munkák végeztével az örvendező gyülekezet kérésére Ittzés János püspök szolgált há
laadó istentiszteleten. 

Szigetköz egyetlen evangélikus templomát és gyülekezetét kísérje Isten gazdag áldása az idők vége
zetéig, hogy hívogathassa az ige forrásához a megfáradtakat. 

Jánosa Attila 

Intézményeink 

Az iskola 

Győr belvárosának közvetlen közelében, a Rába-parton található Győr egyik legszebb, legjobban 
felszerelt, nagy múltú iskolája, a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ Gimnázium, Általános 
Iskola és Óvoda. Ez a város egyetlen evangélikus intézménye, ahol óvodás kortól érettségiig keresz
tyén szellemű nevelés, oktatás folyik. 

Győrött az evangélikus oktatás egyidős a gyülekezettel. A 16. században a győri várban már sok 
evangélikus vallású német katona is szolgált. Az ő gyerekeik számára hozták létre a seregiskolát 
(Heereschule). A század végére már a magyar polgárság tagjai között is szép számmal voltak evan
gélikusok, az ő gyermekeik is itt tanulhattak. A tanárok közé tartozott az a három lelkész is, akiket 
Luther és Melanchthon küldtek Győrbe. A várost 1594-ben elfoglalták a törökök, meghiúsítva az is
kola fejlődését és az evangélikus vallás megerősödését. A vár visszafoglalása után az ellenreformáció 
tette lehetetlenné nemcsak az egyházközség, hanem az iskola munkáját is a vár falain belül. Ez volt a 
vándorló iskola és gyülekezet időszaka. 

A linzi békét követően a belvárosi Szerecsenfej utcában ismét iskola működött. Aáchs Mihály veze
tésével 1696-ban az újvárosi Öreg utcában (ma Kossuth Lajos utca) új templomot és iskolát építettek 
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az evangélikusok. Lelkészek és tanítók egész sora működött itt eredményesen, sőt Hegyfalusi György 
(1692-1695) az iskolát gimnáziumi szintre emelte. Az 1696-ból származó első gyülekezeti rendtartás 
érdekes adatokkal szolgál az iskolára nézve is. Tekintélyes pozíció volt a gyülekezetben a rektori állás, 
ennek megfelelően nagy az elvárás is a személyével szemben; legyen hűséges, hivatalában serény, 
magaviseletében és életvitelében példamutató. Senkit ne botránkoztasson meg, legyen tisztességes és 
becsületes, élete mind a diákoknak, mind a gyülekezetnek „tüköré, melyben magukat a diákok néz
hessék és láthassák". 

Ez idő tájt az iskolának volt alumneuma, azaz tápintézete is. Olyan gyerekek kaptak itt szállást és 
ellátást, akik nem voltak képesek saját költségükön tanulni, hanem a gyülekezet vagy egy patrónus vi
selte azokat. Működött egy coltus, kollégium is. Ide előkelőbb, tehetősebb családok gyermekei jutottak 
be, akik meg tudták fizetni a kirótt díjat. Ebben az időben hallunk először a leányok iskoláztatásáról. 
Ez a kántor feladata volt. 1739-ben az elemi osztályokat különválasztották, a leánytanulóknak külön 
tanítót rendeltek. 1749-ben Mária Terézia tiltó rendelkezései, a templom elvétele után nemcsak a lelké
szeknek, hanem a tanítóknak is menniük kellett, így a tanítás lehetetlenné vált. Csak II. József türelmi 
rendelete (1781) tette lehetővé a szabad vallásgyakorlatot, s már a következő évben megszerveződött 
az iskola. A tanári kart magas fokú végzettség, több nyelv ismerete jellemezte. A lelkészeken és segéd
lelkészeken kívül a rektorokat és a tanárokat is csak abban az esetben hívták meg az iskolába nevelő
nek, ha külföldi egyetemen végeztek. Minden oktató egyben polihisztor is volt, mert a nyelvtudáson 
kívül jártasnak kellett lenniük a hittudományban, a humán és reál tantárgyakban egyaránt. Állandóan 
lépést kellett tartaniuk a haladással, mert az egyház a lelkészeken keresztül áUandóan ellenőrizte az 
iskola oktató-nevelő munkáját. 

Kezdetben erősen érezhető volt a német iskolai rend oktatási és nevelési rendszerének hatása, hiszen 
a tanítók zöme német egyetemekről került ki. Az alapfokú elemi oktatás és a számonkérés magyar 
nyelven történt. Tekintetbe vették a kiadott rendelkezéseket, a Ratio Educationis pontjait, de azzal a 
módosítással, hogy a német nyelv helyett az elemi iskola osztályaiban magyar nyelven tanítottak. Az 
iskola gyorsan fejlődött. A 18. század végén már négy fiú- és egy lányosztály működött. Kiemelkedő 
Stelczer Dániel személye, aki már olyan tárgyakat is tanított, amelyek megfeleltek az algimnáziumi 
követelményeknek. 

Az osztrák kormány 1856-ban megvonta az iskola algimnáziumának nyilvánossági jogát. A meg
szüntetés közvetlen oka az volt, hogy elrendelték az 1849-ben kiadott új középiskolai szabályzat, az 
Entwurf végrehajtását, mely szerint német mintára nyolcosztályos gimnáziumot kell felállítani. A 
tanterv szerint csak németül és csak az előírt német anyagot taníthatták, aminek elsajátítását érettségi 
vizsgával kellett bizonyítani. A gyülekezet nem vállalta a német nyelven történő oktatást, inkább 
ideiglenesen felhagyott az algimnáziumi oktatással. A gimnázium megszűnt, az elemi iskola felsőbb 
osztályait átszervezték. Ide választották meg tanítónak Péterfy Sándort, akinek nevét ma az iskola 
viseli. Péterfy, a „tanítók atyja" csak néhány évig tanított Győrben (1863-1865), emlékét márványtábla 
őrzi a fiúiskola homlokzatán, az iskola előtti utat pedig a város „Péterfy Sándor út"-nak nevezte el. 
Az algimnázium felszámolása után az iskola célja az elemi népiskola színvonalának minél nagyobb 
emelése volt. Fadgyas Pál igazgatósága idején különválasztották a fiúkat a lányoktól, minden osztály 
külön tanítóval működött, összesen tíz tanerővel és egy énektanítóval, szép teljesítményeket érve el: 
„más vallásúak is szívesen íratták be ide gyermekeiket, és vidékről is szép számmal érkeztek, főleg 
Mosón megyéből német anyanyelvűek, hogy a magyar nyelvet elsajátítsák". 

1900-ban építette fel az egyházközség az új leányiskolát, a fiúiskolát 1930-ban szentelték fel. A 
leányiskola új épülete a tornateremmel és a kiszolgálóhelyiségekkel a közben bekövetkező háborús 
események, majd az államosítás miatt csak terv maradt. 

1931. szeptember l-jén a korábbi hatosztályos iskola hetedik, majd nyolcadik osztállyal bővült. Ez 
azért kiemelkedő teljesítmény, mert akkor az egész országban mindössze három-négy nyolcosztályos 
intézmény szerveződött. A II. világháború Győrt is elérte, de az iskola falai között már 1945. május 
14-én újraindult a tanítás, összevonták az alsó fiú- és leányosztályokat, az oktató-nevelő munka az 
1948-ban bekövetkezett államosításig zavartalanul folyt. Részlet az államosító bizottság jegyzőköny
véből: „A bizottság megállapítja, hogy az épület... teljes egészében állami tulajdonba került..." Az 
állami hatóság megbontotta a nevelőtestület egységét, tagjait igyekeztek szétszórni a város iskoláiba. 
Az egyház épületében ének-zenei általános iskola nyílt, mely Bartók Béla nevét vette fel és 1992. jú
nius végéig működött. A győri evangélikus iskola - mely közel 400 évig szolgálta a magyar oktatás 
ügyét - megszűnt létezni. 

Az államosítás 44 éves kényszerszünete után a rendszerváltást követően az egyházközség elhatá
rozta, hogy újra megnyitja egykori iskoláját. Megindult egy egységes, átfogó, keresztyén értékrendű 
nevelés folyamatának biztosítására szolgáló intézmény fokozatos kiépítése. Tekus Ottó és Ittzés Gábor 
egykori lelkészek irányításával folytak a tárgyalások. 

Első lépésként 1991 őszén a volt gyülkezeti terem átalakításával, a legszükségesebb feltételek meg-
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teremtésével, valamint az engedélyeztetési eljárások után elkezdődött a munka az óvodában, egy cso
porttal, Garay Béláné vezetésével. Az intézmény iránt évről évre nőtt az érdeklődés, így folyamatos 
bővítésre szorult. Az igazgatói feladatokat az 1997/98-as tanévtől Ács Györgyné látja el. 2000 őszén 
óvodánk újabb - negyedik - csoporttal bővült, a gyarapodást a megnövekedett jelentkezések kielégí
tésére való törekvés indokolta. Ekkor már 112 kisgyermeket tudott fogadni az intézmény. 

A régi épületet 1992. július 3-án vettük át, s az újonnan szervezett iskola 1992. szeptember l-jén 
kezdte meg működését. Az első venisanctéra (tanévnyitó istentiszteletre) a 156 diákot és családtagja
ikat, valamint a 16 újonnan választott nevelőt a korábbi evangélikus iskola még élő nevelői, a gyüle
kezet tagjai és a város elöljárói is elkísérték. Zacher Lajos, egykori tanár levélben köszöntötte a tan
testület tagjait: „Isten kegyelméből köszöntelek benneteket, aki matuzsálemként még élek azok közül, 
akik 1948-ig magas szintre emelve tartották a győri evangélikus népiskolát." Kezdetben Evangélikus 
Általános Iskola és Óvoda volt az intézmény neve, ma is sokan használják az „evangélikus" megjelö
lést az iskola említésekor. A szülők igénye és a gyülekezet presbitériumának elszántsága együttesen 
hívták életre 1995-ben a nyolc évfolyamos gimnáziumi, 2004-ben pedig a négy évfolyamos gimnáziu
mi tagozatot. Az iskola képzési feladatai az évek folyamán bővültek. 

A tanulócsoportok számának növekedése szükségessé tette az épület bővítését. Újabb tárgyalások 
tették lehetővé a régi püspöki palota kiürítését és az egykori fiúiskolához csatolását. Az átalakító mun
kálatok négy évig (1995-1998) tartottak és hatalmas összegeket emésztettek fel. Csak olyan ütemben 
haladhatott a munka, ahogyan az anyagi fedezet érkezett. Az építkezés által okozott kellemetlenség 
azonban eltörpült az épület használhatósága és szépsége mellett. Az átalakítás tervezését Ráskai Péter 
építészmérnök, a kivitelezés jelentős részét Salakta Gyula vállalkozása végezte. Az építkezéssel kap
csolatos tárgyalások, az irányítás és lebonyolítás a presbitérium, a gyülekezeti felügyelők, Benkő Imre 
és Pónya László, továbbá Ittzés Gábor és Lackner Pál igazgató lelkészek és Jancsó Kálmánné igazga
tó közreműködésével zajlottak. A kész épületet - az 1999/2000-es tanév megnyitó ünnepségén - D. 
Szebik Imre püspök szentelte fel. Ezt követően került sor Jancsó Kálmánné igazgató nyugdíjazására, 
valamint ezzel egyidejűleg Hallgatóné Hajnal Judit kinevezésére, aki azóta is az intézmény vezetője. 

Az iskola 10 éves évfordulóján már 520 tanulója volt az intézménynek. A jubileumi istentiszteletet 
követően került sor az iskola névadására, a Péterfy-emlékfal leleplezésére, valamint az iskolazászló 
felavatására. Az iskola neve 2002 óta Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ. A névválasztást 
különösen az indokolta, hogy Péterfy iskolánk tanítója volt: 1858-tól házitanítóként, 1863-tól 1865-ig 
pedig rendes, kinevezett pedagógusként működött. Bronzból öntött mellszobra - Lebo Ferenc alkotása 
- az iskola folyósóján látható 2002. április 9. óta. 

Az iskola épülete a nagyszabású bővítés ellenére ismét szűknek bizonyult, így 2004-ben rekord 
gyorsasággal készült el az új gimnáziumi tagozat befogadására alkalmas négy új tanterem. A régi fiú
iskola épületére minden igényt kielégítő emeletet építettek Ráskai Péter tervei alapján. A kivitelezést 
a Dávid-Bau építőipari cég végezte Horváth Sándor építész felügyelete mellett. A gyülekezet részéről 
Csermák Gusztáv felügyelő és Hallgatóné Hajnal Judit szervezték a munkát. Az épületet Ittzés János 
püspök szentelte fel. 

A tanulólétszám folyamatosan nő, 2007-ben az intézmény 15 éves évfordulóján már 764 gyermek 
vett részt az ünnepi istentiszteleten. Ettől az évtől látja el az iskolalelkészi szolgálatot Csorbáné Farkas 
Zsófia, őt megelőzően 1992-2005-ig Lacknerné Puskás Sára végezte ezt a munkát. 

Az intézmény fejlődése az újraindítás óta töretlen, az idei tanévben a 138 óvodás és a 659 iskolás 
elhelyezése csak nagy nehézségek árán oldható meg. Az újabb lelki és fizikai építkezés nem várathat 
sokáig magára. 

Hallgatóné Hajnal Judit 

A szeretetház 

„A győri evangélikus egyházközségünkből természetszerűleg fejlődött ki a Szeretetház, itt ősidőktől 
fogva együtt járt a hithűség az áldozatkész szeretettel. Az egyház rendszeresen gondoskodott mindig 
a házi szegényekről, a templom ajtajánál perselyeket tartott a városi szegények javára, az úgynevezett 
alumnistákat (szegény sorsú gimnáziumi tanulók) egyes családok egész éven át élelmezték." (Pálmai 
Lajos) A gyülekezeti diakóniai szolgálatot tehát már régtől gyakorolták. 

Először Karsay Sándor lelkészben, dunántúli püspökben fogalmazódott meg egy szeretetintézmény 
gondolata. 1883 októberében püspöki körlevelében felhívást intézett a győri gyülekezethez, hogy egy 
jótékony intézmény állításával állítson emléket Luther Márton születése 400 éves évfordulójának. 
Decemberben megszületett a határozat, hogy alapuljon „munkaképtelenné lett és becsületben elaggott 
gyülekezeti férfi és nőtagok és árvák részére egy menhely". Megindult a gyűjtés, és a gyülekezet házat 
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kapott Nádorvárosban, a Kálvária utcában Martiny Júliától és Ráth Teréziától. Mindketten áldozatos 
életű gyülekezeti tagok voltak, házuk lett a szegény- és árvaintézet első otthona. A házat renoválták, 
megkezdődtek az előkészületek a megnyitásra. 

A házat 1885. december 8-án adták át rendeltetésének, két munkaképtelen idős férfi és négy árva 
gyermek voltak az első lakók. A két idős férfi után két újabb gyermeket vettek fel. Egy tanító foglal
kozott velük, egy orvos pedig díjazás nélkül ellátta őket. Volt gazdasszonyuk, aki a háztartást vezette. 
1900-ban választották vezetővé Borsody Lajos tanítót, aki itt kapott lakást is. Ekkor már 4 idős férfi és 
8 fiatal lakott az otthonban. Isó Vince akkori győri lelkész és Grünwald József gondnok sokat foglal
koztak a gyermekekkel, áhítatokat és egyéb alkalmakat tartottak részükre. 

1902-ben meghalt Karsay Sándor lelkész, püspök, az intézet irányítója. Utóda a gyülekezetben és 
a szeretetház irányításában Pálmai Lajos. 0 lett az árvaház lelkipásztora is. Ekkorra az intézet egyre 
kisebbnek bizonyult, a munka pedig terebélyesedett, megalakult a Belmissziói Bizottság. „Elodázha
tatlan volt egy új árvaház építése" - írta Pálmai Lajos. Szaporodtak az adományok és alapítványok is 
a diakóniai célra, ez azt jelezte, hogy a gyülekezet folytatni és erősíteni szeretné szeretetszolgálatát. 

A szervezés és a munka lassabban ment, mint képzelték, ugyanakkor az új hajlék megépítése egyre 
sürgetőbbé vált. Végül Bálint Mihály, egy hűséges gyülekezeti tag csodálatos adománya révén meg
valósulhatott az álom, a lelkészek pedig a Rába partján fekvő kertjüket ajánlották fel teleknek. Ezen 
a szép, csendes helyen épült az új, akkor modern, nagy, méltóságteljes, emeletes, ma is álló épület. 

A Belmissziói Bizottság közben egyesületté növekedett. Ennek választmányában érlelődött a gon
dolat, hogy az árvaházi gyerekek és elaggottak gondozására a belmissziói előadásokból megismert di
akonissza nővéreket kellene alkalmazni, akik egész életüket a szeretetszolgálatra szentelik. A pozsonyi 
anyaháztól kértek két diakonisszát, Huber Etelka és Frühwirth Auguszta nővérek 1910. február 9-én 
érkeztek meg Győrbe. 

Az új ház építkezése 1912 márciusában véget ért. A szép épületet Gyurátz Ferenc püspök adta át 
az örvendező gyülekezetnek. Az igazgató Pálmai Lajos lett, vezető nővér Huber Etelka. Frühwirth 
Auguszta nővér hamarosan távozott, a helyére Trauer Irén diakonissza érkezett. Az árvaházban 15 
gyermek élt, a menházban 4 idős nő. A fizetőképes magányos nők befogadására külön szobákat biz
tosítottak. Még ennek az évnek az őszén megindult a leányinternátus élete is 25 vidéki középiskolás 
növendékkel. Tágult tehát az ellátottak köre, szép, nagy szobákkal, hálótermekkel, fürdőszobákkal 
rendelkezett az épület. Egyedül a nagyterem mutatkozott kicsinek már most, mert sok alkalommal 
zsúfolt volt. Az adományok tovább szaporodtak, az 1914. márciusi közgyűlésen már 198 980 korona 
tiszta vagyont mutatott a szeretetház mérlege. 

A munka folyt, bár nehezebbé tette a rájuk törő első világháború. Mindjárt az első napokban fel
ajánlották a szeretetház nélkülözhető részeit kisegítő kórház céljára. 25 ágyat állítottak fel sebesült 
katonák számára. 

Az internátusban élő lányok száma is növekedett. Évről évre több volt azoknak a száma, akiket 
helyszűke miatt nem tudtak felvenni az intézménybe. A problémát a díszterem feláldozásával oldották 
meg, 1917 őszén már 40 növendéket vettek fel. Ebben az évben küldték ki Pozsonyból a következő di
akonissza nővért. Tarján Rózát is. Az évek során a háborúban azonban egyre nagyobb lett az élelem-, 
ruha- és tüzelőhiány. 1919 januárjában az internátust kénytelenek voltak beszüntetni, csak az árvahá
zat tartották fenn a kórházi munka mellett. 

A szeretetház bekapcsolódott egy országos gyermeknyaraltatási munkába is. A ház 3 külföldi gyer
mek nyaraltatását, ellátását vállalta. 

A Tanácsköztársaság idején megjelent a szeretetházban két politikai megbízott, és a házat köztu
lajdonba vette. Pálmai igazgató tartva attól, hogy mindent elvesznek, a meglévő készletet kiosztotta 
az idős és fiatal lakók között, és rokonokhoz, ismerősökhöz bocsátotta őket. Hamarosan az utcáról 
fiatalokat küldtek az otthonba, akiket egy központi konyhából élelmeztek. A többi helyiséget lefog
lalták, azokból irodák, lakások lettek, az intézetben 2 idős és 10 árva maradt a diakonissza nővérek 
önfeláldozó támogatásával. Végül azonban a nővérek munka hiányában visszatértek anyaházukba, 
„árva lett az árvaház" - írta Pálmai Lajos. De még ebben a szomorú időben is folytak adományok a 
szeretetház részére. 

1920-ban vetődött fel az újraindítás gondolata. A fokozódó drágaság és pénztelenség ennek útját áll
ta. 1925-ben azonban az egyházközség a szeretetházat újra megnyitotta, szeptember l-jén újra bené
pesültek a termek. Kellő számú növendék jelentkezett az internátusba, az idősek és árvák is elfoglalták 
régi helyüket, sőt újak is kerültek hozzájuk. Trianon után azonban Pozsony, s vele az evangélikus dia
konisszaház is elszakadt tőlünk, a diakonisszák idegen állampolgárok lettek, sokkal körülményesebb, 
nehézkesebb volt megszervezni az új nővér, Mórocz Katalin érkezését a győri szeretetházba. 

Ezek a nehézségek érlelték meg az elhatározást már 1925-ben, hogy a győri gyülekezetben diako
nisszaképzést indítsanak el. A Harangszóban közzétett felhívásra hatan jelentkeztek, négyüket vették 
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fel. Nehézségek árán ugyan, de sikerült megnyerni és megkapni vezető nővérnek Huber Etelkát. 1930. 
június 29-én nevezték ki főnöknőnek, szolgálata 1948-ig tartott. A diakonisszaképzésben az elméleti 
oktatást a vezető nővér végezte, a gyakorlati képzés a győri kórházban folyt. Egy esztendő múlva már 
négy kiképzett diakonissza nővért bocsátottak ki szolgálatra. 

1933-ban végre megvalósulhatott a régóta szükséges bővítés, felépült a szeretetház új szárnya, a 
Gusztáv Adolf Otthon. Idős, magányos nők kaptak itt helyet. A nővérek gondozták, ha kellett, ápolták 
őket, ebben a jelöltek is segítettek. Aki tudott, az részt vett az otthon ünnepein, alkalmain is. 

Győrben 1943-ban néhány méterre a régi anyaháztól Diakonissza Otthon és Árvaház feliratú har
madik ház épült. A 10 évvel ezelőtt elkészült Gusztáv Adolf Otthon csak átmenetileg oldotta meg a 
helyproblémákat, hamarosan ismét szűk lett a ház. Egyre többen kérték felvételüket, az árvák lassan 
kiszorultak. A terv 1940-ben készült el, 1943 májusában avatták fel a házat, szeptember l-jén meg is 
nyílt. Beköltöztek a panziósok, a nővérek és az árvák. Karácsonykor avatták fel a kápolnát. 

Külföldi adományokból sikerült egy telket vásárolni Sopronban, a Lövérekben. 1948-ban már pihen
hettek itt nővérek, de gyermekek és felnőttek üdültetésére is felhasználták a házat. Ekkor már Buthy 
Ella volt a vezető nővér az anyaházban. 

A megszűnt internátusi és árvaházi munka helyett a ház új szolgálati területet nyert, 1950 nya
rán nyílt meg a Missziói Intézet, igen nagy látogatottsággal. Rendeztek itt énekes konferenciát, 
gyermekbibliakör-vezetők találkozóját, szülők konferenciáját, presbiteri konferenciát és más külön
böző alkalmakat, például háztartási tanfolyamokat is. Ebbe a munkába is több nővér bekapcsolódott, 
amíg lehetett. 

1951. július 30-án az Állami Egyházügyi Hivatal közölte határozatát az egyházzal: „A diakonissza 
anyaházak megszüntetendők." A szomorú felszámolás 1951 augusztusától november végéig tartott. 
Igen komoly kérdés volt a nővérek ruhával, bútorral, pénzzel való ellátása. A szeretetintézmények 
tovább működhettek, a diakonisszák épületeire az állam nem tartott igényt. Minden a győri gyüle
kezet rendelkezése alá került, kivéve a Missziói Intézetet, annak kezelését a Dunántúli Egyházkerület 
vállalta át. 

Egyre nagyobb teret kapott az idősek szociális elhelyezését és gondozását szolgáló gyülekezeti mun
ka az egyházközségben. Á '70-es, '80-as években formálódott ki lassan a győri Szeretetház mai profilja. 
A jelentkezők száma egyre nőtt, a lelkigondozást a győri gyülekezet lelkészei látták el. 1975-ben indult 
meg országos egyházi segítséggel a szeretetház teljes rekonstrukciója, a 80-as évek közepén a nővér
otthont modernizálták. 

További építkezésekre a rendszerváltás után volt lehetőség. 2003-ban felépült az otthonhoz egy új 
épületrész, a régit teljesen felújították a Széchenyi-terv keretében. Itt már minden szobához tartozik 
külön fürdőszoba, az egész ház akadálymentes, komfortos. Az otthonkomplexum ma 100 férőhelyes, 
így valósultak meg az első igazgató lelkész bővítésről szőtt álmai. 2009 szeptemberétől az intézmény 
- szakmai munkájának elismeréseként - a Magyarországi Evangélikus Egyház Módszertani Konzor
ciumának tagja. Segítséget nyújt a hozzá forduló - elsősorban a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus 
Egyházkerület területén működő - evangélikus intézményeknek a mindennapi munkában felmerü
lő problémák megoldásában, a gyakran változó jogszabályok naprakész követésében. A vezetők: dr. 
Szilvásyné Peregi Eszter igazgató, az otthon lelkésze Menyesné Uram Zsuzsarma, őt jelenleg Karsay 
Lajos lelkész helyettesíti. 

A soproni üdülő helyén az 1980-as évek végén, Tekus Ottó igazgató lelkész szervezőmunkájának 
köszönhetően új, 34 férőhelyes vendégház épült. Találkozókat, konferenciákat tartottak itt, valamint 
egyházi üdülőként is működött tovább. A 2000-es évek elejétől az épület működtetését bérbe adták, 
2009 őszétől azonban ismét a győri gyülekezet felügyeli a házat. 

Keveházi László 

A könyvtár és a levéltár 
A győri gyülekezet könyvtárának állományát a gyülekezeti tagok és lelkészek adománya alkotja, 

valamint az egykori evangélikus népiskola és a volt egyházmegyei lelkészegyesület könyvtárának pél
dányai is hozzánk kerültek az említett intézmények felszámolása után. Túróczy Zoltán nyugdíjas évei
ben sokat dolgozott könyvtárunk rendezésén, ő írta: „nem nagy könyvtár, nem tervszerűen fejlesztett, 
a korral lépést tartó könyvtár, inkább régiségtár." A 17. századtól folyamatosan gyarapodik a kutatók 
számára fontos forrásokkal. A gyűjtemény korban a 16. századtól a 21. századig tartó időszakot öleli 
át. Tartalmaz 16. századi régi magyar nyomtatványokat és muzeális értékű dokumentumokat is. Kü
lönlegességnek számítanak a magyar pietizmus nyomdatermékei, evangélikus pedagógiai történetünk 

247 



A reformációtól - napjainkig 

értékes forrásai. A teológiai és valláspedagógiai szakirodalom mellett a történelem, a földrajz, a szép
irodalom, a nyelvtudomány, a jog, a politika és a természettudomány könyvei is jelen vannak. A 20. 
század első felének evangélikus kiadványai, valamint a Harangszó folyóirat és a Harangszó Nyomda 
kiadványai is megtalálhatóak. Külön gyűjteményként kezeljük a védetté nyilvánított muzeális értékű 
dokumentumokat, valamint a Schulek-hagyatékot, amelynek nagy része énekeskönyv-gyűjtemény. 
Az állományt főleg magyar és német nyelvű könyvek alkotják, de sok latin, angol, finn nyelvű kiad
ványunk is van. 

Egyházközségünkben rendszeres levéltári munka a 18. század közepétől folyik. 1712-től kezdve fo
lyamatosak a Győri Evangélikus Egyházközség életével kapcsolatos iratok, a testületek jegyzőkönyvei 
és azok mellékletei 1763-tól kezdve kutathatók. Ezekben a győri evangélikusság szervezete és élete, 
templomainak és intézményeinek története, a gyülekezetben végzett különböző ún. belmissziói mun
ka jól kirajzolódik. A gyülekezet kiemelkedő személyiségei sorában többek között Rát Mátyás, Torkos 
András, Kis János, Haubner Máté, Kapi Béla, Szabó József és Túróczy Zoltán életéről és munkássá
gáról találhat itt a kutató értékes adatokat. Különösen értékes még a már említett dr Schulek Tibor 
himnológus egyháztörténész irathagyatéka. 

A levéltár és a könyvtár is állandóan gyarapodik az egyházközség hivatalában és intézményeiben 
termelődő iratanyaggal és időnként adományokkal. 

Többszöri költöztetés után a könyv- és levéltár az iskola épületeinek kialakítása ill. felújítása után 
1999-ben nyerte el jelenlegi korszerű elhelyezését. 2011-től az intézmény neve: Rát Mátyás Evangéli
kus Gyűjtemény. 

Váncsa Zsuzsanna 

A Győri Evangélikus Egyházközség lelkészei 

Magdeburgi Joachim, a fekete lovasok prédikátora (1564-1570), Ábrahám, a lándzsás gyalogok pré
dikátora (1567-?), Schubert János (1570-1580?), Reuter Lénárd (1580?), Ammon András (1584-1586), 
Schwerter Hartmann (?), Sibolti Demeter (1585-1589), Kecskeméti Szana Máté (1608-1613), Laskai 
Bató István (1619-1630), Kőszegi Szekér Mátyás (1630-1642), Bognár Wagner György (1642-1671), 
Enzsel János (1682-1685?), Lőwei Balázs (1685-1707), Torkos András (1702-1737),Torkos József rektor
diakónus (1737-1749), Németh Sámuel, később szuperintendens (1737-1749), Rát Mátyás (1783-1786; 
1789-1810), Freytag Mihály (1783-1789), Fábri Pál (1786-1829), Sikos István (1810-1828), Haubner 
Máté püspök (1829-1849), Dregály Dániel (1832-1860), Horváth Sándor (1855-1886), Karsay Sándor 
püspök (1867-1902), I'só Vince (1887-1928), Pálmai Lajos (1903-1928), Túróczy Zoltán (1927-1939), 
Kapi Béla püspök (1928-1948), Szabó József (1939-1947), Túróczy Zohán püspök (1948-1952), Ittzés 
Mihály (1948-1950), Lukács István (1948-1956), Kovács Géza (1950-1982), Böjtös Sándor (1954-1973), 
Bácsi Sándor (1956/1957-1962), Plachy Lajos (1963-1981), Tekus Ottó (1975-1990), Bárány Gyula 
(1981-1998), Bödecs Barnabás (1982-1998), Ittzés Gábor (1982-1999), Lackner Pál (1990-2005), Jánosa 
Attila (1996-), Ócsai Zoltán (1999-), Berényi Rudolfné Mesterházy Zsuzsanna (2000-), Ittzés János 
püspök (2000-), Csorba János (2005-). 

A jelen 

Győrben jelenleg négy körzetben négy parókus lelkész szolgál: 
1. körzet (Belváros): Csorba János. A Forrás című gyülekezeti újság szerkesztője, a Torkos András 

Közművelődési Alapítvány elnöke. O tanítja a Péterfy-iskola felső tagozatos evangélikus diákjait. 
2. körzet (Sziget, Révfalu): Jánosa Attila. Gyülekezeti munkája mellett a börtönmissziós szolgálatot 

látja még el. 
3. körzet (Nádorváros) Ócsai Zoltán. 2006-tól a gyülekezet igazgató lelkésze. Iskolánk gimnáziu

mában tanít hittant és filozófiát. Az országos szervezésű evangélikus zenei tábor győri szervezője és 
házigazdája. 

4. körzet (Szabadhegy) Berényi Rudolfné Mesterházy Zsuzsanna. A baba-mama kör, az ovis óra, a 
gyermekkör és a nyári hittan- és napközis táborok szervezője. 

A gyülekezet lelkésze a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület mindenkori püspöke, jelenleg Ittzés 
János. A gyülekezet intézményeiben folyó lelki munkát az iskolalelkész, Csorbáné Farkas Zsófia és a 
szeretetházi lelkész, Karsay Lajos látja el. A gyülekezet két leánygyülekezetét, Börcsöt és Öttevényt 
Takács Eszter gondozza Ménfőcsanakról. A szeretetházban minden héten két istentiszteletet és két 
áhítatot tartunk, valamint minden héten van ökumenikus áhítat is. Az iskolában hetente két áhítat 
van a gyerekeknek, valamint minden jelesebb ünnep előtt csendesnapot tartunk. A tanárok minden 
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évet csendesnappal kezdenek. Gyülekezeti alkalmaink: minden vasárnap két-két istentiszteletet tar
tunk az Öregtemplomban és az Újtemplomban, valamint Győrújfalun és Szabadhegyen. Ezenfelül 
kéthetente, illetve havonta van istentisztelet Bácsán, Gönyűn, Nagyszentjánoson, Győrszentivánon. 
Havi rendszerességgel tarunk gyermek- és konfirmandus istentiszteletet. Minden évben három nagy 
sorozatot tartunk, böjtben, reformáció ünnepe előtt és adventben. Hetente van bibliaóra az Öreg
templomnál, Nádorvárosban és Szabadhegyen ovis óra. Meg kell említeni a nádorvárosi gyülekezeti 
énekkart, a Kékkereszt kört, a Bárka csoportot, az EKE bibliaórát, az ökumenikus aliansz alkalmakat, 
a szabadhegyi baba-mama kört, az öregtemplomi cserkész és KIE csapatot. Gyülekezeti újságunk, a 
Forrás újság évente háromszor jelenik meg. Rendszeresen szervezünk gyülekezeti kirándulásokat ma
gyarországi gyülekezetekhez, valamint finnországi, erdélyi és bécsújhelyi testvérgyülekezeteinkhez. 

Nagy örökséget kaptunk elődeinktől. Ennek megőrzése, ápolása felelősségünk. Büszkeséggel tölt el 
minket, hogy van mit megmutatni az ide betérőknek, gyermekeknek és kutatóknak egyaránt. De külö
nös terhet is jelent ez. Templomaink, a konvent épülete meglehetősen rossz állapotban vannak. Ebben 
az évben kapunk vissza még kárpótlásból egy négylakásos épületet a konventtel szemben. A sok gond 
és teher jó közösséggé kovácsolta össze a presbitérium azon tagjait, akik évek óta önzetlenül sokat 
segítettek a felújítási és karbantartási munkákban. Külön meg kell említenünk a műszaki és gazdasági 
bizottságot, melyek ebben élen jártak. Sok más presbiterünk és gyülekezeti tagunk vállal feladatokat 
a hétköznapokban, például a gyülekezeti honlap szerkesztése, kántori szolgálat, szervezési munkák, 
iratterjesztés, jogi és egyéb szakmai tanácsadás. 

Terveink között szerepel a nádorvárosi templom alagsorában urnatemető kialakítása. Iskolánknak 
nagy szüksége lenne egy kollégiumra és egy tornacsarnokra, ezek megépítéséről is régóta álmodunk. 
De a gyülekezet építése, közösségek szervezése, a misszió még fontosabb. Most indult a keresztyén 
kávéház, az ifjúsági zenekar, a szülők klubja. 

Ócsai Zoltán 
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Győr-Ménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség 

9012 Győr-Ménfőcsanak, Győri út 119. 
Tel: 96/449-311 
Dr. Percze Sándor lelkész 

Önállósulás ideje: 2006 
Anyakönyvek: 2006-tól 

Ménfőcsanaki anyaegyház: népszámlálási adat 
Győrnél /500/ 425. Tisztségviselők: Tóth Péter fe
lügyelő, Németh Jenő gondnok. Bors Tibor gond
nok. Búzás Jenő gondnok. Árvái Katalin jegyző, 
Melkovicsné Simon Bernadett pénztáros. Tar Attila 
számvevőszéki elnök, Limp János számvevőszéki 
tag. Presbiterek: Árvái Violetta, C. Tóth Bernadett, 
Finta Gábor, Fodor Elemér, Hadaró András, Kulcsár 
Józsefre, Németh Kálmán, Pécsingerné Németh 
Enikő 

Gyirmóti és koronczói szórványok: népszámlálá
si adat Győrnél /25/ 0 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 525/ 425 

A gyülekezet története 

Helytörténeti adatok 

Ménfőcsanak település Győrtől dél, délnyugati 
irányba, attól mintegy 5 km-re helyezkedik el. A kör
nyék valószínűleg már több évezreddel ezelőtt lakott volt. Erről árulkodnak a határban feltárt kelta 
fejedelmi sír és római kori hadiút maradványai. A mai település 1934-ben jött létre, három egymás
sal határos község. Csanakfalu, Csanakhegy és Ménfő egyesítése nyomán. A Ménfő helységnév első 
írásos dokumentuma 1172-ből származik. Csanakot 1237-40 körül „Chonuch" formában említik. A 
helytörténeti adatok szerint e két településnév etimológiai jelentését a következőkben lehet összefog
lalni: „A Ménfő helynév a magyar mén ,csődör' és a fő ,fej' összetétele. Eredetileg egy dombtetőre 
vagy a ma „Csanak"-nak hívott dombsor kezdetére vonatkozhatott: a jelentése szerinti ,Kanca-fő' egy 
hegy. A Csanak helynév személynévből keletkezett (...) A személynév alapja a török eredetű ,csanak' 
kehely, fa merítőedény, ,cserépedény' szó."*" 

A Győr-Ménfőcsanaki Evangélikus Gyülekezet a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 
legfiatalabb gyülekezete. 2006 augusztusától tart fenn önálló lelkészi állást. Az ezt megelőző időben 
Ménfőcsanak először a győrújbaráti gyülekezet leány-, majd később társegyházközségeként műkö
dött. Egészen pontosan nem lehet tudni, mikor szerveződtek az itt élő evangélikusok gyülekezetté. Az 
azonban biztos, hogy más környékbeli evangélikusokkal együtt vettek részt a győrújbaráti (korábbi 
nevén nagybaráti) gyülekezet megalapításában és a templom építésében, valamint az ottani iskola 
fenntartásában. 

Az önállósodás felé iskolával 
Az önállósodás első jelei az 1850-es évektől jelentkeznek, és szorosan összefüggnek a népiskola 

kérdésével. Ettől az évtől kezdve ugyanis a ménfői evangélikusok tél idejére külön tanítót fogadnak. 
Laborczy Zoltán lelkész így ír erről az időszakról: „Hihetőleg a távolság és a rossz utak miatt, 1850 kö
rül a ménfői hívek csak a téli időre fogadott mesterrel taníttatják gyermekeiket, aki házról házra járva 
tanított, és házról házra járva kapott élelmet és szállást. Később bérelt szobában tanított a mester, de 
tavasszal távoznia kellett."'"'' Hat évig tartott ez az időszak, míg végül a gyülekezet telket vásárolt, 
melyen egy régi épület is állott két szobával és konyhával. Ez az épület szolgált iskola és tanítólakás 
gyanánt. 1858-ban már önáUó tanítója van a ménfőieknek Sztrókay Dániel személyében. 

483 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára, idézi Szabady János: Ménfőcsanaki séta, Győr-Ménfőcsanak történelmi 
emlékhelyei, 3. bővített kiadás, Győr-Ménfőcsanak 2005. 49. 

484 Laborczi Zoltán: A ménfői evangélikus leánygyülekezet története. Kézirat. 
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Az iskola beindítása több szempontból sem volt problémamentes. Az iskola és a tanítói állás létre
hozására a ménfőiek ugyanis nem rendelkeztek egyházmegyei engedéllyel. Ez csak 1859-ben került 
utólagos kiadásra. Az iskola létrehozása az anyagyülekezettel is feszültségeket szült. Az ottani tanító 
fizetéséhez ugyanis a ménfőieknek továbbra is hozzá kellett járulniuk. Egy 186l-es egyházmegyei 
ítélet következtében a nagybaráti tanító fizetésének 50 %-át továbbra is nekik kellett állniuk. A kezdeti 
nehézségek után azonban az iskola mintegy 25 fővel sikeresen elindult. 1878-ra ez a szám már 42-re 
gyarapodott, és az 1900-as évek elején elérte a SO-at.*"̂  

1905/06-ban a gyülekezet egy imaházként is működő új iskolát épített a már meglévő telken. Ez az 
épület a maga 65 négyzetméteres alapterületével és felszereltségével az akkori kor minden igényét 
kielégítette. A két világháború borzalmait az iskola sérülés nélkül, folyamatos működés mellett átvé
szelte. Az 1948-as államosítással azonban a Csanaki Katolikus Elemi Iskolával és a Ménfői Katolikus 
Elemi Népiskolával együtt beolvasztották az egységes állami iskolába. Az 1990-es rendszerváltás után 
a gyülekezet visszakapta az iskola telkét a rajta lévő épülettel együtt. A mai napig ez ad otthont az 
istentiszteleten kívüli alkalmaknak, szeretetvendégségeknek. 

Az államosításig a következő kántortanítók szolgáltak a gyülekezetben"'": Sztrókay Dániel (1859-
1861), Prépost József (1862-1864), Simikli János (1864-1872), Barabás Gáspár (1874-1877), Andorka 
Zsigmond (1878-1884), Erdélyi István (1885-1888), Horváth Miklós (1888-1890), Kovasek/Kavasch 
Rajmund (1890-1893), Gyimóthi Károly (1894), Simikli János (1894-1909), Lóránt József (1909-1912), 
Szij Béla (1912-1914), Garan János (1915-1944), Pécsinger János (1945-1948) 

Az önállósodás felé templommal 

Az államosítás miatt egyre bizonytalanabb lett a helyzet a tekintetben, vajon meddig tarthat
ja a gyülekezet az iskola-imaházban alkalmait. Egy 1949-es jegyzőkönyvi feljegyzés arról tanúsko
dik, hogy a gyülekezet részéről egyre nagyobb igény jelentkezett arra, hogy rendszeresen legyenek 
Ménfőcsanakon istentiszteletek nemcsak a hivatalban lévő kántortanító, hanem a lelkész szolgála
tával is. Ezt a kívánságot az akkori nagybaráti lelkész, Kiss Samu felé tolmácsolta a gyülekezet, de 
a szomszédos Győrszemere felé is: „Tárgyalta továbbá a közgyűlés a gyülekezet azon kívánságát, 
hogy a győrszemerei nagytiszteletű úr is havonta egyszer szintén átjöjjön, mivel a ménfői hívek mint 
külbirtokosok Szemerére 28 q kenyérgabonát fizetnek, s ezért lelkészi ellenszolgáltatást kérnek. Sze
rintük itt sok az aratnivaló, de kevés a munkás, mert a nagytiszteletű úr eddig egy évben csak kétszer 
jött át istentiszteletet tartani."""" 

A templomépítés gondolata azonban már jóval korábban napirenden volt. 1941 decemberében ka
landos körülmények között, egy éjszaka leforgása alatt sikerül a gyülekezetnek templomépítésre is al
kalmas telket vásárolnia: „...1941. december 20-án a gyülekezet megvette a ménfői 424. sz. telekkönyvi 
betétben felvett 1600 öl ingatlant 6.500 pengő vételárért. A megvétel annyira sürgős volt, Czeiter 
András és Mózes Márton a gyülekezet vezetőségének két tagja az éjjeli órákban kereste fel a tanítót 
azért, hogy mit tegyenek. A telek központi fekvésű, a legalkalmasabb templomépítésre. Mások is meg 
akarták venni, reggelig nem lehetett várni a vétellel. A foglalóra szükséges összeget kölcsönözte a 
tanító úr. A baj az volt, hogy nem volt meg a vételhez szükséges felsőbb egyházhatósági hozzájárulás. 
Megállapodtak abban, hogy még az éjszaka folyamán megveszik a telket, le is foglalózzák, a tanító pe
dig megígérte, hogy másnap ajánlott levélben bejelenti az esperes úrnak a helyzetet, és kéri, szívesked
jék utólag az engedélyt megadni. Postafordultával meg is jött a kért hozzájárulás és a dicséret a gyors 
eljárásért.""""* A helyiek elmondása szerint a telek valamikor a Bezerédi család birtokához tartozott. 

Ettől az időponttól kezdve a ménfőiek határozott célja lett a templom felépítése, melyért komoly ál
dozatokat is hoztak. Erről tanúskodik az a zárszámadó jelentés, mely 1948-ban a templomalap pénztári 
naplójának állását 1335 Ft 80 fillérben állapítja meg. Ezt az összeget már téglavásárlásra fordították. 

Érdekes esemény és a településre mai napig jellemző ökumenikus nyitottságot bizonyítja, hogy a 
templom építését tervező és az arra gyűjtő evangélikusok a ménfői római katolikus templom építé
sét is támogatták. 1948 februárjában a közgyűlés „a ménfői rk. templom építéséhez anyagi segítség 
ajánlatát határozza el (...) úgy, hogy ev. híveinknél gyűjtést rendezünk, melyet katolikus és egy ev. 
egyháztag fog végezni..."""" Ugyanezen év júliusában Kiss Samu lelkész egy istentiszteleten olvassa fel 
a római katolikusoktól érkezett levelet. Ebben a 4020 forintos adományért, valamint kézi napszám és 
fuvar által nyújtott segítségért mondanak köszönetet. 

485 Hujber Viktória: A ménfői evangélikus elemi népiskola története (1858-1948). Kézirat 4-5. 
486 Az összeállítás Laborczi Zoltán: A ménfői evangélikus leánygyülekezet története és Hujber Viktória: A ménfői evangélikus 

elemi népiskola története (1858-1948) kéziratok alapján. 
487 A ménfőcsanaki ev. egyh. község jegyzőkönyve 1947. szept. 14. 
488Wellerné Ferenczi Jolán: A ménfői evangélikus gyülekezet története 1859-től. Kézirat. 10. o. 
489 A ménfőcsanaki ev. egyh. község jegyzőkönyve 1947. szept. 14. 
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Az evangélikus templom építése az 1953-ban Nagybarátira került Laborczi Zoltán lelkész szervezése 
és irányítása alatt indult meg. 1954 januárjában úgy határoz a vezetőség, hogy „minden hónap első va
sárnapján áldozati vasárnap legyen, amikor is ofFertóriumot kell tartani a templomépítés céljára.""" A 
lelkész leírása szerint három terv is készült, mire a helyi tanács és az egyház vezetősége is jóváhagyta. 

Ekkor már 1956-ot írunk. Június 9-én még Vető Lajos és Dezséry László püspökök tesznek látogatást 
a gyülekezetnél. Laborczi Zoltán lelkész így emlékszik erre az alkalomra: „1956 júniusában még a két 
püspök is lejött, hogy a gyülekezet tagjait lebeszélje szándékukról, de hiába (...) Eveken át patthely
zet állt fenn, de közben titokban minden pénzünkön építőanyagot vettünk, amit a gazdák padlásain, 
pincéiben rejtettünk el."*" Végül sikerült a harmadik, Káldi Barna építész által készített templomtervet 
véglegesíteni és elfogadtatni. 1957. március 17-én már Túróczy Zoltán püspök „ünnepélyes istentisz
telet keretében az első kapavágással [...] Isten nevében""'^ indította el az építkezést. Az alapkőletétel 
ünnepére szeptember 15-én került sor, szintén az ő szolgálatával. 

Az alapkőletétel és a templom építésének kezdete közé esik D. Kapi Béla püspök 1957. április 2-i ha
lála. A püspök úgy rendelkezett, hogy püspöki szolgálatának 20 éves jubileumára a körmendi gyüleke
zettől ajándékba kapott oltárképet (mely irodája falát díszítette) halála után valamelyik templomépítő 
gyülekezet kapja. A festmény így került a Kapi család adományaként a ménfői evangélikus templom 
oltárára.'"^Laborczi Zoltán lelkész így írja le Kapi Béla püspök emlékének és a ménfőcsanaki templom 
építésének összefonódását: „Kapi Béla halálának alkalmából Foltin Brúnó sopronbánfalvai lelkész azt 
az indítványt tette, hogy a ménfőcsanaki templomot, melynek építése Kapi Béla halálával szinte egy 
időben kezdődött meg, tegyük Kapi Béla emlékére emelt templomnak. Ez lenne az egyház népének 
hálája Isten felé Kapi Béla áldott szolgálatáért. [...] Foltin Brúnó lelkész kéri, hogy [..] adjanak koszo
rúmegváltás címén adományt a Kapi Béla-emlék- templomra."*'' A gyülekezet így tekintett már akkor, 
és így tekint a mai napig templomára. 

Az élet különleges fintora, hogy a Kapi püspök emlékére emelt templom felszentelésekor az elhunyt 
neve el sem hangozhatott az ünnepségen. A templom felszentelését 1960. június 12-én, Szentháromság 
ünnepén tartották. Az alapkőletétel óta eltelt három év alatt az elnyomó politikai hatalomnak sikerült 
átrendeznie az egyház vezetését. Túróczy püspököt lemondatták, helyét Vető Lajos vette át. O azonban 
a ménfői templom felszentelésén betegsége miatt nem tudott részt venni. Ezért Káldy Zoltán püspök 
végezte a szolgálatot. A politikai és egyházi légkör ekkor már olyan súlyos volt, hogy az „ünnepen 
a püspök megtiltotta Laborczi Zoltán gyülekezeti lelkésznek, hogy megemlítse Kapi Béla püspök ne-
vét.""" 

10 évvel a templom felszentelése után, 1970. június 7-én került sor az orgona felszentelésére. A 
hangszert Trajtler Gábor lelkész, orgonaművész tervei alapján Ádám József szombathelyi orgona
építő mester építette. 

Az önállósodás parókiával 
Már a templom tervezése és építése során felmerült a gyülekezet vezetőségében az a gondolat, hogy 

a központi fekvésű templomtelekre valamikor a jövőben parókiát is lehetne építeni. Az akkor inkább 
még csak titkos álom közel ötven esztendővel később lett valósággá. 

Az 1989-es rendszerváltást követően a gyülekezet visszakapta a Győri út 119. szám alatt álló, koráb
ban államosított iskola épületét és a hozzá tartozó telket. A döntő lépést a parókia építése felé 1997-
ben egy felajánlás adta. Németh Mihályné szül. Szenté Julianna két fia halála után családi házuk rá 
eső részét a gyülekezetre hagyta. A megörökölt pénzösszeg olyan alapot jelentett, amivel el lehetett 
kezdeni az építkezés tervezését. 

A jegyzőkönyv tanúsága szerint egy 1998 márciusában megtartott presbiteri ülésen vetődött fel 
először a javaslat arról, „hogy hivatalos formában indítsuk el az esperes úr, ill. a püspökség felé a 
győrújbaráti társegyházközségtől való leválás gondolatát."*' Az ezt követő éveket a győrújbaráti 
anyagyülekezettel való feszültségek jellemzik. A vita középpontjában a győrújbaráti parókia szük
ségessé vált korszerűsítése állt. A ménfőcsanakiak a lelkészlakás építésének küszöbén nem érezték 
jogosnak, hogy a baráti parókia renoválási költségeinek 60 %-a őket terhelje. 

Ez 2001 márciusára lett végérvényes, amikor is a presbitérium 22 igen, 1 nem és 2 tartózkodási 
aránnyal megszavazta az építkezést és ezzel a Győrújbaráttól való leválás elindítását. 

490 Uo. 
491 Mirák Katalin (szerk.): Nem voltam egyedül. Beszélgetések az evangélikus közelmúltról, 181-182. 
492 Laborczi Zoltán: A ménfői evangélikus leánygyülekezet története, továbbiakban Laborczi 
493 Múló virág helyett. Emlékek Kapi Béla evangélikus püspökről, szerk. Mirák Katalin, Sopron, Berzsenyi Líceum, 2007. 23. 
494 Laborczi, a Szemle című lapban. 
495 Mirák Katalin: Fény és árnyék egy püspök lámpásánál, in: Szemle, 46. o. 
496 A Ménfőcsanaki Evangélikus Gyülekezet jegyzőkönyve 1997. március 2. 

252 



Győr-Ménfőcsanaki Evangélikus Egyházközség 

2001. április 18-án Ittzés János püspök, Jankovits Béla esperes és Hanvay László lelkész közös társ
gyülekezeti presbiteri gyűlést tartottak a győrújbaráti templomban. Itt az a megállapodás született, 
hogy Ménfőcsanakon közgyűlési határozat döntsön a lelkészlakás kérdéséről és ezzel közvetetten a 
gyülekezet jövőjéről. 2001. május 27-én Jankovits Béla esperes vezetésével tartották a közgyűlést, me
lyen a kérdésre, hogy „Kívánja-e, hogy Ménfőcsanakon lelkészlakás épüljön?"*" 74 egyhangú igen lett 
a válasz. 

A megvalósításhoz a hagyatékon kívül több forrásból sikerült előteremteni a szükséges összeget. 
Maguk a ménfőcsanaki hívek 10 millió forintot gyűjtöttek össze erre a célra. Jelentős támogatást nyúj
tott a Széchenyi terv keretében elnyert pályázat 8,5 millió forintos nagyságrendben. A Győr-Soproni 
Evangélikus Egyházmegye, a győri önkormányzat és a ménfőcsanaki részönkormányzat összesen 1,1 
millió forinttal járult hozzá az építkezéshez. A ház alapkőletételére 2002. május 18-án, a szentelésre 
2004. október 23-án került sor Ittzés János püspök szolgálatával. 

A gyülekezet Győrújbaráttól való leválására és hivatalos önállósodására 2006 augusztusában került 
sor, amikor is a felsőbb egyházi hatóságok jóváhagyták az önálló lelkészi állás létrehozását. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

A gyülekezet lelkészei: id. Fadgyas János (1824-1862), Szálai Sándor (1862-1869), Fadgyas Já
nos (1869-1910), Kiss Sámuel (1910-1953), Laborczi Zoltán (1953-1985), Lupták Gyula (1985-1992), 
Hanvay László (1992-2006), Percze Sándor helyettes lelkész (2006-2007), Percze Sándor lelkész (2007-) 

Felügyelői: Perlaki Dénes (1883), dr. Bozzai János (1885-1923), dr. Veöreös Imre (1923-1946), Garan 
János (1946-1964), Dorn Vilmos (1964-1972), Madár Endre (1972-1976), Ráskai Ferenc (1976-1990), 
Szabó György egyházközségi felügyelő (1990-1996), társgyülekezeti felügyelő (1996-2006), Melkovics 
Imre (gyülekezeti 1990-1996, társegyházi 1996-2001), Tóth Péter (2001-) 

Kántorai: Pécsinger János (1948-1950), Garan János (1950-1964), Molnár Lajos (1964-2000), C.Tóth 
Bernadett (2000-) 

A jelen 

Rendszeres alkalmak: 

Istentisztelet vasárnaponként 9 órai kezdettel 
Nagyünnepek (karácsony, húsvét, pünkösd) mindkét napján, valamint minden hónap első vasár
napján úrvacsoraosztással 
Gyermek-istentisztelet vasárnaponként reggel a gyülekezeti szobában 
Bibliaóra minden hónap negyedik csütörtökén 
I^úsági óra minden péntekenl8 órai kezdettel 
Filmklub minden hónap második csütörtökén 
Ünnepi istentiszteletek és alkalmak 
Ökumenikus imahét minden év január harmadik hetében 
Nagypéntek reggel 9 órai kezdettel istentisztelet, délután passióolvasás 
Konfirmáció húsvét utáni második vasárnapon 
Jubiláns konfirmandusok köszöntése a pünkösdi istentisztelet keretében 
Aratási hálaadó istentisztelet október második vasárnapján 

Lelkipásztori szolgálatok 

A rendszeres családlátogatásokon és az alkalmi lelkipásztori szolgálatokon kívül a lelkész minden 
hónap első péntekén a gyülekezet területén élő, ágyhoz kötött, illetve templomba járni nem tudó gyü
lekezeti tagokat a tudomására hozott előzetes igény szerint látogatja. 

Percze Sándor 

497 Uo. 
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Győrsági Evangélikus Egyházközség 

9084 Győrság, Országút 14. 
Tel.: 96/516-167 
E-mail: zsuzsa.uram@lutheran.hu 
Menyesné Uram Zsuzsanna helyettes lelkész 
(elérhetősége: 9021 Győr, Bajcsy-Zs. u. 26.) 

Önállósult: 1941 Anyakönyvek 1941-től 

Győrsági anyaegyház: 109/120/60 Tisztségvise
lők: Kovács Ilona felügyelő, Czulák János gondnok, 
Pongráczné Gaál Elvira jegyző, Cseténé Bóka Éva 
pénztáros. Kovács Noémi kántor, Gede Gyuláné 
egyházfi. Presbiterek: Balogh Jenőné, Baracskai 
Béláné, Kovács Ilona, Schreiber Antal, Tar Józsefre. 
Mindszentpuszta: Juhász Lajos, Töltéstava: Né
meth József, Pér: Kovács Ferenc 

Szórványok: Győrasszonyfa (4/4/0), Mezőörs 
(12/12/0), Nyalka (6/6/6), Pannonhalma (31/31/?), 
Pázmándfalu (55/24/10), Ravazd (12/12/12), Tar
jánpuszta (6/6/6), Táp (3/3/3), Tápszentmiklós 
(11/11/11), Töltéstava (57/37/8), Mindszentpuszta 
(12/12/10) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 
328/181/88 

Győrság története 
Győrság falu Győrtől 17 kilométerre délkeletre, 

a Pannonhalmi-dombvidék lábánál fekszik. A mérsé
kelt domborzatok csaknem minden árnyalatát magába zárja. Az északi oldalon mélyen fekvő vize
nyős talaj mellett jelen van a dúsan termő síkság (a Kisalföld déli nyúlványa), valamint a település 
déli oldalán lévő domborzat, mely a Pannonhalmi-dombvidéknél végződik. A község belterülete is itt 
található az erős vízmosások mentén húzódó utcákkal. A dombokon szőlő- és gyümölcstermesztés, 
míg a síkságon gabona, kukorica, répa, burgonya termesztése a jellemző. Állattartása nem jelentős. 

Győrság községet nyugaton Nyúl és Écs, északon Töltéstava, keleten Pér, délkeleten Pázmándfalu, 
délen pedig Pannonhalma települések határolják. Vízi világa mára elsorvadt, a Kishídi-dűlőben eredő 
Sági-ér Töltéstava alatt a Vezseny-érbe torkollik."'* 

A község első okleveles említése 1153-ból származik. Az Árpád-korban több településcsoportot hív
tak Ságnak. Az egyikben a várnépek, a másikban az udvarnokok, a többiben a pannonhalmi apátság 
népei éltek. Birtokosai között találjuk a Héderváry, az Enyingi Török, a Nyáry és az Eszterházy csa
ládot. A 17. század hetvenes éveiben itt teljesítette papi szolgálatát Szecsei János református lelkész, 
akit gályarabságra ítéltek. Győrságon egyaránt megfordultak II. Rákóczi Ferenc fejedelem kurucai 
és később Napóleon császár katonái. A község a Győr- előnevet 1908-ban kapta. Állami iskola 1911-
ben épült a faluban. Napjainkban már csak az alsó tagozat működik itt, mint a töltéstavai intézmény 
tagiskolája. 

A településen mindhárom felekezet képviselteti magát templomával, de egyetlen helyben lakó lel
késze sincs. A római katolikusok templomukat 1748-ban egy Árpád-kori kápolna romjaira építették. 
Plébánosuk Écsről gondozza a híveket. A reformátusoknak 1613-tól van lelkésze, és Pázmándfaluról 
jár ki lelkipásztor. Az evangélikus gyülekezetet Kiss Jenő lelkész alapította 1941-ben. (Fia Kiss Miklós 
jelenleg mosonmagyaróvári lelkész, a Győr-Mosoni Evangélikus Egyházmegye esperese.) 1984-ben az 
akkor már három éve üresen álló parókiát eladták. Győrből kijáró lelkészek végezték és végzik ma is 
a lelkészi szolgálatot a gyülekezetben. 

498 Dr. Barsi Ernő: „Híres Ság az én hazám..." Győrság Önkormányzata, 1970. 7-8. 
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A gyülekezet története*" 

1860-ban szervezték meg a faluban a római katolikus kántortanítói állást. A protestáns gyerekek az 
1911-ben létesült állami elemi iskolába jártak, mert nekik sem iskolájuk, sem templomuk nem volt. Az 
1930-as adatok alapján a falu lakossága 1218 lélek, ebből evangélikus 200 fő (még 1994-ben is). Mára a 
létszám jóval száz fő alá csökkent. 

Egykor a sági evangélikusok lovas kocsikkal Nagybarátfalura (ma Győrújbarát) jártak istentisztelet
re, ahol lelkészük Kiss Samu volt, akit szintén lovas kocsival hoztak át Ságra, ha szükség volt a szolgá
latára. Fia, Kiss Jenő alapította Győrságon az egyházközséget. Akkoriban a gyülekezet kis lélekszámú 
volt, mindössze harminckét házaspárról tudtak. A lelkész 1941-től egy családnál (Tar Istvánéknál) 
lakott. Már ekkoriban felvetődött a templomépítés gondolata. 

Az induláshoz özv. Pánczél Jánosné Molnár Mária adott telket a gyülekezetnek 1943-ban, aki szív
ügyének tekintette az evangélikus egyház sorsát. Még ebben az évben elkezdődhetett a templom épí
tése. Böjt 4. vasárnapján közös protestáns ünnepélyt rendeztek, amelynek bevétele 130 pengő volt. De 
templom helyett - a háború miatt - csak imaház építésére futotta. 

A gyülekezet azonban nem mondott le a templom megépítéséről. 1950 nyarán fogtak hozzá a nagy 
építkezéshez. Állítólag a lelkész - Kiss Jenő - maga tervezte a templomot. Példamutató volt az ösz-
szefogás is. A férfiak az építkezésnél segítettek, az asszonyok főztek, hímeztek. A szomszédos falvak 
gyülekezeteiben istentiszteleteket és ünnepségeket tartottak, amelyek perselypénzét és adományait a 
templomra áldozták. 1951. szeptember 30-án Túróczy Zoltán püspök szentelte fel a templomot. A régi 
imaházat lelkészlakássá alakították át. A templomban közel száz ülőhely fogadja a betérőt. 

1964-ig közös harangjuk volt a protestánsoknak a Kiáltó-hegyen, ma ez a harang a református 
templom tornyában van. A következő lelkész, Káldy Lajos (1960-1979) vásárolta meg a templom mai, 
egyetlen harangját, amely a soproni Evangélikus Tanítóképző Intézet kisharangja volt. (Az alul 62 cm 
átmérőjű acélharang™" Bochumból - Németországból - származik, amelyet 1858-ban öntöttek. 1945. 
március 28-án bombatalálat érte a képzőt, amely egy év múlva váratlanul összeomlott. 1946. május 
16-án tartották az utolsó ballagást, és ekkor szólalt meg utoljára.) 1964-től van Győrságon, a harang 
1946 és 1964 közötti történetét nem ismerjük. 

A gyülekezet tulajdonában lévő keresztelési és úrvacsorai edények kezdettől fogva rendelkezésre 
álltak. A ma használatos cibórium (ostyatartó) a 2002-ben konfirmáltak ajándéka. Nagyon szép, igé
nyes kézi munkával készültek a gyülekezet oltárterítői. Janzsó Jánosné lányával együtt gondoskodott 
arról, hogy az egyházi esztendőnek megfelelő oltárterítő jelezze az ünnepeket. Hűséges, gyülekezetét 
szerető kántora volt az evangélikus gyülekezetnek Gede Gyula, aki 40 évig - haláláig - szolgált (1951-
1992. szept.), szívvel-lélekkel kísérte-vezette harmóniumon a gyülekezet énekét. Felesége, Kriskó Irén 
egyházfi ma is odaadó hűséggel készíti elő a templomot az ünnepi, vasárnapi istentiszteletre. 

Sajnos a templom állaga lassan romlani kezdett. A vakolat málladozott, a mennyezet beázott. Har
mincnyolc esztendővel a templom építése után újból munkához kellett látni. Teljes külső-belső tata
rozásra volt szükség. Kezdve a toronyfedéstől, a tető felújításától, a különböző szigetelési munkákon 
át a szőnyegpadló, a lámpasorok, a bejárati ajtó, az ablakok, a sekrestye teljes felújításáig, a kerítés 
megépítéséig tartottak a munkák. A munka Ittzés Gábor győri helyettes lelkész vezetésével zajlott. Az 
akkorra már rossz állapotban lévő lelkészlakást eladták, az árát - 200 ezer forintot - pedig a templom 
tatarozására fordították. A felújítás 368 ezer forintba került. Ebben az összegben nem szerepelt a sok 
társadalmi munka, amelyet nemcsak evangélikusok, hanem református és római katolikus testvérek 
segítségével végeztek. A belső tér dr Winkler Gábor Ybl-díjas építész tervei alapján készült. Ekkor 
került lebontásra a szószékoltár, és építették meg az ambót, amely a szószék szerepét tölti be. Ekkor 
már Gede István volt a gyülekezet felügyelője, aki 2011 februárjában történt visszavonulásáig - több, 
mint három évtizeden keresztül - szívügyeként hordozta a templom sorsát. A felújított templomban 
1989. június 4-én tartott hálaadó istentiszteletet dr. Nagy Gyula, az Északi Evangélikus Egyházkerület 
püspöke. 

2001-ben újra belső munkálatok váltak szükségessé. Meszelést és lambériás burkolást végeztek. A 
padokra ülőpárnák kerültek, szabályszerűen kiépítették a villám- és tűzvédelmet. Bevezették a föld
gázt is. Felújították a harmóniumot. 

2001. december 8-án hálaadó istentiszteletre gyűlt össze a gyülekezet apraja-nagyja, közeliek és tá
voliak, mindazok, akik még emlékeztek a kezdetekre, akik a gyülekezet ügyében részt vállaltak. Ittzés 
János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke szentelte fel az 50 éves megújított templomot. 
2008. november 2-án pedig 150 éves harangjáért adtak hálát a győrsági evangélikusok. 

499 Pongrácz Petra: A Györsági Evangélikus Egyházközség története, 1994. Pályázatra beadott kézirat, a győri gyülekezet 
levéltárából. 

500 Dr. Kormos Gyula egyetemi adjunktus, harangkutató feljegyzéseiből. 
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A gyülekezet jelene 
A győrsági evangélikus gyülekezethez mint anyagyülekezethez tartozik Écs, Győrasszonyfa, Mező

örs, Mindszentpuszta, Nyalka, Pannonhalma, Pázmándfalu, Fér, Ravazd, Tarjánpuszta, Táp, Tápszent
miklós, Töltéstava. A 2000/200l-es népszámlálási adatok szerint ezekben a községekben összesen 338 
fő vallotta magát evangélikusnEik. 

Mindszentpusztán családi háznál tartják alkalmanként és nagyünnepeken az istentiszteleteket. Ju
hász Lajosék szeretettel adnak helyet a kis közösségnek. Már Kiss Jenő lelkész idejében kezdődtek el 
ezek az alkalmak. A Töltéstaván élő evangélikusok Győrságra járnak át, a többi flliában nincs sem 
istentiszteleti, sem kazuális alkalom. Az evangélikusok felkutatása a jövő feladata. 

Győrságon istentiszteletek a hónap 1. és 3. vasárnapján vannak. Változó a létszám, 15-25-en vannak 
együtt. Adventben, karácsony ünnepén, böjtben, nagycsütörtökön, húsvétvasárnap, pünkösdvasárnap 
és az őszi hálaadás alkalmával vannak úrvacsorai alkalmak. 2001 óta rendszeressé váltak adventben 
az ökumenikus szeretetvendégségek, melyeket a falu kultúrházában vagy az iskolában rendezik meg 
neves vendég részvételével. A református és római katolikus lelkészek is eljönnek híveikkel együtt 
ezekre az alkalmakra. Januárban tartják az ökumenikus imahét alkalmát mindig más helyszínen, más 
igehirdetővel. November l-jén, mindenszentek napján pedig közös istentiszteletet tartanak a falu te
metőiben. 

2010. július 10-én páratlan esemény történt a gyülekezet történetében, amikor Ittzés János püspök a 
templomban lelkésszé szentelte a falu szülöttét, a gyülekezet korábbi kántorát, Pongrácz Máté végzett 
teológust. 

Ma az egyházfenntartó evangélikusok létszáma félszáz körül van. Áltagosan évente 3-7 gyermek 
részesül hitoktatásban. 

Bár okirati nyoma nincs, a falu régi temetője az egyházak tulajdonában van. Fele részben a római 
katolikus egyházé, egyharmad részében pedig az evangélikus egyházé. Folyamatos megbeszélés alatt 
van a felekezetek között a temető rendezésének ügye. 

A presbitériumnak két állami Péterfy-díjas tanárnő - Pongráczné Gaál Elvira jegyző és Kovács 
Ilona felügyelő, néhai Kovács Géza győri lelkész leánya - is tagja, de minden presbiter szívélyes, 
segítőkész, templomát szerető ember. 

Lelkészek, elöljárók 

Az egyházközség lelkészei: Kiss Jenő (1941-1943), Kiss Samu (1943-1944), Kiss Jenő (1944-1959), Kiss Samu 
(nyugdíjas, 1960), Káldy Lajos (1960-1979), Gyekiczky János helyettes (1979-1984), Ittzés Gábor helyettes (1984-
2000), Ócsai Zoltán helyettes (2000), Menyesné Uram Zsuzsanna és férje. Menyes Gyula püspöki titkár helyettes 
lelkészként, egymást váltva 2001 óta látják el a szolgálatot. 

Az egyházközség felügyelői; Jakus János (1947-?), Tar Sándor (7-1964), Bors József (1967-1975), Váczi István 
helyettes (1970-?), Gede István (1980-2011), Kovács Ilona (2011-) 

Menyesné Uram Zsuzsanna 
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Győrszemerei Evangélikus Egyházközség 

9121 Győrszemere, Bakonyér u. 84. 
Web: http ://gyorszemere.lutheran.hu 
E-mail: gyorszemere@lutheran.hu 
Karsay Lajos helyettes lelkész 

Keletkezett: 1807. Anyakönyv: 1807-től 

Az egyházközség lélekszáma: 307 /232/ 182. 
Tisztségviselők: Bedé Tamás felügyelő. Szálai 

Ernő gondnok, Dr. Ábrahám Gézáné pénztáros/ 
jegyző, Hartl Istvánné számvevőszéki elnök. Pres
biterek: Bedé Kálmánné, Deli Tibor, Deli Szabolcs, 
Máj Róbertné, Marcali Lászlóné, Újvári Istvánné, 
Szabó János, Szakonyi Gusztávné, Szakonyi Sán
dor, Szálai Dénes 

A gyülekezet története 
Győrszemere Győrtől mintegy 20 km-re fekszik 

a Győrt Pápával összekötő 83-as számú főútvonal 
mentén. A település négy elkülönülő részből tevő
dik össze: Szemere-falu, Szemere-hegy, Szentpál és 
Erdősor. Összesen mintegy 3000 fős, növekvő lélek
számú település. 

Mindhárom történelmi felekezet képviselteti ma
gát a községben. Három temploma van, a parókiák 
közül csupán egy tölti be eredeti funkcióját a jelenben. Egyedül az evangélikusoknak van helyben 
lakó lelkészük. A község neve először 1250-ben Villa Zemere alakban a Szemere család fészkeként 
jelentkezik. Kis- és Nagyszemere néven is említik. 1300-ban Zemere Tivadar jegyajándék fejében le
köti jegyesének Geur Zemere felét. 1430-ban Garai László uralja. 1457-ben csupán puszta hely, ekkor 
Szemere János a birtokosa. 1525-ben Hédervári István is birtokosa lett. 

A tizenöt éves háború idején Szemere falu nagyon sokat szenvedett a törökök dúlásától. 1609-ben 
telepednek meg ismét a faluban. Az 1619-es portaösszeíráskor Szemere közbirtokossága 7 és fél portás 
faluként szerepel. Egy porta: 4 telek. Szemere volt abban az évben a vármegye legnagyobb helysége. 
1683-ban a Bécs ostromára készülő hadak földig rombolják a falut. Ezt bizonyítják a község határából 
előkerült leletek. 

2001 augusztusában a parókia vízvezetékének lefektetésekor is találtak a gyülekezet tagjai egy rend
hagyónak mondható pénzleletet. A földből - ásás közben - egy cserépedény fordult ki, benne 430 db 
oxidálódott 13-14. századbeli ezüst bécsi dénár. Jelenleg a Nemzeti Múzeumban restaurálják őket, 
majd a győri Xantus János Múzeumban lesznek megtekinthetők. 

A törökdúlás után 1698-b£in a király rendeletére a győri püspök utasítása szerint Lacza János székes
egyházi főesperes canonica visitatiót tartott a Győr megyei községekben. Leírása szerint Szemere falu 
több földesúr birtoka, magyar népe nagyrészt református, lutheránusokkal és katolikusokkal vegye
sen. Ekkor 87 katolikus, 90 evangélikus és 125 református élt a községben. Ez az első közlemény arról, 
hogy a településen élnek evangélikusok. Arról, hogy melyik gyülekezethez tartoztak, nincs feljegyzés. 

A gyülekezetről 

Későbbi adatok szerint az 1748-as évben már 196 evangélikus élt a faluban. Az egyházközség hiva
talos feljegyzései az 1807-es évtől vannak rögzítve. Ebben az évben kerül az anyagyülekezetek sorába. 
Addig legnagyobb valószínűség szerint a felpéci gyülekezet lelkésze gondozta. A győrszemerei gyüle
kezet szervezésében nagy szerepe volt Matkovich Pálnak. 

Matkovich Pál népes és messze szétágazó családból származott. Őseik Mosón, Pozsony, ill. Nyitra 
megyéből költöztek át Győr megyébe. O Győrött született 1743. június 12-én. Édesapja, Péter - aki va
gyonos gabonakereskedő volt - vásárolta meg a szemerei birtokot 1700 körül. Ö építtette az ősi kúriát 
is. A család büszkesége volt, hogy L Ferenc király győri látogatása alkalmával 1806-ban egy éjszakát 
a Matkovich-házban töltött. 
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Matkovich Pál ügyvéd volt. Pályáját Győrött és Pesten kezdte. Egyházi téren az 1774. évi egyetemes 
zsinaton tűnt fel. 1781-ben 40 szavazattal 12 ellenében Felpécen a Dunántúli Egyházkerület felügye
lőjének választották. 

Régóta fájt lelkének, hogy Szemerén, ahol szabad és pihenő napjait szokta tölteni, nem volt evan
gélikus templom. Az akkori nehéz időkben, mikor a napóleoni hadjáratok tartották izgalomban az 
országot, kuriális udvarának területén, közvetlenül a maga lakása mellett, saját költségén építtetett 
templomot. Alapitólevéllel, később pedig végrendeletileg gondoskodott a lelkészi, ill. tanitói állások 
fenntartásáról. A végrendelet 1819. jan. 26-án kelt. Álljon itt egy mondat annak 9. pontjából: „Amely 
templomot építtettem és fundáltam, részint feleségemnek is segítségével, annak örökös fenntartását és 
megbecsülését, az Űr Istennek áldása vagy ellenkező esetben megbosszulása alatt, melyet jó emléke
zetben kell tartani, szorosan meghagyom." A templom homlokzatán sokáig aranybetűs márványtábla 
hirdette Isten dicsőségét és az alapító nevét. Ezzel a dunántúli kerületben új anyagyülekezet jött létre. 
A templom felszentelése 1807. november l-jén volt. 

Öregségében is sokat adott a szépségre. Kúriája és a templom egész környékét parkosíttatta, lakása 
ajtajától a templom bejáratáig mintegy 70 lépésnyi útra szőnyeget teríttetett a vasárnapi istentisz
teletek alkalmával. A bejárat nem a mai helyén - a később készült torony alatt -, hanem az épület 
hosszanti falán nyílott. Helyén ma emléktábla áll a következő felirattal: „Dicsőség legyen Istennek a 
magasságban, békesség a földön és az emberekhez jóakarat. 1807". Az átalakítást és az emléktáblát 
Deli István végezte ill. készítette. 

Első lelkészül Vécsey Gábor győri tanárt hívta meg. Utódjául pedig ifjabb Perlaky Gábort, aki rend
kívül büszke volt címére, miszerint a méltóságos consiliarius (tanácsos) úrnak udvari papja lehet. 

Az ősi kúria a birtokkal együtt Matkovich Pál halála után egy izraelita polgár kezébe került. Sok 
emléktárgy veszendőbe ment. Matkovich Pál végelgyengülésben halt meg Kőszegen, 1823. december 
20-án életének 81. esztendejében. Kis János püspök és Schneller Lajos kőszegi lelkész mondtak felette 
halotti beszédet. Holttestét Szemerére szállították a családi sírboltba. 

A gyülekezet alapítója végrendeletében az egyházközségnek 24 hold földet és 10 000 váltó forintot 
hagyományozott. Ezzel az egyházközség fenntartását biztosította. Azonban a család a hagyatékot 
nem szolgáltatta ki, és ez sok súrlódást okozott a felek között. Az évtizedekig tartó pereskedés alatt 
a gyülekezet teljesen legyengült. 1868-ban megszűnt a tanítói állás, és 1866-1869 között lelkésze sem 
volt a gyülekezetnek. A gyülekezet már ott tartott, hogy ismét filiája lesz valamelyik környékbeli 
anyagyülekezetnek. 1890-ben azonban vége lett az ádáz tusának. Matkovich László, az utód eleget 
tett a végakaratnak, és 24 holdnyi földet, ill. 5000 négyszögölnyi telket vásárolt parókiaépítés céljára. 

A lelkész 1892-ben költözött az új épületbe. Az 1903-as névtár adatai szerint a lelkész Hörényi Lajos, 
a felügyelő Bozzay János voltak. Ekkor Szemerén 254 evangélikus lélek élt. Hozzá tartozott Koronczó 
és Felsőhali 104 lélekkel. Rendes mederben folyt a gyülekezet élete. Ekkor készíttették Sopronban az 
egyik harangot is. 1904-ben felépítették a mai tornyot, és azt harangokkal látták el. Ezek közül a na
gyobbikat az első háború alatt elvitték, de pótolták azt 1926-ban. 1938-ban újították fel a templomot, 
ekkor kapott új padokat is Isten háza. 1940-ben teljesült a régi vágy: felépült a minden tekintetben 
kielégítő tanítólakás a templom mellett. Azért e helyen, mert erre kapott a közösség engedélyt és tá
mogatást. Már készült a gyülekezet, hogy az erősen leromlott parókiát is rendbe hozatja, de a második 
világháború ezt megakadályozta. Az erre a célra összegyűlt összeg is elveszett. A háború után beve
zették a templomba, ill. az iskolába a villanyvilágítást. 

Az 1957-es év az anyagyülekezetté válás, a gyülekezetalapítás 150 éves jubileumának éve volt. Erre 
az alkalomra tatarozták a templomot és részben a parókiát. Az évforduló alkalmával meglátogatta a 
gyülekezetet Túróczy Zoltán püspök, és hirdette az Isten igéjét az ünneplőknek. 

Még egy komfortos lelkészlakás kialakítása lett volna a cél, de az államosítás majdnem mindent 
elvitt. Államosították a gyülekezet vagyonát: iskolát, tanítói lakást, 15 hold szántót, 5 holdnyi erdőt. 
Ezek után egy fillért sem kapott a gyülekezet. Az utolsó kántortanító, Czéh Sándor a lakást megvásá
rolta, halála után azt a gyülekezet az örököstől megvette. így került vissza ez az egy épület a közösség 
tulajdonába. Az iskolát lebontották, és családi ház épült a helyén. 

1972-ben vonult nyugdíjba Egyházy János, és ezzel lelkész nélkül maradt a gyülekezet. Győrből jár
tak ki Bödecs Barnabás és Weltler Rezső lelkészek az istentiszteleteket és egyéb szolgálatokat ellátni. 
1975-ben Kardos József téti lelkész vette át az eklézsia gondozását. Fiatalos lendülettel nekikezdett a 
templom felújításának. A kőművesmunkákat id. Kozma Imre, az új padok elkészítését id. Bóka And
rás vállalta. A munkákat Herenkovics Imre gondnok és Szálai Dénes presbiter szervezték. A templom 
tornya az idők viharai miatt oxidálódott, ezért azt átfestették, és tetejére villámhárítót szereltek. A 
felújítás után D dr. Ottlik Ernő püspök látogatott a gyülekezetbe, és hirdette Isten igéjét. 

1978-ra a gyülekezet tisztségviselők nélkül maradt. Az elmúlt esztendők során meghaltak: Róth 
Géza felügyelő, Hamvai János gondnok. Bóka Bálint gondnok. Dukkon István pénztáros egészségügyi 
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okok miatt lemondott. 1982 tavaszán felkérték Varga János nyugdíjas gyülekezeti tagot a felügyelői 
tisztségre. Ezek után a gyülekezet minden gondja az ő vállát nyomta. Nehéz időszakon vezette át a 
gyülekezetet helytállása. 1995-ben az egyházfenntartói járulékok szedését felvállalták a gyülekezet 
őrálló asszonyai. Az eddigi felügyelő az általános tisztújításkor adta át tisztségét Bedé Tamás új felü
gyelőnek. 

A 2000-es év nagy változásokat hozott a gyülekezetben. Kardos József nyugdíjba menetele után 
új lelkész került a téti gyülekezet élére. A presbitérium tagjai felkeresték, hogy vállalja továbbra is a 
szemerei eklézsia gondozását. Karsay Lajos örömmel tett eleget a felkérésnek. A megfiatalodott pres
bitérium nagy tervekkel tekintett a jövő felé, pedig a közösség anyagi háttere siralmas volt, és mind a 
mai napig csak bölcs beosztással elegendő. 

A gondok mellett, a vezetőség és a hívek áldozatvállalásának, valamint pályázati segítségeknek kö
szönhetően, sikerült várakozást meghaladó munkát végezni a gyülekezetben. Fokozatosan felújította 
a gyülekezet a volt tanítói lakást (tetőzet, belső renoválás, víz és gáz bevezetése, nyílászárók cseréje 
stb.), amely ma parókiaként szolgál. 

2005 őszére a templom renoválása is elkészült: a tető lécezése, cserepek cseréje, belső munkála
tok, esőcsatornák cseréje, festés stb. Mindehhez a hívek adományai, az Országos Egyház segítsége 
és pályázatokon nyert összegek adtak anyagi hátteret. De nagy erőt jelentett a hívek munkája is. 
Szeptember 18-án Ittzés János püspök és Jankovits Béla esperes szolgálatával ünnepelte a nagy munka 
befejezését a gyülekezet. 

2004-ben Karsay Lajos lelkész a téti gyülekezettől megvált, és a szemerei testvérek kérésére helyben 
lakó lelkipásztora lett ismét a gyülekezetnek. A kétszáz lelkes gyülekezet a lelkészét önállóan eltartsini 
nem tudná, ha központi segítsége erre nem lenne. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: Vetsey (Vécsei) Gábor (1807-1810), Perlaky Gábor (1810-1820), Kapssándy István 
(1820-1824), Nagy József (1826-1832), Kiss János (1833-1866), nincs lelkész 1866-tól 1869-ig, Tóth Sán
dor (1869-1872), Kovács Mihály (1872-1876), Mód Lénárd (1877), Tamáska Lajos (1878-1882), Hörényi 
István (1882-1931), Egyházy János (1931-1972), Bödecs Barnabás helyettes lelkész (1972),Weltler Re
zső helyettes lelkész (1972-1977), Kardos József helyettes lelkész (1977-2000), Karsay Lajos helyettes 
Tétről (2000-2001), Karsay Lajos helyettes (2001-) 

Segédlelkész: Smidéliusz Ernő (1936-1938) 
Tanítók: Szesztina János (1807-1808), Szabó András (1807-), Gödör István (1810-1811), Csengető Pál 

(1812), Kiss Sándor (1813-1816), BoUa Mihály (1817-1820), Bódács Sándor (1820-1824), Simon mester 
(?), Gősi Pál (1821-1836). Sass János (1830-), Patyi László (1839-1842), Szabó János (1843-1845), Cséry 
Sándor (1845-1850), Hegyi István (1851-1862), Karner Mihály (1850-), Laucsek Jónás (1862-1868), 
Tóth Sándor (1869-1871) Bozzay János (1879-1880), Csaph István (1883-1884), Vanitsek Pál (1887), 
Kuszák Béla (1889), Skriba Gyula (1891-1895) 

Innen egy szakaszon át a lelkészek a tanítók is. Ezután: Hermann Sámuel (1896-1931). Szíj László 
(1931-1939), Zámbó Gábor (1939-1940), Czéh Sándor (1940-1948)™' 

Felügyelők: Matkovich Sándor (1823-1830), Matkovich Imre (1830-1853), Matkovich Gábor (1853-
1868), Matkovich Géza (1868-1873), Bozzay János (1873-1922), Szalay István (1922-?), Bóka Báhnt 
(?-1972), Róth Géza (1973-1981), Varga János (1982-2000), Bedé Tamás (2000-) 

A jelen 

Istentiszteleti alkalmak vasárnaponként a templomban, illetve a parókián kialakított gyülekezeti 
teremben folynak. Ugyanitt tartjuk a bibliaórákat és az egyéb gyülekezeti alkalmakat. Bár - mint 
látszik - sok gonddal él a gyülekezet az anyagiak tekintetében, mégis bizakodóan tekint a jövőbe. Hisz 
sokszor az egymásra és Istenre való utaltság adott és ad erőt, lendületet e kicsiny nyájnak. Istenben 
bízva készülődtünk a 2007. évi jubileumra, mikor is hálát adhattunk az Úrnak, hogy kétszáz vérziva
taros esztendőn keresztül megtartotta népét Szemerén. 

Az egyházkerület Celldömölkön, 2011. április 16-án tartott közgyűlése elfogadta az egyházközség 
társulását a Győrújbarát-Tényői Evangélikus Egyházközséggel. Az új egyházközség neve Győrújbarát-
Tényő-Győrszemerei Társult Evangélikus egyházközség. 

A gyülekezet történetét összeállította és kiegészítette Egyházy János lelkész és Varga János volt 
felügyelő jegyzeteire, valamint a levéltári anyagra támaszkodva: 

Karsay Lajos lelkész 

501 Bödecs Barnabás lelkész gyűjtése alapján az adatokat Magassy Sándor Onomastikonjából egészítettük ki. 
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Győrújbarát-Tényői Evangélikus Társegyházközség 

9081 Győrújbarát, Kis János u. 8. 
Tel: 96/456-109 
Web: http ://gyorujbarát.lutheran.hu 
Karsay Lajos helyettes lelkész 

Megalakult: 1785-ben, anyakönyvek 1785-től van
nak 

Győrújbaráti anyaegyház: 401 /194/ 152. Tiszt
ségviselők: Rátz András felügyelő, Németh Lász-
lóné pénztáros, Tarr Károlyné gondnok, Czeiter 
Ferenc gondnok. Pápai Lajos gondnok, Kiss Gyu-
láné jegyző, számvevőszéki elnök, Tarrné Németh 
Gabriella, Melkovics Gyula számvevőszéki tagok. 
Szabó Gáspár egyházfi 

Presbiterek: Győriné Melkovics Judit, Juhászné 
Árpási Irma, Miletics Kálmánné, Nemes Jenő, Ta
kács Ernő, Tarr Mihály, Varga Istvánné, Vida Fe-
rencné 

Tiszteletbeli presbiterek: ifj. Boczor Gyula, Bors 
Lajos, László Attila, Mérei-Német Györgyi, Szabó 
György 

Tényői leányegyházközség: 90 /94/ 73. Tiszt
ségviselők: Tóth József felügyelő, Tóth Tamás 
gondnok, Sarmon Róbertné számvevőszéki elnök, 
Németh Éva számvevőszéki tag. Bóka Bernadett 
pénztáros 

Szórványok: Écs 20 / l / -, Nyúl 82 /9/ 1, Sokorópát-
ka 26 /2/ -

Az egyházközség lélekszáma összesen: 529 /300/ 226 

A gyülekezet története 
A győrújbaráti evangélikus gyülekezet története a II. József császár türelmi rendeletét (1781) követő 

időbe nyúlik vissza. Pontos adatunk nincs arról, mióta és milyen körülmények között éltek itt evan
gélikusok, hivatalosan azonban 1785. március 28-án szerveződhetett gyülekezetté az itt élő közösség 
Nagybarát, Ménfő, Csanak, Kisbarát, Nyúl, Ság és Pér - valamint ezek hegyi részei - evangélikus 
lakosaiból. (Addig csak az ún. artikuláris helyeken élhettek viszonylag szabadon vallási életet.'"^) Az 
1790-ben végzett összesített felmérés szerint a gyülekezet lélekszáma 928 fő volt. 

Magának Győrújbarát településnek az irásos története a 13. századig nyúlik vissza. Ekkor említik 
először a nevét - Barath néven - a hivatalos iratok, de már jóval korábban lakott település volt. 

A reformáció tanításának magyarországi elterjedését követően itt is és a szomszéd községekben
falvakban is éltek evangélikusok, de csak a türelmi rendeletet követően szerveződhettek gyülekezetté. 

„A sarjadó vetés" 
Már ekkor megszerveződött az iskolai és a kántortanítói szolgálat, amely a gyermekek és az ijQúság 

nevelése terén tanúsított nagyfokú felelősségről tanúskodik. A gyülekezet élete és az oktató-nevelő 
munka egészen az 1948-ban bekövetkezett államosításig elválaszthatatlanul egybefonódott. 

Épülés lélekben - építés testben 
Legrégebbi írásos tudósításunk szerint a gyülekezet első lelkésze Nóvák István volt, aki a fent em

lített időponttól kezdte meg szolgálatát. Anyakönyveink szintén 1785-től vannak, ettől az évtől kisér
hető figyelemmel a gyülekezethez tartozó emberek élete: születések, házasságkötések és temetések. 

502 1681./XXVI. te. („articulus"): „a királyi rezolúcióban felsorolt helységekben a protestánsok istentiszteletöket s általában 
minden vallásos cselekvényöket szabadon gyakorolhatják (bizonyos feltételekkel!), de azon kívül sehol." 
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A gyülekezet - hivatalos megalakulása után - azonnal templomépítésbe kezdett, a templomot 1787. 
február 2-án szentelték fel. Az oltárt és szószéket 55 forintért csináltatták Atzenhoffer győri asztalos
sal. Az első "négy mutációs" orgonát és a keresztelőkövet csak nagy anyagi nehézségek árán tudták 
beszerezni 1795-ben. 

„Mert megpróbáltál minket, ó Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt." (Zsolt 66,10) 
Napóleon seregei - Győr ostroma idején (1809) - feltörték a templomot, az orgonát megrongálták, a 

padokat megsértették; a gyülekezet ládáját szintén feltörték, és a benne található iratokat a gyülekezet 
85 forintjával együtt elrabolták. A gyülekezet azonban élni akart, 1832-ben kezdődött a torony építése. 

Az 1863. évi adatok szerint a gyülekezet lélekszáma 994 fő volt. (A gyülekezet létszáma - az egykor 
idetartozó Ménfőcsanakkal együtt - napjainkban szintén ezer körül mozog, ám a statisztika ma az 
egyházközség egykori történelmi területén növekedést mutat.) 

1895-ben tűzvész pusztította a templomot nagy károkat okozva - a tetőzet megsemmisült - , amely 
így felújításra szorult. Ugyanekkor leégett a tanítólakás is. 

Félszáz év építés 
Újabb beruházásokra és tatarozásra 1911-ben került sor. Ennek során szerezte be a gyülekezet új or

gonáját az Angster József és fia pécsi orgonagyártól (1914), az oltár, a szószék és a padok teljes cseréjét 
is végrehajtotta Stelczer Károly győri műasztalos munkájával, valamint új oltárképet festetett Lóth 
József festőművésszel. A kép a győri evangélikus Öregtemplom oltárképének másolata. A karzatnak 
vasbetonból való építését, a templom külső és belső tisztogatását a karzati padokkal együtt Csanda 
Antal téti építőmester végezte ugyanekkor. A szentelési ünnepre 1914. november 8-án került sor. 

Eközben a templomnak és az iskolának a gyülekezeti gondolkodásban történő összetartozását nem
csak az mutatja, hogy a templom kiemelt rekonstrukciói mellett a már meglévő kántortanítói lakást 
és az iskolaépületet szüntelenül a kor által megkövetelt színvonalon tartotta, még inkább az, hogy 
Győrújbarát hegyi részén és Ménfőn két újabb kántortanítói lakást és iskolát épített komoly áldozatok 
árán, amelyet az államosításig szintén fenntartott. 

Világégés után: „Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?" (Zak 3,2) 
A második világháború után bekövetkezett politikai változások és az iskolák államosítása komoly 

teherként nehezedett a gyülekezetre és annak mindennapi életére. Minimálisra korlátozódott az i^ú-
ság nevelésében kifejtett szerepe, amelynek általános következményeit ma is láthatjuk. 

A gyülekezet lelkészei ebben a nehéz korszakban is kiemelkedő bátorsággal megragadtak minden 
lehetőséget, amely a gyermekek és az ifjúság, valamint a családok hithez és erkölcshöz való kötődését 
segítette, illetve erősítette. 

Az 1956-os ébredés 
Amint azt az Evangélikus Élet 2006. szeptember 10-i számában is olvashatjuk: „Ötven évvel ezelőtt, 

1956. augusztus 4-én Nagybaráti (ma Győrújbarát) lelkipásztora, Laborczi Zoltán az egyház, az éb
redés és az evangelizáció égető kérdéseinek megvitatására - belső igei indításra - meghívót küldött 
néhány barátjának, lelki testvérének. A hívó szóra augusztus 28. és 30. között tizenkét lelkipásztor 
három napon át meghitt közösségben tusakodott délelőttönként együtt a könyörgésekben, együtt az 
apostolok tudományában, délután együtt a testvéri beszélgetésben és este együtt a gyülekezet közös
ségében. A megjelentek: Csepregi Béla Sárszentlőrincről, Danhauser László Budahegyvidékről, Józsa 
Márton Celldömölkről, Kajos János Nagyvelegről, Kovács Géza Győrből, Lupták Gyula Nyáregy
házáról, Smidéliusz Ernő Répcelakról, Szabó József Balassagyarmatról, Veöreös Imre Kecskemétről, 
Zászkaliczky Pál Pótról és id. dr. Fabiny Tibor Csögléről." 

A gyülekezetre nagy hatással voltak az igei alkalmak, ezek mellett pedig megfogalmazásra került 
egy - az egyház vezetőségének kezéhez szánt - írás Észrevételek címen, amelyet a megjelentek kézje
gyükkel láttak el. Arra kérték az egyház vezetőségét, hogy ne 2ikadályozza az evangelizáció munkáját, 
és gondolja át egyházvezetési módszerét. 

Új lehetőségek ideje 
Ennek az önfeláldozó, félelmet nem ismerő munkának is köszönhető, hogy a gyülekezet nem szóró

dott széjjel: a lelkészi szolgálat és szó becsülete és hitele megmaradt. 
Az 1990-ben bekövetkezett politikai fordulatot követően ismét újult erővel megindulhatott, meg

élénkülhetett a lelki-szellemi élet. 
A gyülekezet akkori (1990) megbízott lelkésze - Lupták Gyula - és számos segítője megragadva az 

alkalmat, visszakérte és kapta Krisztus kegyelméből a korábbi ingatlanokat (Ménfőcsanak és az idő-
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közben a gyülekezet területéhez csatlakozó Tényő ingatlanjaival együtt), és mindent elkövetett annak 
érdekében, hogy a megélénkülő gyülekezeti élet központjaivá tegye azokat. 

A romokon élet támad 
Igaz, a korábbi épületek jelentős része igencsak lelakott, omladozó állapotban került vissza, és ez az 

amúgy is megsanyargatott gyülekezetre újabb terheket rótt. A mai napig tartottak, tartanak a reno
válási, felújítási munkálatok az egész gyülekezet területén. Azóta a gyülekezet - nem kevés áldozattal 
- folyamatosan felújította lépésről lépésre haladva valamennyi ingatlanát. 1999-ben teljes körűen 
felújították az orgonát és a nagybarátfalusi gyülekezeti termet. A felszentelés szolgálatát 1999. szept
ember 11-én D. Szebik Imre püspök végezte. 

Az ÜR az Isten! 
A lelkészlakást is - erejéhez képest - szüntelenül a kor igényeihez igyekezett alakítani a gyülekezet. 

Ugyanakkor jellemző a lelkészek szerénységére, hogy mindig a lelkészlakás felújítása volt az utolsó 
az ingatlanok sorában. A legutolsó felújítási és korszerűsítési munkára a 2004-es évig várni kellett; 
amikor - Krisztus Urunknak hála - többirányú (állami, egyházi és önkormányzati) segítséggel, vala
mint nagy gyülekezeti összefogással teljes körűen felújításra és korszerűsítésre került a paplak. A nagy 
munka utáni hálaadásra a 2005. szeptember 25-én de. 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében került 
sor; ekkor szentelte fel a kívül-belül megújult épületet Ittzés János püspök. 

Változások korát éljük 
2006. augusztus l-jén az egyházközség életében új időszámítás kezdődött: az egykori leánygyüle

kezetből az évszázadok folyamán az egyházközség lélekszámának mintegy 60%-át adó s így évekkel 
korábban társgyülekezetté vált Ménfőcsanakból önálló gyülekezet szerveződött Percze Sándor lelkész 
szolgálatával. Ettől kezdve Győrújbarát és Tényő - a hozzájuk tartozó településeken élő kisebb evan
gélikus közösségekkel - Méníőcsanak nélkül éli életét. 

A közös hitvallás, a rokoni kapcsok és barátságok, amelyek át- meg átszőtték a régi területi és szer
vezeti egységet, megmaradnak szétszakithatatlanul. Ugyanakkor az új helyzet új hozzáállást követel 
meg. 

Krisztusra tekintve új utakon - örök alapon 
A könnyebb ellenállás irányába történő elmozdulás (a lelkész nagyobb gyülekezetbe történő elköltö

zése és az egyházközség más egyházközséggel való társulása) helyett megpróbálunk fennmaradni, az 
egyházközségben az emberekért már eddig is végzett munkát megnövelni, színesebbé és gazdagabbá 
tenni. Ehhez tartozik a látogatások számának növelése, gyermek- és ifjúsági órák tartása, az idősebb 
fiatalok részére tartott teaház-program fejlesztése, korosztályos filmklubok indítása, fiatal házasok 
és felnőttek együttléte meghívott előadókkal, a nagy sikerű nyári táborozás folytatása, gyermek- és 
ifjúsági kirándulások a szülők bevonásával, gyülekezeti kirándulások, testvérgyülekezeti kapcsolatok 
építése-ápolása. 

Ha Krisztus velünk lesz - úgy, amint annak a gyülekezet történelme során eddig is ezer tanújelét 
adta - ezekben az erőfeszítésekben is, akkor be kell hogy érjenek ennek a munkának a gyümölcsei: a 
gyermekek és fiatalok tartalmas programokkal élhetnek és élményekkel gazdagodhatnak a szülői és 
nagyszülői generációval együtt; így szükségszerűen többen fogják magukénak érezni azt, ami itt tör
ténik, megnő a karitatív és anyagi támogatás, és az egyházközség nem csak vegetálva marad talpon, 
de erősödik is mind lélekben, mind életerőben. 

A tényői leányegyház 
A tényői leánygyülekezet története Dombi László lelkész 1982-ben történő nyugállományba vo

nulásáig a felpéci gyülekezet történetével fonódik össze, hiszen egészen addig annak volt leánygyü
lekezete. A tényői gyermekek a hegyen át vezető - mára már gazzal benőtt ösvénnyé keskenyedett 
- szekérúton mentek át gyalog a felpéci konfirmációi órákra; a mindenkori lelkész pedig ugyanitt járt 
át istentiszteleteket tartani. Ezen az úton szállították át a lelkészt lovas kocsin temetési szolgálatok 
alkalmával; míg az oktatást-nevelést, valamint a rendszeres igei alkalmakat és hittanórákat a helyben 
lakó kántortanító vezetésével tartotta a gyülekezet, amely - kicsiny létszáma ellenére - Tényőn evan
gélikus iskolát is működtetett. 

Szeretett és megbecsült lelkészük 1982-ben való nyugdíjba vonulása után az egyházközség tagjai 
azzal a kéréssel fordultak az akkori egyházvezetéshez, hogy tekintettel a megváltozott közlekedési 
körülményekre, a lelkészi szolgálatot Laborczi Zoltán lelkész lássa el Győrújbarátról. Ettől kezdve a 
győrújbaráti lelkész gondozza a gyülekezetet. 
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Tényő temploma az 1800-as évek végén épült hatalmas kövekből, a templomtorony pedig - amely
ben két harang hívja a híveket - 1925-ben. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Az egyházközség lelkészei: 
Első ismertek: Kisbaráti: Csapúr János (1631), Soós (Joós?) János (1634-1635), Báli (Baliensis) And

rás (1646-)"' 
A türelmi rendelet után: 
Nagybaráti (Győrújbarát): Nóvák István (1785-1793), László Pál (1793-1794), Perlek Gábor (1794-

1796), Kis János (1796-1799, a későbbi szuperintendens, aki itt végzett szolgálatát követően Kővágó
örsre távozott) Kis József (1799-1801), Kiss Mihály (1801-1808), Luthár János (1808-1819), Kiss József 
(1820-1824), Fadgyas János (1824-1863), Szalay Sándor (1863-1868), Fadgyas János (1869-1909), Kiss 
Samu (1910-1953), Laborczi Zoltán (1953-1985), Lupták Gyula (1985-1992), Hanvay László (1992-
2010), Karsay Lajos helyettes lelkész (2010-) 

Tanítók: 
Nagybaráti: Hada Tamás (7-1706), Zathureczky Miklós (7-1785), Kiss Sámuel (1794), Udvardy Jó

zsef (1794-1797), Erdélyi János (1797-1804), Borbély Sándor (1804-1807), Csöngető Pál (1814), Itzés 
József (1814-1826), Tatay Gábor (1826-1845), Nagy Sámuel (1846-1855), Szili Pál (1855-1856), Borbély 
János (1856-1906), Erős Sándor (1913-1940), Bognár Sándor (1940) 

Kisbaráthegy: Csizmadia Ferenc (1929-1937), Bognár Sándor (1937-) 

A jelen 

Egyházközségünk történetének bemutatását ezzel a felismeréssel zárjuk: mindezek a próbálkozások 
hiábavaló emberi küzdelemnek bizonyulnak, ha nem az örök alapra, a Megváltó és vezérlő Krisztusra 
épül a gyülekezet egész élete. Jövőképünk - amely az örök élet távlatáig nyúlik - csak a Krisztusba 
vetett reménység lehet. 

Az egyházkerület Celldömölkön, 2011. április 16-án tartott közgyűlése elfogadta az egyházközség 
társulását a Győrszemerei Evangélikus Egyházközséggel. Az új egyházközség neve Győrújbarát-
Tényő-Győrszemerei Társult Evangélikus egyházközség. 

Hanvay László 

503 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924. 400-401. 
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Kajárpéci Evangélikus Egyházközség 

9123 Kajárpéc, Fő u. 12. 
Tel: 96/378-372 
Smidéliusz András lelkész 

Keletkezett a 16. század közepén, 
1609-ből ismerjük az első lelkészt 

Anyakönyvek 1692-től 
Az anyaegyházközség: 546 /573/ 440. Tisztségvi

selők: Mózes Miklós felügyelő. Molnár József pénz
táros, Ferenczi Lajosné jegyző, dr. Hofer Károlyné 
számvevőszéki elnök. Kajár: Gerencsér Tibor gond
nok, Fodor László, Horváth Árpád, Horváth József 
Horváth Miklósáé, Kovács Lajos, Nagy Zoltán, Sza-
lay Lászlóné, Szűr Jenőné, Tankovits Zoltán pres
biterek. Kispéc: Pintér Zoltán gondnok. Bedének 
József Budai András, Ferenczi Sándor, Kocsis Ár
pád, Leránt Lajos, Németh János, Pintér Zoltánné, 
Rotaridesz László, Söveg Károly, Németh Szilvia, 
Szekeres Miklós presbiterek 

A gyülekezet története 
A község Győrtől 25 km-re délre, a Sokoró nyu

gati lábánál fekszik. 1950-ig két önálló község volt, 
Kajár és Kispéc. Ezért van a gyülekezetben még ma 
is külön kajári és kispéci presbitérium. A templom és a 
parókia Kispécen van. Kispéc ma is nagyrészt evangélikus, Kajár pedig inkább katolikus. 

Kajárról a bakonybéli apátság 1037-re hamisított oklevele szól először, de a leírtak mégis megfelel
nek a valóságnak, mert egy 1086-beli birtokösszeírás nem vonta kétségbe adatait. Kispéc a Péc nem
zetség származáshelyén fekszik, melyről először 1240-ben szól okirat. Az 1986-ban folytatott ásatás a 
kispéci lakóházaktól északra egy Árpád-kori lakóházat tárt fel a tatárjárás előtti időből. Valószíníísít-
hető, hogy ez a tatárjárás idején elpusztult „Ospéc", utána létesült Kispéc, Felpéc és a 16. század elején 
elpusztult Balázspéc. 

Az 1500-as évek közepén az itteniek már a reformáció követői. Ezt támasztja alá közvetve, hogy 
abban az időben a környék urai, az Enyingi Török család és Bakith Pál már a reformáció táborában 
találhatók, a kolostorok elnéptelenedtek, a felpécieknek pedig ebből az időből van egy kelyhük, melyet 
nem misézéshez, hanem úrvacsoraosztáshoz használtak. 

Az anyagyülekezet Kajár volt, itt lakott a lelkész, az istentiszteleteket a Sashegyen épült kis Árpád
kori templomban tartották. A legnagyobb lélekszámot a falu 1593-ban érhette el (kb. 300-at), amikor 
22 telkes jobbágy, 28 zsellér és 5 menekült nemes élt itt. 

Kispécről még kevesebb ismeretünk van ebből a korból. Nem tudjuk, hogy volt-e már ekkor templo
ma. Ha igen, akkor csak paticsfalú kis imaháza lehetett, mint később 1698-ban is. Kajárhoz hasonlóan 
Kispéc is többször elnéptelenedett a török betörések következtében, de mindig újra benépesült. 

1594-ben, amikor a török Győr ellen vonult, az útjába eső falvakat felégette, így pusztult el Kajár 
is. A kis Árpád-kori templom ekkor ment tönkre, a 100 évvel későbbi vizitációkor már senki nem 
emlékezett rá. Aki tehette, elmenekült a török elől, és a pusztai járásban telepedett le (Pannonhal
ma környéke), ahonnét a veszély elmúltával is annyira nehezen jöttek vissza, hogy még 1605-ben is 
kedvezményt ígértek a Kajárra települőknek. Végül ez adott lökést a falu fejlődésének. Visszajöttek a 
távolba szakadtak és mások is. Felépítették házaikat, felépítették lelki otthonukat, a lerombolt Árpád
kori templomtól nem messze, a Sashegy északi részén. Ebből a korból ismerjük név szerint az első 
evangélikus lelkészt. 1609-ben írta alá evangélikus hitvallási iratainkat Győri (Jauriensis) István. 

Az 1600-as évek közepén mind Kajár, mind Kispéc hódoltsági terület, ahol nemcsak a török adóz
tatott, hanem a királyi területről is jöttek behajtók. Ez olyan nyomorúságot okozott, hogy a lakók 
többször el akarták hagyni falvaikat. Nagy volt az állathiány, a szőlőművelés lett a legfőbb életfenn
tartó. 1662-ben 57 család lakta, de attól kellett tartani, hogy egész lakossága elszéled. Ezt egyezség 

264 



Kajáq)éci Evangélikus Egyházközség 

kötésével sikerült meggátolni. Kispéc kevésbé jelentős hely, Kajár filiája. 1667-ben még puszta, majd 
újra benépesül. 

Első lelkészük Szentmiklósi (Fábri) János volt. Már az 1640-es években Kajáron volt, de innét Mi
hályiba távozott, majd 1669-ben visszakerült. Szolgálata idejében idézték a pozsonyi vésztörvényszék 
elé az evangélikus és református lelkészeket és tanítókat. Szentmiklósi János nem volt hajlandó meg
tagadni hitét. A gályarabságot idős korára tekintettel elkerülte, de két évig a lipótvári börtönben síny
lődött, ahonnét 1676-ban szabadult. 1680-ban vagy 1681-ben halt meg, mikor rác martalócok támadták 
meg a falut. Idős kora miatt nehezen tudott menekülni, a kajári Horogban ölték meg. 

A Szentmiklósi idejéből ismert első tanító Hada Tamás volt. Iskola azonban már előbb volt, amit 
egy panaszlevél is bizonyít 1639-ből: „Kajárról négy új hitű oskolabeli diákot visz el a török. Egyet 200 
tallérért visszaad."^" 

A török 1683-ban Bécs felé vonultában ezt a vidéket is végigpusztította. így pusztult el a kispéci 
templom, amely akkor a falun kívüli temetőben volt. Utána a mai templom helyén építettek egy kis 
imaházat. 

1692-ben került Kajárra Bors Mihály lelkész. O kezdte el még ebben az évben az anyakönyvet vezet
ni, mely az ötödik legrégebbi evangélikus anyakönyv hazánkban. Idős emberként került Kajárra. Előtte 
hosszú évtizedekig tanított a bányavárosi, majd a győri iskolában. Nagy volt a becsülete, főesperesnek 
választották, így - mivel Szenei Fekete István hitehagyása után 1686-1743 között nem választottak a 
dunántúli kerületben evangélikus püspököt - ő volt Észak-Dunántúl lelki vezetője. A Győr megyei 
helységeket 1698-ban végigvizitáló katolikus főesperes is így írt róla az egyházlátogatási jegyzőkönyv
ben: „...nálánál szelídebb, udvariasabb és tekintélyesebb evangélikus lelkészre még nem akadtam..."™^ 

E vizitáció szerint Kajárnak 1598 lakosa volt, melyből 1518 evangélikus, Kispécen pedig a 164 lakos
ból 134 evangélikus. Ezekkel az adatokkal Kajár Győr után a megye második legnagyobb helysége, 
mert az utána következő Mezőörsnek csak 627 lakosa volt ekkor. A vizitátor leírja, hogy a kajári temp
lom, melyet temető vett körül, katolikus szokás szerint épült. Ezért vették el a templomot, és kellett 
átjönnie Bors Mihálynak is 1700. július U-én Kispécre. Ekkor lett a gyülekezet központja Kispéc. De 
Kajáron maradt a kisebb harang, az úrvacsorai kehely, a terítők és az anyakönyv, melyet néhány évig 
a katolikusok vezettek, majd visszakerült az evangélikusokhoz. 

Bors Mihály ekkor már idős ember volt. Ahogy későbbi utóda. Kutsán István írta: „karjainál fogvást 
kellett a Prédikáló székre vezetni, és úgy ismét le venni.." Ezért Dernóczi János iskolamestert bízta meg 
az egyházmegye, hogy az agg prédikátor helyett kereszteljen, eskessen és temessen. 

1710-ben nagy pestisjárvány pusztított, melynek 246-an estek áldozatul, a lakosságnak kb. egyne
gyede. 1711-ben, 92 éves korában meghalt Bors Mihály. Helyére Károly Istvánt hívták meg lelkésznek 
Szákról, kit Győr megyei esperesnek is megválasztottak. Károly nagy tudású, békességszerető, művelt 
ember volt. Kutsán István így ír róla: „Predikátorsága alatt a Kis-Pétzi Ecclésia szép tsendességben 
volt (...) bölts és nyájjas beszéde s maga viselete által minden rendbéli embernek tudott felelni és ha
ragos szándékát meg engesztelni." 

Érdeklődésre tarthat számot az 1711-beli lelkészi és tanítói díjlevél: „Az egyház pásztorának min
den lakos, akár nemes, akár paraszt, 40 dénárt fizet, fél egység termést és egy szekér fát. A telepesek 
pedig 25 dénárt, negyed egység búzát, az özvegyasszonyok 112 dénárt. - A temetésért 25 dénár jár, a 
keresztelésért egy kenyér és egy kakas, a bevezetésért 4 dénár és egy kenyér, vagy pedig készpénzben 
35 dénár, a házasságért 25 dénár, és tartoznak a hívek 8 véka gabonát elvetni." 

„A tanítónak 15 dénár jár, negyed rész gabona minden telepestől, a reggeli és esti harsmgozásért egy 
kenyér, a temetési harangozásért 5 dénár, a halott esti kiénekléséért 12 dénár, a temetési szertartásért 
12 dénár, a gyermekek évi tanítása 1 forint és egy szekér fa, ezen felül 10 szekér fa jár neki, évente a 
szántóföldjét kötelesek bevetni és egy szekér szénát adni minden évben." 

1727. április 7-én hatalmas tűzvész pusztított Kispécen. Az alsó köztől fölfelé mindkét sor ház leégett 
a templommal, az iskolával és a paplakkal együtt. 1730. április 25-én szentelték fel a régi helyére épí
tett fatemplomot, mely csak nagy nehézségek, akadályoztatások után készülhetett el. 

Károly István rövid ideig átjárhatott Kajárra, és a kajári evangélikusok is a kispéci templomba, de 
ezt később megtiltották. Ezután - egészen 1785-ig - a kajári plébános kereszteli és temeti a kajári 
evangélikusokat. 

1736-ban Kajáron 55 evangélikus, 4 református és 28 katolikus család élt, ez 450-500 embert jelentett. 
Kispécen is ennyien élhettek, de itt néhány család kivételével mindannyian evangélikusok voltak. 
1737 januárjában meghalt Károly István, helyére Lovászpatonáról Kajári Istvánt hívták. Meglepő dön
tés volt ez a gyülekezet részéről, mert egy nagy tudású, békeszerető pap után nehéz természetű, ren-

504 Levél a lelkészi hivatalban 
505 Jegyzőkönyv a lelkészi hivatalban. 
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detlen magaviseletű embert választottak, aki rövid három év alatt „csaknem elvesztette az Ecclésiát." 
Az egyházmegye mozdította el hivatalából. 

1740-től a Wittenbergből hazatért Kutsán István a lelkész, aki 33 évig szolgált csendben a gyüleke
zetben. Idejéről az anyakönyvi bejegyzéseken kívül nem sok híradás van. 1757-ben készített a vár
megye képviselője egy kérdőívet, melyben a kispéci és kajári lakosokat arról kérdezte, hogy a kispéci 
templom mindig az evangélikusoké volt-e. Valószínti, hogy a Károly István idejében épített fatemplom 
helyett ekkor építettek paticstemplomot, ahhoz kellett engedély. 

1773-ban meghalt Kutsán István. Öt fia követte a lelkészségben, aki 10 év után (Vár)Palotára távo
zott, lijabb Kutsán István után Szabó Farkas László, majd Mészáros Péter következtek, az ő szolgálatuk 
idejében épült mai templomunk. 

1781-ben II. József kiadta a türelmi rendeletet, mely - ha nem is rögtön - de itt is éreztette hatását. 
1787-től már a kispéci lelkész keresztelte, eskette, temette a kajári evangélikusokat is. És a rendelet 
másik következménye: a kicsiny, vertfalú templom helyett gondolhattak nagyobb, szebb, kőből épült 
templom építésére is. Az építés pontos időpontját hosszú ideig nem tudtuk. 1987-ben országos levéltá
runkban kutatva került elő egy 1817-es vizitációs jegyzőkönyv, melyben szó van a templomépítésről 
is. Érdemes szó szerint idézni; „ATemplom, minek utána a régi sövény épület 1788-ban Pünkösd után 
el hányatott (...) Fel szenteltetett ez a Templom ugyan 1788-ban Sz.háromság után 20.-ik Vasárna
pon."™' Csodálatos a gyorsaság, amellyel húsz hét alatt felépült. Az oltár, a szószék, a karzat, a padok 
később készültek, de a templom állt. Mi kellett ehhez? Pénz is, szervezés is, munka is, akarat is, de 
legfőképpen hit. Tanulságos ez a történet ma is. 

Mészáros Péter után neves író papja lett a gyülekezetnek: Perlaki Dávid. Komáromból érkezett, ahol 
Péczely Józseffel együtt írták és adták ki a Mindenes Gyűjteményt. Az ő idejében, 1794-ben épült a 
templomhoz építve az 1983-ban lebontott parókia. Ö innét Nemesdömölkre ment, ahol esperes lett. 

1796-ban került Kispécre Németh István. Az ő idejében készült el az oltár a szószékkel, a hat válto
zatú orgona és a kis harang. 1802-ben választották gyülekezeti tanítónak Seregély Dávidot, aki hosszú 
évtizedekig tanított itt. Ebben az időben 170-180 gyerek járt az iskolába. Hogyan folyt a tanítás? A vi
zitációs jegyzőkönyv így ír róla: „...szokás szerint tsak Sz.Mártony naptul fogva Húsvétig tartattatnak 
az oskolai Letzkék, mint hogy a szülék gyermekeiket ki veszik. A Taníttás óráit nem lehet különössen 
ki tenni, hanem Adventben fel jővén az Ifjúság, könyörgés előtt egy letzkét mondat, könyörgés után 
ismét fel menvén az oskolában egész 12-ig taníttatnak, dél után pedig egy órátul fogva delesti könyör-
gésig." 

Ekkor már a gyülekezetben „vízkereszti és egyéb koledák (eredetileg koUeda, házról házra járva az 
egyházfenntartó járulék összegyűjtése) sem tartatnak." 1808-ban Kispécen 607, Kajáron 621 evangéli
kus élt. Kispéc ekkor is homogén, egyvallású volt, mert az evangélikusokon kívül csak 20-25 katolikus 
élt a faluban. 

Halasy Mihály 1818 áprilisában Nagygeresdről jött Kispécre, ahol az alsó-soproni egyházmegye 
esperese volt. A teológiát Jénában végezte, majd az 1800-as évek elején a soproni polgári iskola igaz
gatója, a gimnázium tanára és a soproni magyar gyülekezet lelkésze volt. Könyvei jelentek meg, 
anyakönyvi beírásai mintaszerűek: senki más nem közölt annyi adatot a gyülekezet életéből, mint ő. 
Szolgálati idejében a gyülekezet életének egyik legfontosabb eseménye az iskolacsere: 1828-ban, ami
kor a templomtól távolabb fekvő iskolát elcserélték a Matkovich család ispánházára, amely a templom 
közelében volt. 1830-ban megnyitják az új kajári temetőt, mert a sashegyi temető „már olyan szoros, 
hogy sokszor két-három koporsó is kerül öszve egy azon sírba." És hogy egy-egy faluban milyen 
szokások élnek, mutatja Halasy Mihály egy rövid megjegyzése; „Leghelytelenebb visszaélés az én 
ítéletem szerént a halottak virrasztása, melly sokszor sok hijjábavaló költséget okoz." 

Halasy Mihály utóda Gáncs János, ki Űjmalomsokról került Kispécre. Az ő lelkészsége idején, 1841-
ben épült a kajári harangtorony. 1847-ben vizitált a gyülekezetben Haubner Máté püspök. Felszólította 
az egyházközséget, hogy alakítson presbitériumot, kössön tűzbiztosítást az épületekre, nagyobbítsa 
meg iskoláját, és végre térjen át az Ó-Graduálról (Új Zengedező Mennyei Kar) az 1805 óta hivatalos és 
kötelező Győri énekeskönyvre.Tiltotta a halotti torokat, elrendelte állandó sírásó alkalmazását. Ezek 
közül csak a presbitérium megalakítása valósult meg abban az évben. 

Gáncs János idején járványok pusztítottak: 1846-ban vérhas, 1849-ben és 1855-ben kolera. Ez utóbbi 
évben 80-an haltak meg a gyülekezet tagjai közül kolerában. 1855-ben halt meg Gáncs János is „hosz-
szas sínlődés" után. 

Utódául Eősze Zsigmondot hívták meg Veszprémből. Erélyes, tevékeny papja volt a gyülekezetnek, 
aki vállalta az ütközéseket is. Hajlíthatatlansága vezetett ahhoz, hogy törésre került sor közte és a 
gyülekezet között, megkeseredve ment el 1868-ban Tétre. 

506 EOL. Dunántúli ker., egyházlátogatási jegyzőkönyvek. Kajárpéc. 
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1858 gyászév volt a gyülekezet történetében, mert háromszor pusztított tűzvész Kispécen. Augusz
tus 30-án 10 ház, szeptember 2-án 13 ház és szeptember 25-én 7 ház égett le. A szerencsétlenül jártak 
megsegítésére a gyülekezetben 100 mérő. Téten 10 mérő, Tényőn 4 és fél mérő gabona gyűlt össze. 

1859-ben látogatást tett a gyülekezetben Karsay Sándor püspök, aki intette a gyülekezetet, hogy 
tartsa fontosnak a konfirmációt, és térjen át végre az új énekeskönyvre. Ekkor 179 tanuló járt az isko
lába, az iskolaév szeptember l-jétől június végéig tartott, bár csak télidőben jártak a tanulók rendesen, 
jó időben kevesen. 1860-ban a gyülekezet elutasította a császári pátenst, mert „protestáns egyházi 
életerőnket gyilkolni látszanak". 

1863-ban földet vásároltak, és ezzel nagyobb lett a kispéci temető. Még ebben az évben írta Eősze 
Zsigmond:,,Győzelem! Győzelem! Győzedelme a szellemi felvilágosultságnak az elfogult vallásos bi
gottságon; győzedelme a kor igényelte vallásos míveltségnek a régiekhez vakon ragaszkodó elfogult
ságon! Hosszú volt a harc, de annál szebb a győzelem!" Ugyanis az 1863. június 7-én tartott közgyűlés 
kimondta, hogy a gyülekezet közel 60 év után áttér a Győri énekeskönyvre. Hosszú vita előzte ezt 
meg. Ma már elmondhatjuk: ennek az énekeskönyvnek a bevezetése a racionalizmus győzelme volt a 
meleg, intenzív hit felett, mely elvitt a hittől, ahelyett, hogy odavezetett volna. 

Soha nem tudták ezt megbocsátani Eősze Zsigmondnak. Bosszúból még lovait is elkötötték az istál
lóból. Ezért aztán megragadta az alkalmat, hogy meghívták Tétre, és 1868-ban elhagyta a gyülekezetet. 
Eősze Zsigmond távozása után 1868. november l-jével Matisz Károly került a gyülekezetbe. Még élnek 
a gyülekezet tagjai közül olyanok, akiket ő keresztelt meg, mert 55 évig volt a gyülekezet lelkésze. Az 
1870-es években az iskola javítása, bővítése állt előtérben, ezekkel foglalkoztak a presbiteri ülések is. 
1882-ben a templomtorony összedőléssel fenyegetett, újjá kellett építeni. Utána az iskolaügy került 
elő. Azon folyt a vita, hogy a bővítés Kajáron történjék-e, vagy Kispécen. Végül a döntés: Kispécen, 
ahol a lebontott tanítólakás helyére kell felépíteni egy két- tantermes iskolát, a meglevő iskolát pedig 
tanítólakásnak kell átépíteni. 1886-ban épült fel az iskola, ahogy az iskola faláról az 1960-as években 
ledobott, de megmentett és a gyülekezeti terem előterének falába beépített tábla hirdeti :„A kispéczi és 
kajári evang. egyesült gyülekezet népiskolája 1886." Ekkor rendszeresítették a másodtanítói állást is. 

Még jóval az iskolaépítés előtt, 1872-ben került Kispécre Németh Sámuel vanyolai tanító. Róla há
rom fia miatt is emlékeznünk kell. Legidősebb fia a gyülekezet első másodtanítója volt, aki 20 éves 
korában halt meg. Két kisebb fia teológiát végzett. Sámuel a teológia után a tudományegyetemet is 
elvégezte, és a felsőlövői, majd a soproni evangélikus gimnázium igazgatója lett. Károly, lébényi lel
kész, a győri egyházmegye esperese, püspökhelyettes lett. 

1890-ben az elhunyt Németh Sámuel helyére a gyülekezet Németh Jánost választotta meg kántorta
nítójának Mórichidáról. Ö és Gyula fia 60 évig szolgáltak Kispécen. 

Az 1903-as névtár szerint Matisz Károly lelkészi és Matkovich Zsigmond felügyelői szolgálata alatt 
a tanítók Németh János és Macher Lajos, a tanulók a két helyen 215-en, a gyülekezeti tagok Kajáron 
667-en, Kispécen 672-en voltak. 

A századfordulón két dolog foglalkoztatta a gyülekezet tagjait: a templom állapota és az Amerikába 
kivándorlók. Matisz Károly így ír erről: „Alapos javításra vár a templom tetőzete; a templomban a 
már 1772-ben is csak renovált oltárnak újjal felcserélése rövid idő kérdése, mert erre a czélra évek 
során át a hívek áldozatkész buzgósága már 1700 koronát rakosgatott össze. Aggasztó jelenség, hogy a 
gyülekezeti tagok közül az utóbbi évek alatt igen sokan kiköltöznek Amerikába, s fogy a hívek száma." 
10 év alatt 57 férfi vándorolt ki, később egy részük visszatért, a többiek pedig meggyökereztek kint, és 
elvesztek számunkra. 

1898-ban ünnepelték először a gyülekezetben március 15-ét. 1911-ben arról panaszkodnak, hogy túl
zsúfolt az iskola, harmadik tantermet kellene építeni, mivel 180 körül van a tanulólétszám. 1913-ban 
szentelte fel Horváth Sámuel esperes a belül renovált templomot, melyben új oltár, szószék, kereszte
lőmedence és orgona készült. 

Az I. világháború itt is könnyet és gyászt hozott. A gyülekezet férfiai közül 44-en haltak meg a há
borúban. A gyülekezet pénzét hadikölcsönbe kellett fektetni, a templom és a kajári harangláb kisebbik 
harangját le kellett adni. 

1919. június 8-án bejelenti a lelkész a közgyűlésnek: „Május 27-én a proletárdiktatúra három kül
döttje nálam megjelent, és elvitte a kispéci és kajári egyesült ev. gyülekezetnek 7293 Korona 23 ft 
kitevő értékét leltár mellett." Augusztus 31-én viszont „örömmel jelenti, hogy a proletárdiktatúra meg
szűntével iskoláinkat visszakapjuk, s azok ismét az egyház veteményeskertjei lesznek." Az elvett pénzt 
szeptemberben kapták vissza. A templom leadott harangja helyett új harangot öntettek, amelynek 
szentelése 1923. június 10-én volt. Az első halott, akit szava elkísért utolsó útjára, Matisz Károly, a 
gyülekezet 83 éves korában elhunyt lelkésze volt. 

Matisz Károly halála után a már négy éve itt segédlelkészként szolgáló Síkos Kálmánt választotta 
meg a gyülekezet. 1926-ban meglátogatta a gyülekezetet Kapi Béla püspök. Ekkor határozták el, hogy 
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a másodtanítónak lakást építenek. Fel is építették az elkövetkező években a régi temető helyén. 1927. 
október 2-án az I. világháborúban elesetteknek a templom falára elhelyezett emléktábláját avatták fel, 
1928-ban az iskolát renoválták. 1936-ban javították a nagyon rossz állapotban lévő templomtornyot, 
1937-ben pedig a düledező kántortanítói lakás újjáépítésére került sor. 

1941 új megpróbáltatások és szenvedések kezdetét jelentette gyülekezetnek és a falunak: a II. világ
háborút. Sokan nem tértek vissza a frontról. Az oroszok 1945. március 26-án foglalták el a falut. így a 
háború véget ért az itt élők számára, de a megpróbáltatások vége, a nyugalom ideje nem érkezett el, 
mert a következő évek politikai harcai, a kommunisták hatalomra jutása a gyülekezet számára sem 
hozott semmi jót. 1948-ban államosították a gyülekezet iskoláját, Németh Gyula kántortanító ekkor 
még a kántori teendőket elláthatta, de 1950-ben le kellett mondania. 1951-ben a gyülekezet „felajánlot
ta" földjeit az államnak, mert ott volt mögötte a fenyegetés, ha nem teszik, a presbitereket is kulákká 
nyilvánítják. 

1953-ban meghalt Síkos Kálmán, helyére Mitykó Zoltánt választották, aki nem könnyű időben ke
rült a gyülekezetbe. Ebben a nehéz időben fogott a gyülekezet renoválási munkába: 1959-ben a temp
lom tetőzetét cserélték, 1960-ban pedig a parókiát újították fel. 

Az évtizedek nem múltak el nyomtalanul sem a falu, sem a gyülekezet életében: megindult a város
ba költözés. Mind a falu, mind a gyülekezet lélekszáma a 70-es évek végére a 40-es évek lélekszámának 
a felére fogyott. Mind több volt a temetés, és mind kevesebb a keresztelés. 

1980 februárjában meghalt Mitykó Zoltán, utána Dombi László felpéci lelkész helyettesített a lel
készi szolgálatban. Ekkor renoválták a templomot is. 1983/84-ben új parókia épült, mely több mint 1 
millió Ft-ba került, és 9 ezer órát dolgoztak rajta társadalmi munkában a gyülekezet tagjai. 1985. május 
19-én volt itt dr. Nagy Gyula püspök megáldani a renovált templomot és az új parókiát. 

1988-ban volt 200 éves a templom. Az évfordulóra rendbehozatta a gyülekezet a 75 éves, eléggé 
elhasználódott orgonát, ugyanebben az évben felavatták a II. világháborúban elesettek emléktábláját. 
Időközben a templom tetőzete tönkrement, ezért szükségessé vált a templom újbóli tatarozása, mely 
2000-ben megtörtént 13 millió forintért. 2002/2003-ban az orgonát építtette át a gyülekezet 3 millió 
forintért. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek 
Kajáron: Győri (Jauriensis) István (1609-1610), Hodik János (1630-1631), Báthi János (1632-1644), 

Szentmiklósi Fábri János (1644-1653), Szakonyi Miklós (1653-1654), Mendöl (Mindöl) Tamás (1664-
1669), Szentmiklósi Fábri János (l669-1680/81),Tessényi Pál (1680-1683), Szántó András (1683), Egy
házi József (1690-1692), Bors Mihály (1692-1700) 

Kispécen: Bors Mihály (1700-1711), Károly István (1711-1737), Kajári István (1737-1740), Kutsán 
István (1740-1773), I^. Kutsán István (1773-1783), Szabó-Farkas László (1783-1787), Mészáros Pé
ter (1787-1793), Perlaki Dávid (1793-1796), Németh István (1796-1818), Halasy Mihály (1818-1833), 
Gáncs János (1833-1855), Eösze Zsigmond (1856-1868), Matisz Károly (1868-1923), Síkos Kálmán 
(1923-1953), Mitykó Zoltán (1953-1980), Dombi László (1980-1982), Jankovits Béla (1982-2010), 
Smidéliusz András (2010-) 

Káplánok: Dubovay Sámuel (1807), Perlaki Dávid (1810-1811), Szántó István (1813-1816), Farnak 
Dávid (1817-1818), Halasy Károly (1823-1824), Zathureczky József (1832-1833), Horváth Dávid 
(1835-1840), Varjú József (1840-1844), Takács József (1845-1847), Eősze István (1847-1851), Berecz 
József (1851-1852), Eösze Zsigmond (1853-1854), Kovács László (1854-1856), Kovács Mihály (1871-
1872), Síkos Kálmán (1919-1923) 

Tanítók: 
Kajáron: Hada Tamás (1673), Solnai Jeremiás (1684-1690), Molitoris András (1690-1696), Bödő 

György (1696-1700) 
Kispécen: Bödő György (1700-1706), Dernóczy János (1707-1749), Gregorius János (1750-1764), 

Holka (Fekete) Sámuel (1764-1782), Mayer Mihály (1782-1784), Turchányi János (1784-1786), Ruttkai 
József (1788-1802), Seregély Dávid (1802-1842), Hegyi Mihály (1842-1851), Bognár Sámuel (1852-
1853), Horváth Károly (1854), Bolla Gábor (1855-1857), Koczor József (1857-1872), Németh Sámuel 
(1872-1889), Németh János (1890-1922), Németh Gyula (1922-1948) 

Segéd-és másodtanítók: Somorjai Tamás (1714), Seregély József (1827-1831), Seregély Ferenc (1834-
1836), Kovácsics Sándor (1868-1871), Varga István (1871-1872), Németh Géza (1886-1888), Petz József 
(1888-1889), Kirner Gusztáv (1890-1892), Hrabovszky István (1892), Zacher Sándor (1892-1894), Csiz
madia Ferenc (1894) Czirák György (1894-1896), Lippai Vendel (1897-1898), Dere Ferenc (1898), Bauer 
János (1898-1900) Macher Lajos (1900-1903), Sümegi Kálmán (1903-1905), Tóth Pál (1905-1912), Csiz-
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madia Mihály (1912), Tóth Lajos (1912-1939), Köhler József (1920-1921), Németh Gyula (1921-1922), 
Szilágyi Lajos (1937-1938), Kovács Kálmán (1939), Szíj László (1939-1941), Kovács József (1941-1948), 
Boros Anikó (1944) 

Felügyelők: Matkovich Zsigmond (7-1862), Matkovich János (1862-1888), Matkovich Zsigmond 
(1888-1904), Szalay Sándor (1904-1912), Csemez Béla (1912-1938), Balogh György (1938-1950), Varga 
József (1951-1957), Szalay Gyula (1958-1967), Tóth László (1968-1985), Mózes Miklós (1985-) 

Jsinkovits Béla 
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Kisbaboti Evangélikus Egyházközség 

9133 Kisbabot, Dózsa Gy. u, 24. 
Tel.: 96/284-108 
Web: agota.deak@lutheran.hu 
Deák Ágota helyettes lelkész Kisbaboton (elérhető
sége: 9100 Tét, Fő utca 23/a) 
Kardos Zsuzsanna gyülekezeti munkatárs Bodon-
helyen, Mérgesen, Rábaszentmihályon és Rába-
csécsényben (elérhetősége: 9131 Mórichida, Fő út 
149.) 

Keletkezett: legkésőbb 1700 körül, újjáalakuh 1792-
ben 
Anyakönyvek Kisbaboton 1792-től, 
Mérgesen 1787-től vannak 

Kisbaboti anyaegyház 175 /217/ 157 Tisztségvise
lők: Németh József felügyelő, Zsédely Sándor gond
nok, Papp Gézáné pénztáros, Pirkáné Zsédely Anna 
kántor. Presbiterek: Barcza Miklós, Fehér Sándor, 
Sárközy Lászlóné, Zsámár Sándorné, Zsédely San
dámé 

Bodonhelyi leányegyház: 40 /43/ 30 Presbitéri
um: Kiss Sándor gondnok, Farkas Gyula, Zsédely 
Eszter, Zsédely Jenő, Zsédely Miklós 

Mérgesi és rábaszentmihályi leányegyház: 105 
/132/ 106 Tisztségviselők: Kovács Jenő felügyelő, 
Kutasné Szabó Piroska gondnok. Kovács Piroska 
pénztáros, Csizmazia Hilda jegyző. Dombi László, 
Gősí Károly, Gősi Lajosné, Kozma Csaba, Pintér 
Sándor, Horváthné Kozma Edit, Kovács Árpád, Ko
vács Judit, Kovács Sándor, Kovács Nándor, Kovács 
Zoltán, Major Béla 

Szórvány: 
Rábacsécsény: 28/11/7 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 348 /403/ 300 

A gyülekezet története 

A kisbaboti anyaegyház 

Kisbabot Győr-Moson-Sopron megyében a Rába mentén a Téti kistérségben található, Győrtől 30 
km-re. 

A település első okleveles említése 1222-ből való, s ebben arról van szó, hogy a falu ura Rouz fia 
Joachim. 1262-ben a települést és birtokot IV. Béla király Baboti Ajándok fiainak adta „villa Bobuth" 
néven, innen a Babot elnevezés is. 1534-ben Cseszneky György lett a birtokos, ő építtette az evan
gélikusok első templomát, amely 1637-ben elpusztult. Az ezután következő időszakban különböző 
családok pereskedtek a faluért, ennek a vitának sajnos a török „vetett véget". Elpusztult a község. 
1619-ben is még pusztaként említik. 1636-ban a német seregek dúlták fel. Ezután kezdett a község újra 
benépesülni. De jöttek a csapások: 1700-ban árvíz, 1748-ban pedig tűz pusztított a faluban. 1848-ban 
Jellasics seregei vonultak át itt. A község a 19. században az Illés család birtoka volt. 

A reformáció terjesztését az egész vidéken Telekesi Török István támogatta, de a fő pártfogó a ha
talmas Nádasdy család volt. Ez a község a 16. század második felében Luther követője lett majdnem 
teljes egészében. Eleinte a bodonhelyi evangélikus anyagyülekezethez tartozott, és csak a 17. század 
elején építettek imaházat, ezt követte 1636-ban az említett német pusztítás: muskétások a falut fel
dúlták, a templomot és a gyülekezetet is pusztították, rabolták. Ezután hosszú ideig egyházi életről 
semmit nem tudunk. Musay püspök sem említi a gyülekezetet 1661-ben a győri megyéhez tartozók 
között. Payr Sándor azt a kérdést teszi fel: talán ekkor Rábaszentmihály filiája lett volna? 
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1737-ben már újra felépült a templom, azonban a kiküldött bizottság szélesebbnek és magasabbnak 
találta az engedélyezettnél, s ezért hosszas harcok után a megyei határozat értelmében le kellett rom
bolniuk 1757-ben. A gyülekezet ingatlanvagyonát pedig a rábaszentmihályi római katolikus plébános
nak adatta a vármegye, igaz, később Eőry Márton kisbaboti evangélikus lelkész visszaperelte nemesi 
jogon, és a gyülekezetnek visszaadta 1782-ben. 

A gyülekezet a türelmi rendelet idejéig Téthez tartozott, és csak 1812-ben építtette fel a ma is meg
lévő templomot Malatidesz József, a gyülekezet első tanítója, majd lelkésze. 1813. augusztus 8-án Kis 
János dunántúli püspök szentelte fel az új templomot, erre az alkalomra verset is írt, melynek kiemelt 
betűi a templom szentelésének évét adják: 

„SzéLVészes tengernek hIszeD a VILágot / SzáLLj e szent bárkába, s Itt LeLsz Mennyországot." Az 
eredeti templomból ma már csak a falak vannak meg, eredeti formájában torony nélkül, bolthajtásos 
mennyezettel és két sorban elhelyezkedő apró ablakokkal készült. 

Malatidesz lelkész 1818-ban harangot, majd 1820-ban telket szerzett az egyháznak. 1857-ben a gyü
lekezet tanítóházat és iskolát is épített, a harmóniumot 1860-ban kapta. 1878-ban építette fel a gyüle
kezet a jelenlegi iskolát. 

1882-ben az árvíz újra súlyosan megrongálta a templomot, amelynek következtében eltávolították a 
nehéz boltíveket, helyébe könnyebb mennyezetet emeltek, és új tetőt is készítettek. Később az egymás 
fölött lévő kis ablakokat egybevágták, és így alakították ki a templom mai formáját. 1910-ben került a 
templomba a keresztelőkő. 

1911-ben leégett a lelkészház, de még ugyanazon évben felépült. A gyülekezet legnagyobb jótevői 
voltak Illés József és felesége, László Zsófia, akik 30 kh. földet hagyományoztak a gyülekezetnek. A 
világháborúban az anyagyülekezet 17 tagja halt hősi halált, akiknek az emlékét az 1923-ban emelt 
emlékoszlop őrzi. 

1937-ben az akkori nőegylet kifestette a templom belsejét. A legutóbbi, teljes körű és nagyszabású 
felújítás 2006-ban ért véget. 1996 óta Kardos Zsuzsanna lelkészi munkatárs szolgált itt, jelenleg Deák 
Ágota gondozza Tétről. 

A bodonhelyi leányegyház 
A Rába bal partján fekvő községet 1446-ban említik először „Bodonhel" néven, mint Kanizsai bir

tokot. 1536-ban a Nádasdyak, 1861-ben pedig az Eszterházyak kezére került. Nádasdy Tamás nádor 
az 1540-50-es években a Rába-híd védelmére várat emeltetett Bodonhelyen. Ettől kezdve a lakosok 
főképp katonák voltak. A török időben a Rába alkotta a határvonalat a török hódoltsági és a királyi 
rész között. A hagyomány szerint Bodonhelytől délre. Rábaszentmiklóson, amely a Marcal folyó part
ján fekszik, török őrség tanyázott, míg Bodonhelyen a királyi rész tartott fenn figyelőállást. 1594-ben 
a török elfoglalta a bodonhelyi várat, majd Győr visszafoglalásakor (1598) a mérgesi és bodonhelyi 
erősségeket elhagyták. A falut új telepesekkel kellett benépesíteni. A vár helyett kastély, a Rába partra 
erődítmény épült. 

A község lakói már a XVI. században evangélikusok lettek. Mint Nádasdy birtok, az egész falu 
követte földesurának vallását. „Kincses Pál szili lelkész itt már 1595. előtt hirdette az igét. 1611-ben 
Tarlósi György, 1616. Magyari János, 1628. Siklósi Márton, 1632-ben Dvornicenus András (kit ekkor 
egyháztanácsos presbyternek választottak) és 1651-54. Szucsányi György volt a lelkész." '̂" Ez utóbbi 
lelkészsége idején, 1654. január 21-én egyházlátogatásra kerül sor, amelyről jegyzőkönyv is készült 
- másolata ma is megtalálható a gyülekezet leveles ládájában. E szerint „Bodonhely mezővárosának 
és véghelynek földesura gróf Nádasdy Pál meghagyásából Kis Bertalan ág. evang. szuperintendens 
és sárvári prédikátor Vitnyédi György seniorral január 21-kén Bodonhelyen megjelentek Szucsányi 
György lelkésznél s meghivatván Szekeres János helybeli bíró távollétében Szígyártó Benedek he
lyettes bírót, Répási Jakab egyházfiát, a kastély őrségéből a vitézlő rendből Csapó Mihály, Vas Péter, 
Benczei Tamás, Sokorai Ferenc és Illés Jánost, a hallgatóságot kikérdezték."^"* A jegyzőkönyvből sok 
részletet megtudhatunk a gyülekezet akkori életéből. „Hogy valaha ez helyen templom lett volna, 
arról nem emlékeznek, hanem amint eleiktől hallották, ez a helység, Bágyog és Szovát mindenkor 
összetartottak és egy fára volt."™' 

A lelkész a falu lakosainak csakúgy, mint a katonáknak is prédikált, ezért Ihász László, egykori 
kisbaboti lelkész szerint valószínűsíthető, hogy létezett a várban egy kápolna, ahol az istentisztelete
ket tartották. Ráth Károly pedig arra a következtetésre jutott, hogy a templom vagy Bágyogon, vagy 
Szováton lehetett. Az biztos, hogy a városban volt harangtorony egy kis haranggal. A gyülekezet 

507 Payr Sándor: A Dunántúli Egyházkerület története 
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ekkor még önerőből tartotta el a lelkészt, a tanítót és a harangozót. Később azonban nagyot változott 
a helyzet. A város pusztulása 1683-ban következett be. „Midőn a roppant török tábor Kara Mustafa 
nagyvezír alatt Bécs alá nyomult, Győrnek tartott, de itt ágyúgolyókkal fogadtatván, a Rábán fölebb 
kellett átmenniök. Balszárnyok kiterjeszkedett Bodonhelyig, melyet megvettek és elpusztítottak, ... 
s mivel a bécsi csatavesztés után a török uralkodás mindig süllyedt, s portyázni ennyire nem bátor
kodtak, szükségtelen volt azt felépíteni."^'" Ihász László 1907-ben kelt hivatalos jelentésében erről így 
ír: „A török szétdúlta a falut (illetve oppidumot), az ismét római katolikussá lett földes uraság pedig 
úri hatalmának jogán visszaterelte jobbágyait a maga egyházába. Az ellenreformáció jól működött, 
megszűnt a bodonhelyi evangélikus gyülekezet. Az 1711-iki esperességi visitációs jegyzőkönyv nyil
vántartásba veszi ugyan az ecclesiát, de hiába, a lakosságnak csak az a kis része maradt evangélikus, 
mely szívébe fogadta Krisztus evangéliomát úgy, hogy onnét azt többé földesúri jog kényszere sem 
tudta kiszakítani. ... Tűrtek és hordozták nehéz sorsukat, míg nem Isten segedelmével a Kisbabothon 
lakozó hitrokonaikkal együtt, a nemesi kiváltságokkal bíró Kis Baboth községben alkothatták meg 
az önálló evangéliomi gyülekezetet, melynek ők azóta fiókgyülekezetét képezik." Erre az egyezségre 
és egyesülésre 1821. november 29-én került sor Ettől fogva Kisbabot gyülekezetének lelkészei és ta
nítói hatáskörébe tartozik a fiókgyülekezet - a bodonhelyiek pedig átjártak a Rábán (kompon vagy 
ladikkal) istentiszteletre és iskolába. A helybeli római katolikus vallású lakossággal és plébánosukkal 
nem alakult ki jó viszony. A község jövedelméből mindig jutott a katolikus gyülekezet céljaira, de az 
evangélikusokat nem támogatták. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy bár a katolikusok újonnan ön
tött harangjába az evangélikus lakosok is megadták részüket, mégis amikor elkészült, az evangélikus 
halottakra való harangozásért pénzt kértek, majd később kereken megtagadták a kiharangozást. Ekkor 
jutottak el arra az elhatározásra, az 1873. január 13-án tartott gyűlésen, hogy saját tornyot építenek 
s abba harangot öntetnek. A gyülekezet létszáma ekkor 90 fő körül volt. A gyülekezet lelkésze Ihász 
László és gondnoka. Szilágyi József minden követ megmozgatott, hogy a torony építése elkezdődhes
sen. 6 ölnyi területet kértek a községtől, de nem kapták meg, ezért a megyéhez folyamodtak. Dómján 
Antal szolgabíró, 36 ölnyi területet ítélt meg, mivel a kijelölt hely oda esett, ahová az esővíz összefutni 
és megállni szokott, ezért nagyobb területre volt szükség a feltöltés miatt. Ám hiába volt a szolgabíró 
határozata, a község végül csak a 6 ölet adta meg a vizes területen. Ezen a területen kezdték el az 
alapozást, ám amikor Keszőre mentek kőért, a hidat a Rábán javítás címe alatt felbontották, s amikor 
a szekerek megérkeztek a kővel, nem tudtak a hídon átkelni, ahol is a falubeliek „hahotával nézték, 
amint az árokban kínlódó lovak szerszámai szakadoztak, és a szekerek töredeztek.""'Volt azonban sok 
segítő ember is a gyülekezet mellett: gróf Batthyány Géza, egyedi földesúr 16.000 db téglát adott a 
toronyhoz fél áron. A gyülekezet tagjai is erejükön felül segítették a munkát. Az építési munkát AUer 
Antal és Kölndorfer József kőműves mesterek végezték, a harangot pedig Szeltenhofer Frigyes soproni 
mester öntötte. A tornyot Mészáros István esperes, bezi lelkész szentelte fel 1873. november 16-án: 
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?!" 

A toronyba 1936-ban csináltatott a gyülekezet a meglevő kisharang mellé egy nagyobbat. A 
bodonhelyiek továbbra is Kisbabotra jártak istentiszteletre, de a Rába sokszor megnehezítette vagy 
akár el is lehetetlenítette a dolgukat. Végül ez a kis gyülekezet ismét nagyot álmodott: templomot épít 
a meglévő torony mellé. 1955-öt írtak ekkor - a gyülekezet mintegy 70 tagot számlált. Bárány Gyula 
kisbaboti lelkész és Szilágyi József bodonhelyi felügyelő irányítása mellett elindult az építkezés. Elő
ször telket szereztek a torony kis területe mellé, majd felkérve Szendy Károly kőművest, lerakták a 
templom alapját, azután Almádiból hozott vörös kőből felhúzták a lábazatot. Az első télen a tetőhöz 
való fát termelték ki, majd tavasszal a falakat építették meg. Az építőanyagok hiánya jelentősen lelas
sította az építkezést, de mindig akadt segítség, akár palára, akár vasra, akár gerendára volt szükség. Az 
ismét beköszöntött téli időszakot arra használták fel, hogy a szomszédos gyülekezeteket végiglátogat
va jelentős adományt gyűjtöttek a munka folytatására. De nemcsak a közeli evangélikusok, hanem a 
Győr-Soproni Egyházmegye Gyülekezeti Segélye, az egyházkerület, az Egyetemes Segély és külföldi 
hittestvérek is segítő kezet nyújtottak - így a négy-öt évre tervezett építési idő két évre rövidült. 1957-
re el is készült a 6x10 méteres templom. Dombi Sándor, a gyülekezet presbitere így vall erről versében: 

Áll a templom. Áll az Isten háza. 
Árva tornyunk ezt a napot 
nagyon régen várta. 
Beteljesült őseinknek álma. 
Áll a templom. Áll az Isten háza. 
Egek Ura, ezért neked 
mindörökre hála! 
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„A régi torony is a temploméval megegyező új külsőt kapott.... Belül Hegyháti János iharosberényi 
lelkész tervei alapján készült, dupla vakolatból kifaragott szimbólumok kerültek a falakra. A világí
tás célját szolgáló hat darab fali villanykar, amely a két oldalfalra került, Schima Bandi iparművész 
munkája. Ezek a kovácsoltvas falikarok is bibliai szimbólumokat ábrázolnak. Az oltárt, szószéket a 
gyülekezet volt kántorának művészi faragásai díszítik. Az oltárképet - Ruzicskay György alkotását -
a budavári gyülekezet ajándékozta a templomnak."^'^ Az elkészült templomot 1957. december 15-én 
szentelte fel Szabó József ny. püspök, aki beszédében ezt mondta: „Nevezzétek ezt a templomot mos
tantól fogva a reménység templomának!" 

A templom azonban még nem volt teljesen kész. A padok csak később készültek el: Kovács József 
bodonhelyi asztalos készítette őket; az oltárkép kerete pedig Káldi László asztalosmester keze munká
ja. Keresztelőkút is később került a templomba Zsédely Károly adományaként. 

A templom első külső tatarozására 1980-ban került sor Böröcz Enikő lelkésznő és Zsédely Gyula 
gondnok irányításával. A gyülekezet tagjai olyan bőkezűen adakoztak a felújításra, hogy abból a kö
vetkező évben még a harangok villamosítására is sor kerülhetett. A következő külső és belső felújításra 
1997-ben került sor Kardos Zsuzsanna lelkészi munkatárs és Horváth Sándor gondnok vezetésével. A 
tető kivételével megújult az egész templom, és sor került a villamos rendszer, a világítás korszerűsí
tésére is. Sajnos, alig tíz évvel később, 2007-ben egy nagy vihar következtében leomlott a templom 
északi falának a vakolata, s akkor derült ki, hogy a többi oldalon sem tart már sokáig a vakolat. Űjra 
neki kellett hát állnunk a felújítási munkáknak. Az egyházmegye jólelkű segítsége mellett a gyü
lekezet, melynek létszáma már nem éri el a negyvenet, megmutatta, hogy méltó utódai torony- és 
templomépítő őseiknek. Kiss Sándor gondnok jó szervezése és kitartó munkája mellett hamarosan új 
vakolat került a falakra és az ereszcsatorna rendszer is kiépítésre került - mindezt lehetővé tette en
nek a maroknyi evangélikusnak a szeretete és áldozatkészsége. így a már majdnem teljesen felújított 
templomban tudtuk megünnepelni az 50 éves jubileumot, ahol Kiss Miklós esperes hirdette az igét a 
100. zsoltár szavai alapján: Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicséretekkel... mert jó az Űr, 
örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. 

Ez a sok vihart megért, a nehéz helyzetben mindig Istenben reménykedő, maroknyira fogyott gyü
lekezet példa lehet előttünk: hitük, szeretetük, reményük az, ami még ma is élteti és megtartja őket 
Isten kegyelmében. 

A mérgesi leányegyház 

Mérges község Győr-Moson-Sopron megyében, a Rába folyó bal partján, egy patkó alakú kanyaru
latban fekszik. 

Az egykor avarok és római katonák által lakott helyre a honfoglalás után magyarok települtek. 
Birtokosai közül a téti Pok (Poky, Puk) család. Mérges Miklós (15. század), majd 1509-től a Nádasdyak 
a legismertebbek. A falut 1683-ban a Bécs ellen vonuló török had - az 1582-ben épült várral és temp
lommal együtt - elpusztította. Későbbi földesurai közül az OstfFy család a nevezetesebb. 

Payr Sándor munkája nyomán pillanthatunk a gyülekezet legrégibb múltjába. A falu lakói korán 
a reformáció hívei lettek. Anyagyülekezetté azonban csak 1634. május 23-án alakultak. Ezen a na
pon kapott felhatalmazást a szentségek kiszolgálására addigi tanítójuk, Vadíni András. Felavatása a 
következő évben történt, s még 1646-ban is mérgesi lelkész volt. Utódja, a korábbi bakonytamási 
lelkész, Vadíni Ferenc lett. Edvi Illés Gergely 1649 és 1653 között működött a gyülekezetben. Ö az 
a gályarabságra ítélt prédikátor, aki a Nápolyba vezető úton (Capra Cotta határában) vértanúságot 
szenvedett 1674-ben. Ebben a gyászos időben már a Szentmiklósi Mihály (1653-1657) örökébe lépő 
Nagyczenki István volt Mérges lelkésze, aki innen ment fel Pozsonyba a rendkívüli törvényszék elé. 0 
kevésbé volt állhatatos, mint korábbi elődje, s aláírta a reverzálíst, katolikus hitre tért, és Sövényháza 
plébánosaként fejezte be életét. A pásztor hűtlen lett, de a hívek megmaradtak hitükben. Az 1698. évi 
római katolikus egyházlátogatás szerint a templom már száz év óta romokban hevert, a prédikátorok 
egy tágasabb magánházban tartottak istentiszteletet, helyben csak tanító volt, Zathureczky István. A 
faluban 83 lélek lakott: 41 felnőtt és 42 gyermek. A 41 felnőtt közül 26 evangélikus, 10 katolikus és 5 
református vallású volt. 

Más forrás Mohtoris András (1692-1700) és Födémesi György (1700-1705) nevét és lelkészi szolgá
latát is említi. 

A korai gyülekezet 18. századi életére vonatkozóan csupán néhány adat olvasható az 1817. október 
15-én tartott szuperintendensi egyházlátogatás irataiban. Ezek értelmezése alapján megállapítható, 
hogy a Beziből ide ordináltatott Kajári István rekesztette be a prédikátorok sorát Mérgesen, s ez fel
tehetően 1716-ban történt. Távozásának oka nem ismert, de 1716-ban már Bezi tanítójaként szerepel. 
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Elképzelhető, hogy önként cserélt Turczó János bezi tanítóval, aki prédikálásra felhatalmazott „osko
lamester"-ként lépett itt hivatalába, s csendességgel és békességgel, több esztendőn keresztül, haláláig 
szolgált. Utódjául a malomsoki Rogáts Pált hívta meg a gyülekezet, de szolgálata hamar véget ért, 
mert alig 2 esztendő után - 1756-ban - a rábaszentmihályi plébános kiparancsoltatta a parókiából, az 
épületet a maga számára elfoglalta, a templomot pedig becsukatta. A hívek 26 évig lelkész és tanító 
nélkül maradtak, s Tétre kellett járniuk istentiszteletre. Más forrásban a tanítók sorában Rogáts Jánost 
(1706-1716) és Zongor Mártont (1714 /!/1724) találjuk, de Turczó János neve nem szerepel közöttük. 

II. József türelmi rendeletének megjelenése után (1781) azonnal tanítót hívtak, s 1785-ben küldött
séget menesztettek Bécsbe templomépítés ügyében. A rendeletben megkívánt lélekszámnak ugyan 
csak a fele volt meg, őfelsége „esedezésüket" elfogadta, s templom építésére, valamint lelkésztartásra a 
jogot megadta, mert olyan „parochiális" földbirtokai voltak, amelyek a lelkésztartás anyagi feltételeit 
biztosították. Egy 1781-ből származó összeírás szerint 236 evangélikus élt Mérgesen. 

Prédikátoruknak a Kishont vármegyei Osgyánból származó Turchányi Jánost választották, aki Tor
kos Ádám tanító helyére érkezett 1786-ban, de már 1787 januárjában lelkésznek ordinálta Hrabovszky 
Sámuel szuperintendens a téti templomban. Mérgesi beiktatását Kiss Zsigmond esperes végezte. Ebben 
az évben csatlakozott Mérgeshez Rábaszentmihály 35 lelket számláló evangélikussága is. Templomukat 
az elpusztult templom és vár romjainak tégláiból és köveiből építették. Felavatása 1788 vízkereszt ün
nepén volt. A szertartást Hrabovszky Sámuel püspök végezte. A következő évben a rábaszentmihályi 
plébánostól - barátságos úton, harminc forintért - visszavásárolták a parók át. 1790-ben a lelkész 
mellé tanítót választottak. 

Turchányi János négy évtizedes szolgálata után Szabó Pál lett a gyülekezet lelkésze, s 1827-től 1833-
ig működött Mérgesen. Öt - ugyancsak rövid időre - Hetyey László (1834-l.'j37) követte, akinek örö
kébe Tóth János (1837-1854) lépett. Berecz Lajos hosszú időre érkezett; harmincnégy éven keresztül 
(1854-től 1888-ig) pásztorolta a kis nyájat. Utódja, 1889 márciusában. Borbély János iharosberényi 
segédlelkész lett. Ebben az évben választotta meg első felügyelőjét is Fischer Sándor téti főszolgabíró 
személyében. Ekkor alakult a nőegylet is. A tanítók közül legnevezetesebb volt, illetve legtovább mű
ködött Varga István, Bedics István és Tompa Ferenc (7-1875-1889). Az elhunyt Tompa Ferenc helyére 
Nagy Mihály farádi másodtanítót választották 1890 augusztusában. Az átmeneti időben a lelkész vé
gezte a tanítást is. 

A gyülekezet tagjai a 19. század folyamán is több tanújelét adták egyházukhoz való ragaszkodá
suknak. 1822-ben a templommal szemben - a régi temető helyén -paplakot építettek, majd 1835-ben 
megépítették a templom tornyát. A toronyba két harangot helyeztek: az 1795-ben öntött 110 fontos 
harangot s a 36 fontos kisharangot, amelyet valamikor a mérgesi halászok a régi vár közelében a Rá
bából húztak ki, s amely a vár harangja lehetett. Az 1837. esztendőben új templompadok készültek, 
1860-ban pedig teljesen újraépítették a tetőzetet, új mennyezet, oltár és karzat készült, s kijavították 
a régi orgonát is. A megújított templomot 1860. november 4-én avatta fel Karsay Sándor téti esperes. 
Ebben az évben tagosították a mérgesi határt, s az eddig szétszórt egyházi tulajdon egy tagba került. 
A lelkész 30 kat. holdat, a tanító és a gyülekezet 15-15 holdat birtokolt. Az 1896. évben a lelkészi java
dalom részére 3 hold földet vásároltak. 

Az 1800-as évekről azonban nemcsak örömteli események maradtak fenn. 1806-ban himlő szedte ál
dozatait. Egyetlen esztendő alatt 52 áldozata volt a járványnak. 1832-ben és 1857-ben a kolera tizedelte 
a lakosságot, s gyakori árvizek súlyosbították helyzetét. Nagy tűzvész pusztított a faluban 1873-ban. 
A falu nagyobb része, közte a lelkészlak, a tanítólakás és az iskola, porig égett. Az újjáépített tanítólak 
1884-ben ismét a tűz martaléka lett. A Rába 1886-ban kezdődő szabályozása hátrányosan érintette a 
falu lakosságát és a gyülekezetet, mivel az új mederrel elválasztották határától. Az elszegényedés nőtt, 
sok család a kivándorlásra kényszerült. 

Az 1817. évi püspöki vizitáció idején az anyagyülekezetnek 202 tagja volt. A rábaszentmihályi 
filiához 42 lélek tartozott. A 244 lelket számláló egyházközség pásztora, az ároni családból származó 
Turchányi János, 52. életévében járt. Az akkor szolgáló tanító neve azonban nem derül ki az iratokból, 
de a pénzmozgásokat tartalmazó adatok között Bognár István mint „megöregedett mester" szerepel, 
feltehetően korábban (talán 1807-ben) lehetett Mérges tanítója."^ 

Az 1875. évi névtárban Mérges 265 lélekkel szerepel. Iskolájának 35 tanulója volt. Tanítóként Tom
pa Ferenc neve olvasható. A hozzá tartozó Rábaszentmihállyal (55 lélek) együtt 320 lélek alkotta az 
egyházközséget. 1903-ban egy 215 kg-os és egy 106 kg-os haranggal gazdagodott a gyülekezet. 1907-
ben kívül-belül felújította templomát, a templom tornyát, s egyházlátogatáson fogadta Gyurátz Fe
renc püspököt. Az 1910. évi névtárban az anyaegyházat 236, a rábaszentmihályi fiókegyházat 42, a 
rábacsécsényi szórványt 9 lélekkel találjuk. Borbély János 287 lélek pásztora volt. A tanulók száma 
Mérgesen 42, Rábaszentmihályon 3. 

513 A Mérgesen tartott Superintendetiális Vi.sitatio alkalmatosságával tett jegyzések, 1817. okt. 15. EOL. 
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1910-ben evangélikus telepesek vásároltak földet a rábacsécsényi határban. 1912-ben a közgyűlés 
megváltoztatta az adózás rendjét, s az idejétmúlt és igazságtalan párszám szerinti adózás helyett azóta 
felerészben nagykorú kereső személyre, felerészben az állami egyenes adóra veti ki az egyházi adót. 

1912-ben Borbély lelkészt lovai elragadták, s olyan súlyos agyrázkódást szenvedett, hogy hetekig 
élet-halál között feküdt. Betegsége alatt (1912 augusztusa és 1913 áprilisa között) Luthár Ádám segéd
lelkész helyettesítette. Látszólag felépült, de a feltételezések szerint ez volt az oka az 1917 áprilisában 
bekövetkezett hirtelen halálának. A tragédia után 8 hónapig Ihász László kisbaboti lelkész gondozta a 
gyülekezetet, s közben - a gyászfélév letelte után - meghirdette a lelkészi állást. A gyülekezet három 
jelölt közül Baráth József nagyalásonyi segédlelkészt választotta. A fiatal (1890-ben született) lelkész 
1918. január l-jén kezdte meg mérgesi szolgálatát. Beiktatását Pálmai Lajos esperes végezte 1918. 
január 20-án. 

Közben folyt az első világháború, amely súlyosan érintette Mérges lakóit is. A falu népének 22%-a, 
52 javakorban lévő férfi küzdött a harctereken. Tizenketten hősi halált haltak. A pótolhatatlan ember
áldozatok mellett a gyülekezet 106 kg-os harangja is odaveszett. 

A proletárdiktatúra időszakát zavargások nélkül élte át a falu és a gyülekezet, s békés gyülekezeti 
munka vette kezdetét. 

1923-ban szinte teljesen újjáépítették a parókiát. 1924-ben í^úsági egylet alakult. 1925-ben 307 kg-os 
harangot vásároltak a háborús célokra „rekvirált" harang helyére. 

1927-ben Kapi Béla püspök tartott egyházlátogatást, s a jegyzőkönyv szerint örömmel állapította 
meg, hogy „... a gyülekezet rendezett körülmények között megnyugtató képet ad, hogy a vezetőket 
és tagokat egyaránt áthat a hitbuzgóságnak és egyházszeretetnek lelke, hogy az iskolai munka lel
kiismeretes, szép eredményt felmutató,..." Ugyanakkor felhívta a figyelmet a születések számának 
két évtized óta tartó csökkenéséből adódó veszélyekre. „Komoly meggondolásra és a gyermekáldás 
megbecsülésére intő körülmény ez, azért inti és kéri a híveket, hogy vigyázzanak, nehogy később 
számbeli elerőtlenedéshez és a gyülekezet elsorvadásához vezessen e dolog, becsüljék meg Istennek a 
gyermekben nyújtott áldását".^" 

1929-ben a nyugalomba vonuló Nagy Mihály tanító helyére a frissen végzett Szabó Istvánt (szül.: 
1908-ban) választották. A fiatal kántortanító nagy lelkesedéssel és elismeréssel végezte munkáját. 
1931-ben énekkart alakított, részt vett a belmissziói munkában, s a község közéletének is tevékeny 
irányítója volt. Hosszú ideig vezette a leventemunkát, s volt tűzoltóparancsnok is. 

Az 1931. évi népszámlálás adatai szerint Mérgesen 216, Rábaszentmihályon 83, Rábacsécsényen 45 
volt az evangélikusok száma. Az egyházközséghez 344 lélek tartozott. Az anyaegyház lélekszáma 20-
szal volt kevesebb, mint 1781-ben. Sok a gyermektelen vagy az egy-két gyermekes házaspár. 

A kis gyülekezet 1932-ben 2 üléses iskolapadokat vásárolt, 1933-ban felújította a templomát, 1934-
ben a tanítólakást, kerítést épített a templom köré és parkosított, s nagy buzgalommal készült anya
gyülekezetté alakulásának 300 éves jubileumi ünneplésére. Az ünnepi istentisztelet és közgyűlés 1934. 
május 23-án volt. „Az ünnepélyen megjelent Kapi Béla püspök és kíséretében Szabó József és Túróczy 
Zoltán, az egyházmegye lelkészi kara szinte teljes számban, s a környék evangélikus és más vallású 
lakossága olyan nagy számban, amilyen még Mérgesben soha nem volt" - olvasható Baráth József 
lelkész emlékezésében. 

Az 1934. esztendőhöz még egy jelentős mérgesi esemény fűződik: új vasbeton híd épült a Rábán, s 
ezzel ismét könnyen földjeik közelébe kerülhettek a falu lakói. 

1937-ben nagyobb összegű állami és vármegyei segélyből, községi támogatásból, valamint a hívek 
kétkezi és fogatos munkájából újjáépítették az iskolát és a tanítólakást. A következő években a gaz
dasági épületeket tették rendbe. 1941-ben díszes emléktáblát helyeztek a templom falára az első vi
lágháború áldozatainak tiszteletére, miközben fiaik már viselték a második világháború szenvedéseit. 

Az 1940. évi névtárban az anyaegyház 216, a rábaszentmihályi fiókegyház 83, rábacsécsényi szór
vány 35 evangélikussal szerepel. Az egyházközséghez 334 lélek tartozott. Az iskolai tanulók száma: 
57 volt. Az iskola tanítójának közel egy tanítási évet átfogó - 1942 októberétől 1943 júniusáig tartó -
harctéri katonai szolgálata alatt a lelkész végezte a gyermekek tanítását is. 

Az 1944/45-ös tanévben a tanítás szünetelt. Az iskolát ki kellett üríteni, mert katonai célokra vették 
igénybe. A faluba német kiképzőcsapatot és magyar katonákat szállásoltak, de sok idegen, menekült 
is itt keresett menedéket. Az így kialakult körülmények s a gyakori légiriadók háttérbe szorították a 
szervezett hitéletet. 

1944-ben a falut is elérte a háború. Három esetben hullott bomba Mérgesre. A november 5-én le
dobott bomba egy kőházat súlyosan, többet könnyebben megrongált. A detonáció következtében a 

514 Püspöklátogatási jegyzőkönyv, Mérges, 1927. EOL. 

275 



A reformációtól - napjainkig 

templom ablakai is betörtek, s mivel beüvegezésükre nem volt lehetőség, hártyapapírral pótolták. Sze
rencsére a bombázások emberáldozatot nem követeltek. Az orosz csapatok nagyheti bevonulása harc 
nélkül történt, de a Rába-híd felrobbantása s az állatállomány nagyobb részének elvesztése nehezítette 
a lakosság helyzetét. 

1944 szeptemberében az állami hatóság elvitte a gyülekezet 216 kg-os harangját, de hadi célra nem 
használták fel, mert a háború után - több haranggal együtt - megtalálták a győri pályaudvar egy 
kiégett raktárépületének romjai alatt. Onnan „rejtélyes körülmények között" illetéktelenekhez került 
Ménfőcsanakra, s csak karhatalom segítségével sikerül visszaszerezni 1946 májusában. Tíz hadba hí
vott fiát azonban hiába várta családja és gyülekezete: hősi halált haltak valamelyik harctéren, vagy 
eltűntek a szörnyű háború viharában, mindnyájunk nagy veszteségeként. 

A gyülekezet a háború után kijavította sérült épületeit, s nagy reménységgel kezdte el hitéletének 
rendezését is. Különösen az i^úság és az asszonyok buzgólkodtak, külön-külön tartottak bibliaórákat, 
heti összejöveteleket. Ezt a folyamatot ugyan megzavarta, de nem szakította meg az 1948-ban meg
kezdett államosítás. Az iskolát 1948 nyarán, a kántortanítói lakást 1949. december 31-én vették állami 
tulajdonba, de 1950 januárjában és februárjában többnapos evangelizáció volt a gyülekezetben, s ez 
újabb lendületet adott a hitben való erősödéhez.^'* A meglévő adatok szerint 1996-tól lett leányegyház. 

A rábaszentmihályi leányegyház 
A község Győr-Moson-Sopron megye déli szélén, a Rába folyó jobb partján fekszik. Árpád-kori tele

pülés. A reformáció idején a buzgó Nádasdy család birtoka volt. 1607-ben területét elfoglalta a török. 
1627-ben evangélikus lelkésze és temploma volt. Első ismert lelkésze Szeredi Mihály volt (1631), aki 
korábban Tétényben (1612-től), majd Mihályiban (1628) működött. A török időben a falu népe sokat 
szenvedett, temploma is elpusztult. Eszterházy Pál nádorsága idején kezdődött az evangélikusok üldö
zése. A 1698. évi katolikus egyházlátogatás jegyzőkönyve arról tanúskodik, hogy akkor még lakossá
gának nagyobb része evangélikus volt. Az öregek csak prédikátorokra emlékeztek. A vizsgálat idején 
azonban már csak tanítójuk volt, egy lelkész fia, Zoltay Pál. A kuruc háborúk idején ismét feléledt a 
vallásgyakorlat, de 1711-ben az evangélikus tanítót elűzték, s a faluba plébánost helyeztek. A türel
mi rendelet után (1787-ben) a hitükben megmaradtak (6 ház 35 lakója) Mérgeshez csatlakoztak. Az 
anyaegyházhoz való viszonyukat azonban csak 1824-ben foglalták írásba az időközben lélekszámban 
is gyarapodó, áldozatkész rábaszentmihályi hívek. Ugyanakkor a falu katolikus lakóival békességben 
éltek, a harangot és a temetőt közösen használták. Az 1875. évi névtárban 55, az 1940. éviben 83 lé
lekkel szerepel. Rábaszentmihály Rábacsécsénnyel 1972 és 1989 között Rábaújfalu néven alkotott egy 
közigazgatási egységet. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek Kisbaboton: 
Malatidesz József (1796-1821), Karsay Sándor (1821-1827), Matisz Sámuel (1827-1829), Fichner Fe

renc (1830-1832), Szalay József (1832-1839?), Perlaky Gábor (1839-1849), Kápli Lajos (1849-1868), 
Fadgyas János (1868-1869), Ihász László (1869-1910), ifj. Ihász László (1910-1953), Bárány Gyula 
(1953-1971), Dorn Vilmos (1971-1974), Foltin Brúnó (1974-1975) Gyekiczky János helyettes (1975), 
Böröcz Enikő (1975-1989) Hanvay László (1990-1992), Szabó András helyettes (1992-1995), Kardos 
Zsuzsanna gyülekezeti munkatárs (1996-2006), Deák Ágota helyettes (2006-) 

Segédlelkészek: KápÜ Lajos (1865-1866), Torkos Éliás (1867-1868), Foltin Brúnó (1974) 
Tanítók Kisbaboton: 
Nagy János (1700-1710), Dedinszky András (1700-1710), Fodor Pál (1710-1715), Ursziny Sámuel 

(1705-1720), Illés Sándor (1746-?), Malatidesz József (1791-1796), Hegyi Ferenc (1796-?), Szeghy Pál, 
(?) Görög Dániel (1817-1820), Kozári József (1820-1824), Bors Imre (1825-1827), Nagy István (1827-
1834), Szalay Sándor (1834-1835), Tóth Sándor (1835-1848), Kiss József (1849-1919), Szilágyi Lajos 
(1920-1936), Sokoray József (1935-1936), Tóth Lajos (1936-1943), Dallos Ferenc (1943-1948) 

Lelkészek Bodonhelyen: 
Tarlósi György (1611), Magyari János (1616), Siklósi Márton (1628), Dvornicenus András (1632) és 

Szucsányi György (1651-1654)^"' 
Lelkészek Mérgesen: 

515 Baráth József: A mérgesi Ág. Hitv. Evang. Gyülekezet története 1900-tól 1950-ig. Kézirat, 1950. EOL. 
516 A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára, Győr, 1875. Czéh Sándor Nyomdája, A Dunántúli Ág. Hitv. 

Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, 1910. Főiskolai Könyvnyomda, A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtá
ra. Győr, Pohárnik Nyomda, 1933., A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, Baross-
Nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája), 1940. 
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Vadini András (1635-1646), Vadini Ferenc (1646-1649), Edvi Illés Gergely (16497-1653), Szentmiklósi 
Mihály (1653-1657), (!), Nagyczenki István (1665-1674), Molitorisz András (16927-1700?), Födémesi 
György (1700-1705), Kajári István (7-1716), (!),Turchányi János (1787-1826), Szabó Pál (1827-1833), 
Hetyey László (1834-1837), Tóth János (1837-1854), Berecz Lajos (1854-1888), Borbély János (1889-
1917), Baráth József (1918-1966) 

Tanítók Mérgesen; 
Vadini András (1632-1634), Molitorisz/Molitoris András (1680-1692), Cseh György (1692-1694), 

Zathureczky István (7-1698-7), Rogáts János (1706-1714?), Zongor Márton (17147-17247), Turczó 
János (17167-17547) Rogáts Pál (1754-1756), NN (1781-7), Torkos Ádám (1784-1786), Turchányi János 
(1786-1787), Györkös Mihály (1792-1804), Erdélyi János (1804-1806), Bognár István7 (7), Mészáros 
Sámuel (1808-1815), Bognár István (1817 előtt), Nagy József (1815-1821), Badits István (1822-1826), 
Seregély József (1826-1827), Varga István (1827-1834), Badits István (1835-1853), Tompa Ferenc (1854-
1889). Nagy Mihály (1890-1929), Szabó István (1929-1948) 

Felügyelők Mérgesen; 
Fischer Sándor (1889-1905), Csemez István (1905-1920), Szabó Imre (1920-1935), Bertalan Sándor 

(1935-1949), (7), Ihász Károly (7) 
Lelkész Rábaszentmihályon: 
Szeredi Mihály (7-1631-7) 
Tanító Rábaszentmihályon: 
Zoltay Pál (7-1698-7) 

Felhasznált irodalom: 

http://bodonhely.sokoroalja.hu/bemutatkozas/04tortenet 
Payr Sándor: A Dunántúli Egyházkerület története 
Bodonhelyi evangélikus fiókgyülekezet gyűléseinek jegyzőkönyve I. kötet 
Evangélikus Élet XXIII. évfolyam 9. szám 
Ráth Károly: A bodonhelyi erősített kastély Sopron megyében - Győri történelmi és régészeti fü
zetek III. 
Egyházlátogatási jegyzőkönyv 
Dombi Sándor: A bodonhelyi evangélikus templom története 
Dombi Sándor: Áll a templom 
A Kis Baboti és Bodonheli hívek között tett barátságos transactioról szóló levél 
Ihász László; Emléklapok 

Deák Ágota 
Kardos Zsuzsanna 
Dr. Jani János 
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Lébényi Evangélikus Egyházközség 

9155 Lébény, Iskola u. 2. 
Tel.: 96/360-013 
Web: http://lebeny.lutheran.hu 
E-mail: ferenc.kohary@lutheran.hu 
Koháry Ferenc lelkész 

Keletkezett: 16. században. Újjáéledt: 1786-ban. 
Anyakönyvek: 1786-tól 

Lébényi anyaegyház: 645 /615/ 450 Tisztségvi
selők: Hatos István felügyelő, Dr. Szabó Kálmán 
jegyző. Károlyi Lászlóné pénztáros, Németh Árpád 
temető gondnok. Ballá Ferencné, Buga Gyula, Győ
ri Lajos, ifj. Hatos István, Kovács Lászlóné, Mol
nár Imre, Nátz Zsolt, Németh Lajos, Stinner Lajos, 
Stinner Zoltán, Szabó Kálmán, Szigeti Géza, Tóth 
László, Unger Istvánná 

Szórványok: Mosonszentmiklós 71 //22/ 14, Kim-
le 26 /8/ 4, Mecsér 4 /4/ 2, Ásványráró 14 /3/ 2, Kun
sziget 25 /2/ 2, Gyártelepl6 /15/ 10, Mosonújhely 
28 728/ 18 

A gyülekezet lélekszáma összesen: 839 /694/ 502 

A gyülekezet története 
Lébény és környéke már több ezer évvel ezelőtt is 

lakott volt. A Hanság, a Rábca és a Mosoni-Duna mellékágainak közelsége jó életlehetőséget biztosí
tottak a vadászathoz és az állattartáshoz. A legrégebbi leletek a Kr. előtti 5. évezredből származnak. 
A Római Birodalom idején épített limes egyik helyőrsége, a Quadrata, itt állt a közelben, egyen
lő távolságra Arrabona (Győr) és Ad Flexum (Óvár) erődjétől. Ehhez katonai és polgári település 
kapcsolódott. A római korban és a népvándorlás idején több nép megjelent e vidéken, pl. a kelták 
és germánok, majd a nomád hunok és avarok. Az elmúlt száz év ásatásai sok értékes leletet tártak 
fel. Itt folyt a Kárpát-medence legnagyobb kiterjedésű 10-11. századi faluásatása, amelynek során a 
nagyméretű avar településen a betelepülő magyarok térhódítását is kimutatták. A honfoglalás idején 
még több kisebb település vette körül Lebenyt. Mosón vármegye védelmére besenyőket és székelyeket 
telepítettek a környékre. A Fertő ill. a Hanság mocsarai és a Duna mellékágai közti részekre akadályo
kat, ún. eszterhókat építettek, hogy a betörő bajorokat kerülő utakra kényszerítsék. Ezek később II. és 
III. Konrád császár betörései idején jó szolgálatot tettek, mert a támadók jó része a mocsárba veszett. 
István király 1009-ben megalapította a győri püspökséget, és Mosón megyét felmentette a salzburgi 
érsek fennhatósága alól. Lebenynek ekkor már volt temploma. A bencés monostor megalapítása 1199 
táján történt, amikor a bajor származású Geur (Győr) nemzetségbeli Pot ispán és testvére, Chepán 
(István) comes ide hívták a szentmártoni bencéseket. Együttesen adományozták nekik a környékbeli 
birtokokat. 

A Szent Jakab apátsági templom és a kolostor építése 1206-ban történt. Mivel a kegyuraktól sok ado
mányt kaptak, nagyon igényes, francia kőfaragók által készített templomot építettek. Általában 10-15 
szerzetes tartózkodott itt, akik elkezdték a környéken a gazdálkodás fejlesztését. A tatárjárást, hála az 
erős kőépületnek, átvészelték a lébényiek. A falut viszont felégették. A megye lakosainak jó része a 
nádasokban való rejtőzködés alatt megfagyott. Ezután jelentek meg a német telepesek, mivel Frigyes 
osztrák herceg zsarolására a nehéz helyzetben levő IV. Béla király kénytelen volt engedményeket ten
ni. 1271-ben Ottokár cseh király lerombolta Mosón várát. A lébényi templomot is ostromolták, ami 
ugyan megmaradt, de a falut felégették. 

A háborúk tovább folytatódtak, mert a németek mindig itt törtek be az országba. Mátyás király 
1478-ban Lébény mellett táborozott, ekkor intézkedett, hogy a kolostor birtokait adják vissza a szerze
teseknek. Rövid békés fejlődés után 1529-ben a Bécs ellen vonuló Szulejmán szultán seregei feldúlták 
a megye jó részét, így Lebenyt is. A templomot felgyújtották. A bencések ekkor Pannonhalmára 
menekültek. Ekkor kezdtek Lebenybe költözni a horvátok, akiket akkoriban az itt lakók egyszerűen 
tótnak neveztek (ekkoriban a tót még általában szlávot jelentett, csak később szűkült le jelentése a 
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szlovákokra). Leszármazottaikat a horvát hangzású, ill. a Tóth családnévről lehet felismerni. A falut a 
legnagyobb pusztulás 1683-ban érte, amikor a Bécs ellen vonuló Kara Musztafa seregei felgyújtották 
a templomot, amelynek tornya és boltozata leomlott. A bécsi vereség után visszavonulva az egész 
megyét bosszúból letarolták, és számtalan embert legyilkoltak. 

Lebenyben, hasonlóan sok dunántúli városhoz és községhez, már az 1500-as évek második felére a 
magyar lakosok nagy része önként áttért a lutheránus hitre, a horvátok viszont nem. 

Ekkor kapták meg az evangélikusok a Szent Margit-plébániatemplomot, amely kőből épült, de fából 
volt a tornya. Ez a Fő út és a Damjanich utca elágazásánál állt. A bécsi béke, amelyet Bocskai István 
kötött 1606-ban, egy ideig még vallásszabadságot nyújtott. A harangot és a temetőt is közösen hasz
nálták a katolikusokkal. A németek csak később kezdtek betelepedni. 

1629-ben, az ellenreformáció idején Zichy Pál földesúr, országbíró ezt a templomot is visszavette, és 
Eőry György lelkészt, valamint a tanítót elűzte. Kérelmet írtak gróf Eszterházy Miklós nádorhoz, de 
nem lett eredménye. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harcainak köszönhetően, az 1647. évi VI. tv. 
alapján visszaadták, amit Musai Gergely is említ. 1659-ig Maris György, majd utoljára Osváth András 
volt a lelkész. A tanítót Donsa Mátyásnak hívták. A feszült légkört jól jellemzi, hogy 1648-ban az 
evangélikusok a búcsú napján egy a lelkészükkel kötekedő katolikus legényt agyonütöttek. 1659-ben 
Zily Márton kanonok, főesperes akart itt egyházlátogatást tartani, de nem engedték be. 1663-ban, I. 
Lipót idején a templomot végleg elvették, a lelkészt és a tanítót elűzték. (Ez a templom már nincs meg, 
mivel 1841-ben leégett, és 1878-ban már romos állapotában lebontották.) 

Nehéz idők következtek az evangélikusokra. Egy ideig csak titokban gyakorolhatták hitüket. A po
zsonyi vésztörvényszék 1673-ban számos lelkészt gályarabságra ítélt. Végre az 1681-es soproni ország
gyűlés megengedte, hogy minden megyében épülhet két ún. artikuláris templom. Ezeket többnyire 
félreeső helyen jelölték ki. Mivel Mosón megyében elérhető távolságban nem jelöltek ki ilyet, ezért 
több mint 100 éven át a 30 km-re levő Tétre jártak templomba. Ha az időjárás ezt nem engedte meg, 
sikkor otthon a házaknál olvasták fel az igét és hozzá a posztilláskönyvből a prédikációt, az énekes
könyvből pedig énekeltek. 

II. József császár 1781-es türelmi rendeletében megengedte, hogy mindenütt, ahol legalább száz 
evangélikus család él, építhetnek maguknak templomot és iskolát, hívhatnak lelkészt és tanítót. A 
Mosón vármegyei hatóság a kérelmet az adótartozásra hivatkozva meg akarta tagadni, A Helytartó
tanács a fellebbezés után az engedélyt mégis megadta. így alakulhatott újra 1786-ban Öttevénnyel, 
Magyarkimlével és Halászival összefogva a lébényi gyülekezet. Meghívták az első lelkészt, Semmel
weis Sámuelt. Engedélyt kértek Zichy Károly földesúrtól, hogy megvehessek a bíró házát és telkét. A 
nagyobbik ház lett a lelkészé, a kisebbik a tanítóé. Az istentiszteletet kezdetben egy fából épült, nagy 
pajtában tartották. Az első lelkész egy év múlva meghalt, a magyar és a német hívek között pedig 
viszály támadt a magyar ill. német nyelvű istentiszteletek számában, a templomépítés halasztódott, 
mivel a pénztárt is külön vezették. 1795-ben azonban Zeles Imre lelkész idején néhány hónap alatt 
elkészült, és augusztus 20-án fel is szentelték. 

A templom a rendelet szerint nem nyílhatott közvetlenül utcáról, ezért van előtte a kis udvar. 
Oldalról olyannak kellett lennie, mint egy magtár, ezért vannak két sorban az ablakok. Ekkor már 
megengedték a toronyépítést. Az eredeti torony hengersüveges volt, tetején azzal a kettős kereszttel, 
amely most a homlokzati falon látható. Ezt a süveget 1895-ben lebontották, és helyette egy barokkos 
toronysisakot építettek. 1987-ben ezt rossz állapota miatt le kellett bontani, de eredeti formájában újra 
felépítették. 

Az oltár szintén barokkos. Egyes elemei a 18. sz. közepéről, a császár által feloszlatott magyaróvári 
kapucinus kolostorból származnak. Az oltárt összeépítették a szószékkel a kor szokása szerint. 

A karzat is eredeti, bár eleinte rövidebb volt. Ott ültek a legények. Lent jobbra ültek a férfiak, balra 
a nők, elöl pedig a gyermekek. Elöl, az ólomüveg ablakok a négy evangélistát ábrázolják jelképeikkel 
együtt, Mátét angyallal, Márkot oroszlánnal, Lukácsot ökörrel és Jámost sassal. 

A parókia és a telek megvásárlására felvett adósságot csak évek múltán tudták törleszteni. 
A gyülekezet első felügyelője Enesei Torkos István volt, az első tanító pedig Stoller János 1786-87-ig. 

Az első kurátor, azaz gondnok magyar részről N. Hatos István, német részről pedig Hutflesz Mátyás 
volt. 

1787-ben kérte Lébény, hogy a győri esperességhez és ezzel a dunáninneni kerülettől a dunántúlihoz 
kerüljön. Ez úgy történt, hogy amikor Kiss Zsigmond téti espereshez Hatos István és Fejes Pál szemé
lyében küldöttséget menesztettek Skita Mihály, az ottani másodtanító meghívása ügyében, egyúttal 
ennek a kérelemnek az átadásával is megbízták őket. 

A német gondnok 1790-ben elhunyt, az új magyar gondnok, Németh György pedig lemondott. 
Ennek kapcsán 1790-ben Molnár András személyében közös kurátort, továbbá három magyar és két 
német elöljárót választottak, de ez a rendszer csak tíz évig működött, utána újra felütötte fejét a bé-
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kétlenség. Még a földesúr is próbált békíteni, de hiába. A németek, bár kevesebben voltak, kiharcolták, 
hogy felváltva legyen a két istentisztelet. Zeles Imre felajánlotta, hogy a hónap harmadik vasárnapján 
két prédikációt is tart, hogy mégis több legyen a magyar nyelvű szolgálat. Erre a németek azt követel
ték, hogy akkor a nagyünnepek második napján is így legyen. Zeles Imre végül is a templom felépítése 
után két évvel emiatt távozott el a bábonyi gyülekezetbe. 1798-ban Unger Mihály személyében új 
lelkész jött. Ekkor új rendet állapítottak meg, mely szerint az istentiszteleteket felváltva magyarul és 
németül kell tartani, de amikor német istentisztelet van, akkor előtte mindig legyen magyar nyelvij 
könyörgés igemagyarázattal. Ez a rend 114 éven át, 1912-ig tartott. 

1804-től Hentz Sámuel a lelkész. A napóleoni háborúk miatt a gazdasági helyzet nehézzé vált, és a 
gyülekezet is adóssággal küzdött, de a lelkész jó gazdálkodásának köszönhetően ebből lassan kiszaba
dultak. A karzatot is kibővítették, sőt 1810-ben a győri Elgasz Ferenctől orgonát is rendeltek. 1817-ben 
Kis János püspök tartott vizitációt a gyülekezetben. 

Hentz Sámuel 25 évi lébényi szolgálat után elhunyt, utódja 1829-től Nagy Sándor győri káplán lett. 
1831-ben kolera pusztított Lebenyben, amelyben az egyháztagok egyhatoda, közel száz ember, hunyt 
el. 1841-ben nagy tűzvész volt, amelyben leégett az egész falu és vele a római katolikus plébániatemp
lom és az evangélikus templom is. Megyei összefogással sikerült felépíteni a templomokat. 

1847-ben püspöklátogatás volt a gyülekezetben. Ekkor alakult a presbitérium is. Barcza Sámuel fe
lügyelő utódja Major Pál óvári uradalmi fiskális lett. Ugyanebben az évben új hárommázsás harangot 
öntettek Győrben. 1853-ban új iskola építését határozták el, és a tanító helyzetét is rendezte a gyűlés, 
amelyet császári és királyi biztos jelenlétében kellett tartani. Ez kimondta: „Gyülekezetünk az osko
lák elrendezését tanítók kinevezését és fizetését egyik sarkalatos jogoknak és így kötelességüknek is 
tartván, a döntés jogát maguknak fenntartani kívánják. Ugyanakkor Őfelségének és a kormánynak a 
betekintési jogát kétségbe nem vonják." 

Az új iskola 1857-ben készült el, amelyhez Sina báró 15 000 db téglát adott az összköltség egyötödé
nek értékében. Elhatározták, hogy biztos anyagi alapot kell teremteni a gyülekezetnek, mivel a hívek 
száma fogy és szegényednek. Ezért földeket kezdtek vásárolni. 1874-ben újabb kéttantermes iskolát és 
tanítólakást építettek. Nagy Sándor lelkész még az építkezés befejezése előtt 45 évi lébényi szolgálat 
után meghalt. A lébényi temetőben van a síremléke. 

Utódja 1874-ben Laucsek Jónás ászári születésű győri segédlelkész lett. Elég nehéz anyagi viszonyo
kat talált. Innen hamarosan Vadosfára távozott. 

1881-ben Berta Dávid lett a gyülekezet lelkésze, akinek korábbi szolgálati helye Kemeneshőgyész 
volt. A felügyelő pedig Tekus Károly uradalmi tiszttartó lett. Elhatározták, hogy az adósságokat öt év 
alatt törlesztik. A lelkészlak állapota már nagyon leromlott, az eső is befolyt. Az egyházmegye fel
szólította a gyülekezetet, hogy gondoskodjon rendes lakásról. 1887-re sikerült az építkezést elkezdeni. 
Gróf Wenckheim Frigyes földbirtokos a szomszédos telket ajándékba adta, és még 25 000 db téglát 
adott fél áron. Nagyon szép és tágas lelkészlakot építettek. Az építkezést külön pénzalapból fedez
ték, amelyet Hatos István kezelt. Az építkezésre felvett kölcsön törlesztése ellenére újabb földbirtokot 
vásároltak, amelynek haszna néhány év alatt behozta a vételárat. Az ingatlanokba való befektetés 
helyességét különösen a világháború mutatta meg. 

Ekkoriban a helyi hatóság ösztönzésére új segédtanítói állást kellett szervezni. A tanulólétszám 
örvendetesen 130 főre növekedett. 

1895-ben a templom felépítésének századik évfordulóján elhatározták, hogy új díszes templom
tornyot építtetnek 5000 Ft értékben. A gyülekezet minden tagja kivette a részét az adakozásból. A 
templom belülről is megújult. Új keresztelőkút, csillár, oltári feszület, oltárterítők és sok minden más 
készült. 1905-ben Sághy Jenő másodtanítót megválasztották kántortanítónak. 

1907-ben Gyurátz Ferenc püspök tartott egyházlátogatást a gyülekezetben. 
A vármegyei bizottság 1909-ben újabb iskola építését írta elő. 
Berta Dávid lelkész 1911-ben 30 évi szolgálat után nyugalomba vonult. A gyülekezet meleg sza

vakkal méltatta önfeláldozó lelkészének érdemeit. Utódjául Szalay Mihály bokodi lelkészt jelölte meg 
a gyülekezet, aki azonban a német nyelv miatt a jelölést nem fogadta el. Révész Sándor bezi lelkész 
helyettesi ideje alatt újra fellángolt a vita a magyar, ill. német nyelvű istentiszteletek számáról, ezért 
ő az egyházi főhatóságra bízta a kérdés eldöntését. A megállapodás az lett, hogy minden negyedik 
vasárnap legyen délelőtt német nyelvű istentisztelet, délután pedig magyar, egyébként pedig fordítva. 
Hétköznapokon, szerdán és szombaton reggel német nyelvű könyörgést tartott. Továbbra is megma
radt a kétévenkénti német nyelvű konfirmáció. Ezt az egyezséget az új lelkész megválasztása után 
végleg elfogadta a gyülekezet. 

Ezek után a gyülekezet püspöki ajánlásra 1912. június 13-án Németh Károly lelkészt választotta 
meg. Németh Károly 1881-ben született Kispécen. Több elődjéhez hasonlóan neki is tanító volt az 
édesapja. A soproni líceumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait Budapesten a műszaki egyetem 
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gépészmérnöki karán kezdte, ahol egy fél évet végzett el. Sopronban bölcsészetet és teológiát tanult. 
Ezután Greifswaldban teológiát, utána Bécsben és Kolozsvárott bölcsészetet tanult. Győrben szentel
ték lelkésszé 1904-ben. Alsólövőn volt segédlelkész, lelkész, majd Pápán lett ref. kollégiumi tanár. Ez
után küldte ki őt a püspök a New Brunswick-i (New Yersey, USA) magyar gyülekezetbe, ahol nagyon 
szép munkát végzett. Hazafelé aTitanicra vett hajójegyet, de az már odafelé elsüllyedt. 

1912-ben a gyülekezet megállapodott Öttevény fiókegyházközséggel, hogy az saját kérésére Győr
höz csatlakozik. Elkezdték az új iskola építését, amit nagy költséggel és kölcsön felvételével be is 
fejeztek. Az iskola felavatását Horváth Sámuel esperes megbízásából Pálmai Lajos győri lelkész vé
gezte. 1914-ben a régi iskolát tanítólakásnak és tanácsteremnek alakították át. Hauptmann Erzsébet 
adományából toronyórát szereltettek fel. A lelkészlakást is felújították. 

A Szerbiának küldött hadüzenettel megkezdődött a világháború. A tartalékosok 1914. aug. 2-án, 
vasárnap hajnalban vonultak be. Aznap délelőtt 23 népfelkelő meggyónt. Akkor még mindenki úgy 
gondolta, a háború nem tart sokáig. Évek lettek belőle. 165-en vonultak be a gyülekezetből. A pénz-
vagyont hadikölcsönbe fektették. 1916 júliusában elvitték a nagyharangot. Előtte délben 20 percig 
harangoztak vele. 

1917. október 31-én szomorú viszonyok között ünnepelte a gyülekezet a reformáció 400 éves évfor
dulóját. Jött a háború vége, a kommün, majd a trianoni diktátum, amely Mosón megyét is súlyosan 
megcsonkította. 

1922-ben az elrekvirált harang helyett újat öntetett a gyülekezet Németországban. Ez évben elhunyt 
Sághy Jenő tanító, síremléke a temetőben van. A háborúban elesett hősök emléktábláját közadako
zásból a templomban állították fel. Harminchat név van rajta. Elhunyt Hegyeshalmi Fischer Elemér 
felügyelő is. Utódjául dr. Berta Benő kir. járásbírót választották meg. Az énektanuláshoz harmóniumot 
vásároltak. 

1926-ban a gyülekezet elhatározta, hogy a pécsi Angster cégtől új orgonát rendel. Özv. Németh Már-
tonné és családja erre nagy összeget adományozott. Az orgona felavatása ugyanazon év szeptember 
26-án megtörtént. 

Németh Károly lelkész szolgálatának ideje a gyülekezet kiemelkedő korszaka lett. Szolgálata nyo
mán a már említett építkezéseken túl lelki ébredés és megújulás következett be. Neves igehirdető volt, 
aki az egyházi sajtóban is ismertté vált. Nőegylet, majd legényegylet és olvasókör alakult. Rendsze
resek lettek a vallásos esték és színdarabok előadása. Ebben Seebach Ágoston tanító volt nagy segít
ségére. 

1927-ben Kapi Béla püspök tartott egyházlátogatást. Németh Károlyt 1924-ben esperessé választot
ták, ezt a tisztségét 1954-ig töltötte be, majd a zsinat egyik lelkészi jegyzője lett. Később egyházkerületi 
főjegyző, azaz püspökhelyettes lett. Hét nyelven tudott, egy időben lelkészi szaklapot is szerkesztett, 
számos külföldi misszionáriust hívott vendégül, minthogy egy időben a missziói egyesület (MAHEM) 
elnöke is volt. Részt vett az egyházi iskolák államosításáról folytatott tárgyalásokban. 

Évtizedeken át vezetett naplója sok fontos helyi és országos eseményt és azzal kapcsolatos vélemé
nyét örökíti meg stílusos formában, több nyelven írott idézetekkel.'" 

Egyházunk valószínűleg elsőként felavatott diakónusa Unger Lőrinc volt, aki lelkésze biztatására el
végezte a st. andraei (Ausztria) bibliaiskolát, majd Németországban is képezte magát. KIE (Keresztyén 
líjúsági Egyesület) titkár lett, és a gyülekezeti ifjúság körében munkálkodott. Kapi Béla püspök avatta 
fel 1932. november 10-én. Egy évvel később betegségben hunyt el. 

1939-ben kitört a 2. világháború. Az elhúzódó háború és a közeledő front egyre több szenvedést 
zúdított az emberekre. A győri vagongyár bombázásának is voltak lébényi származású áldozatai. 1944 
novemberében a németek lefoglalták az iskolát és a tanácstermet. A magyar repülők szintén több 
helyiséget lefoglaltak. A lelkészlakásból a német katonatisztek egy, időnként két szobát szintén le
foglaltak. Az udvart telerakták üzemanyaghordókkal, a pajtában műhelyt rendeztek be. A magyar 
parancsnok nagypénteken megtiltotta a beharangozást, mert félő volt, hogy ez támpontot ad az orosz 
tüzérségnek. Akkor még néhányan el mertek menni az istentiszteletre és úrvacsoráztak is. De a dél
utáni temetés idején már lövöldözés hallatszott, egy katonát repeszszilánk ölt meg. Nagyszombaton 
úgyszintén az egyik ház udvarán volt temetés hasonló okból. Az oroszok húsvétvasárnap hajnalban 
vonultak be Lebenybe, és délután tovább is vonultak. Az orosz parancsnok elrendelte, hogy másnap 
tartsanak istentiszteletet. A háború alatt a gyülekezetből hősi halál halt 12 katona, köztük Juhász 
Ferenc tanító is. Polgári áldozat volt 14 fő. Néhányan hadifogságba estek, és csak évek múltán jöttek 
haza a Szovjetunióból. 

A háború végeztével rendbe hozták az iskolán és a többi épületen esett sérülést. 1948-ban elhatá-

517 A naplót a lébényi gyülekezet levéltárában őrzik. 1912-től 1954-ig vezette. 5 különböző nagyságú füzet, illetve könyv, felbe
csülhetetlen adatokat és értékeket tartalmaz. 
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rozták, hogy a szabadságharc századik évfordulójára a megrepedt kisharangot újjáöntetik. Ez meg is 
történt. A harang 173 kg-os lett, 3494 Ft-ba került. A temetőben 1945 őszén síremléket állítottak az 
elesett hősöknek, de nevek nem kerültek rá, mivel nem lehetett pontos listát összeállítani. 

1946-ban volt a németek kitelepítése. Szerencsére ez csak a gyülekezet néhány tagját érintette, mivel 
többen még nem is voltak itthon. 

Az 1948. június 30-án tartott közgyűlésen felolvasták az egyházi iskolák, így a lébényi evangélikus 
iskola államosításáról szóló rendeletet. A gyülekezet ezt nagy szomorúsággal vette tudomásul. Né
meth Sándor kántortanító még egy évig orgonált a templomban, de utána azt már nem folytathatta. 

1948. dec. 19-én közgyűlés volt, amelyen felolvasták az egyezményt, amelyet a Magyar Köztársaság 
kormánya kötött az evangélikus egyházzal. Az egyezmény lényegesen korlátozta az egyház önálló
ságát. 

1951-ben került sor a még megmaradt kisebb egyházi földbirtokok és az ingatlanok államosítására. 
Az évtizedek alatt összegyűlt 1350 aranykorona értékű mintegy 30 ha szántó, 10 ha rét és 10 ha erdő, 
amely addig a gyülekezet fő létalapját jelentette, egy tollvonással megszűnt. A lelkész a közgyűlésen 
felolvasta az erről szóló rendeletet. A gyülekezet befejezésül elénekelte a „Ne csüggedj el, kicsiny 
sereg" kezdetű éneket. 

Németh Károly lelkész a püspökhelyettesi tisztséget 1948-ig, az esperesi tisztséget pedig 1954-ig töl
tötte be. Ekkor 42 évi szolgálat után nyugalomba vonult, és Győrbe költözött. Ott hunyt el 1969. aug. 
15-én, 88 éves korában. Emlékezete legyen áldott! 

1955-ben a gyülekezet választás útján Szabó Kálmán lébényi származású gyomai lelkészt hívta meg. 
Szabó Kálmán tanulmányait Sopronban és Tübingenben végezte. Nehéz idők következtek, a gyüle
kezetnek létalapjától megfosztva is működnie kellett. A hitoktatás az erős tiltás ellenére is szinte az 
összes gyermeket átfogta. A gyermekek szívesen jártak, mivel Szabó Kálmán nagyon jó hitoktató volt. 
Ebben a helyzetben a pásztori munkára és a vigasztalásra is nagy szükség volt, de építkeznie is kellett. 
1957-ben megtiltották a háztól való temetést, ezért ravatalozót kellett építeni. A presbitérium önkéntes 
munkában művelte a temető melletti egykori egyházi földet. Sok teadélutánt tartottak, és általában jó 
volt a templomlátogatási arány is. 

1966-ban a templom renoválása alkalmából Vető Lajos püspök látogatott el a gyülekezetbe. 1975-ben 
a templom évfordulóján pedig Ottlyk Ernő püspök látogatta meg a gyülekezetet. Szabó Kálmán lelkész 
betegeskedése miatt egyre többször helyettesítésre szorult. Ebben Zámolyi Gyula mosonmagyaróvári 
és Biczó Ferenc rábcakapi lelkészek voltak segítségére. 1979-től már Koháry Ferenc bezi-enesei lelkész 
helyettesítette. Szabó Kálmán 1980-ban 25 év szolgálat után nyugalomba vonult, és Abdára költözött. 
1981. aug. 30-án hunyt el 65 éves korában, nagy gyászoló gyülekezet jelenlétében temették el a lébényi 
temetőben. Ravatalánál hűséges pályatársa, Zámolyi Gyula hirdette az igét. A sírnál Bárány Gyula 
esperes a lelkészi kar, dr. Kutas Ádám felügyelő és Koháry Ferenc lelkész pedig a gyülekezet nevében 
szólt. 

1981. május 31-én lelkészválasztás volt a gyülekezetben, ahol két jelölt közül a gyülekezet egyhan
gúlag saját jelöltjét, Koháry Ferenc bezi-enesei lelkészt választotta meg, aki már egy éve helyettes lel
készként végezte a szolgálatot. Püspöki engedéllyel megtartotta bezi-enesei lelkészi állását is. Koháry 
Ferenc Miskolcon született 1955-ben. Teológiai tanulmányait Budapesten végezte. Ösztöndíjjal a hei-
delbergi egyetem teológiai karán folytatott tanulmányokat. 

Nagy feladatok előtt állt a gyülekezet. Először teljesen fel kellett újítani a parókiát, amit központi 
fűtéssel is elláttak. 

1986-ban ünnepelte a gyülekezet az újraalakulás 200. évfordulóját, amelyen elhatározták a templom 
teljes felújítását. Erre 1987-88-ban került sor. Először a toronysisakot bontották le, és eredeti formá
jában felépítették. A csúcsára újraaranyozva került vissza a kereszt. A kereszt alatti gömbben emlék
iratot helyeztek el, amely megörökíti a gyülekezet tagjainak áldozatkészségét és az építkezés körülmé
nyeit. A külső vakolat is teljesen megújult. Az ácsmunkálatokat Horváth József, a bádogosmunkákat 
Németh István, a kőműves-munkálatokat pedig Kaszás József mesterek végezték. Az összköltség 600 
ezer Ft volt. A gyülekezet tagjai nagyon sokat adakoztak, és a társadalmi munkából is kivették részü
ket. Ennek megszervezésében Németh Árpád gondnok elévülhetetlen érdemeket szerzett. A munká
latok során, a templom padlásán bukkantak rá arra a kovácsoltvas kettős keresztre, amely 1795-től 
1895-ig állt a templom tornyán. A restaurálás óta a templom bejáratánál a falra erősítve látható. 

1988. augusztus 20-án a teljes felújítás alkalmából felszentelték a templomot. Az ünnepi istentisz
teleten Lébény szülöttje, Szebik Imre püspökhelyettes hirdette az igét. A gyülekezetet köszöntötte 
Bárány Gyula esperes, Zdiarszky László róm. kat. plébános és Csaplár Zoltán tanácselnök is. 1989-ben 
a lelkészt baleset miatt fél évig helyettesíteni kellett, Zámolyi Gyula mosonmagyaróvári lelkész látta 
el a szolgálatokat. 

1991. április 21-én ünnepi istentiszteleten került sor a teljesen felújított orgona megáldására, mely 
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alkalomból Szebik Imre püspök hirdette az igét. Az ünnepségen Hatos István felügyelő köszöntötte a 
püspököt, Jáky György orgonaépítőt, Hauptmann Évát és Korda Tibort, a gyülekezet volt kántorait és 
if]. Szebik Attila kántort. Az ünnep előestéjén hangversenyt adott a lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar, 
Borka Ferenc karnagy vezetésével. A gyülekezet fiataljai pedig passiót adtak elő. Ugyanebben az év
ben a ravatalozót is korszerűsítették. 

1992 márciusában Mózes Árpád erdélyi evangélikus püspök, aki Szebik Imre püspök kíséretében 
érkezett, nagy gyülekezet előtt hirdette az igét. 

1993-ban a gyülekezet a kárpótlási törvény alapján visszakapta a volt tanítólakásokat, amelyeket 
azóta szolgálati, ill. bérbeadási célra hasznosít. Ugyanebben az évben 4 millió Ft pénzbeli kárpótlást 
kapott a gyülekezet a volt evangélikus iskoláért. A lelkész és a presbitérium nagyobb része ezt új 
lelkészlakás építésére kívánta felhasználni, de mások ezt felújításra, esetleg új imaházra kívánták for
dítani. Hosszas tanácskozások után a közgyűlés új lelkészlakás építése mellett döntött úgy, hogy az a 
régi imaterem helyére kerül, a régi lelkészlakást pedig gyülekezeti házzá alakítják. 

1994 májusában az erdélyi Bodok református gyülekezetének kórusa adott hangversenyt a temp
lomban, mely alkalomból Dénes Csaba lelkész hirdette az igét. 

1995. augusztus 20-án ünnepelte a templom felszentelésének 200. évfordulóját a gyülekezet, amelyre 
elkészült az oltár restaurálása. Az istentiszteleten D. Szebik Imre püspök hirdette az igét, felidézte az 
évszázados üldöztetést és az építkezés nehéz körülményeit. Az ünnepségen részt vettek a nagyközség 
világi vezetői, élükön Csaplár Zoltán polgármesterrel és a katolikus egyházközség képviselői Smudla 
Tamás plébános vezetésével. Ekkor érkezett Lebenybe először az alfeldi német testvérgyülekezet kül
döttsége Helmut Gerstner lelkész vezetésével. Az ünnepség előestéjén egyházzenészi diplomájának 
megszerzése alkalmából hangversenyt adott iíj. Szebik Attila, a gyülekezet kántora. 

1996-ban a lebontott gyülekezeti terem helyén elkezdődött az új lelkészlakás építése, melynek az 
alapkövét Jankovits Béla esperes helyezte el ünnepség keretében. Ebben az évben az alfeldi gyülekezet 
meghívására a gyülekezet küldöttsége ellátogatott Németországba, ezt a látogatást azóta már sok cse
relátogatás követte. A belföldi és külföldi autóbuszos kirándulások már korábban elkezdődtek, amely
nek során hazánk szép tájait, az evangélikus intézményeket és a szomszédos országok nevezetességeit 
tekintette meg a gyülekezet kírándulócsoportja. 

1999. november 15-én D. Szebik Imre püspök felszentelte a több évi munka és sok nehézség után 
elkészült új lelkészlakást. Igehirdetésében arról szólt, hogy Isten nem a csüggedés, hanem a reménység 
lelkét adta nekünk. Az épületet Ráskai Péter, az egyházmegye építésze tervezte. A kivitelező Kaszás 
József építési vállalkozó volt. Az építkezés mintegy 12 millió Ft-ba került. Ennek nagy részére az is
koláért kapott kárpótlás és annak kamatai, ill. a közegyházi és állami támogatás, a külföldi segélyek, 
köztük a testvérgyülekezet ebben is megmutatkozó támogatása, és a helyi adományok nyújtottak 
fedezetet. Három gyülekezeti tag külön elismerésben részesült sok önkéntes munkájáért. A régi paró
kiát gyülekezeti házzá alakították át, amely így különféle rendezvények megtartására vált alkalmassá. 

2005. augusztus 21-én felszentelésének 210. évfordulója alkalmából, az adományokból és az egyház
megyei támogatásból felújított templomáért adott hálát a gyülekezet. Megtörtént a tető javítása, az új 
villámhárító felszerelése, az új ablakok beépítése, a teljes belső festés és mázolás, valamint a csillárok 
restaurálása, ami Szabó Kálmán presbiter önzetlen munkájának köszönhető. 

Az ünnepi istentiszteleten Ittzés János püspök Jn 4,21-24 alapján hirdette az igét, és ezt mondta: 
„Istennel való kapcsolatunk nincs templomhoz kötve, de a gyülekezet számára fontos, hogy legyen 
egy megszentelt tér, ahol közelebb érezheti magát hozzá. Jézus azonban azt is várja tőlünk, hogy a 
hétköznapokon keresztyén módon éljünk." 

Az elmúlt években az említetteken kívül sok más alkalom volt, amelyeken az itt élő németek és 
osztrákok közül többen részt vettek. A lébényi gyülekezet ezután is igyekszik Krisztus követőiként 
hűséges lenni a bizonyságtételben és a szeretet gyakorlásában. Az istentiszteletek időpontja vasárnap 
és ünnepnap de. 9 és fél 10 órakor. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: 
Az ellenreformáció idejéből ismert nevek: Eöry György (7-1629), Maris György (1647-1658), Os-

váth András (1659-1663) 
A türelmi rendelet után: Semmelweis Sámuel (1786-1787), Zeles Imre (1788-1797), Unger Mihály 

(1797-1803), Hentz Sámuel (1804-1829), Nagy Sándor (1829-1874), Laucsek Jónás (1874-1880), Berta 
Dávid (1881-1911), Németh Károly esperes (1912-1954), Szabó Kálmán (1955-1980), Koháry Ferenc 
(1981-) 

Felügyelők: 
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Enesei Torkos István (1786-1812), Andrássy József (1812-1836), Zimmermann Károly (1836-1839), 
Barcza Sámuel (1839-1845), Major Pál (1845-1847), Zmeskál Sándor (1847-1850), császári és királyi 
biztos jelenlétében ülésezhettek (1850-1852), választmányi ülések tartattak (1853-1858), üresedésben 
volt (1858-1868), Györgyházi János (1868-1873), Nagy Endre (1873-1881), Tekus Károly (1881-1891), 
Rimler Lajos (1892-1893), Horváth Lajos (1894-1898), Kiss Jenő (1901-1905), Hegyeshalmi dr. Fischer 
Gyula (1905-1911), Hegyeshalmi Fischer Elemér (1911-1922), Prehauser Mátyás (1922-1924), dr. 
Berta Benő (1925-1954), Németh Miklós (1955-1958), Tóth Vilmos (1961-1970), Hauptmann Vilmos 
(1971-1977), dr. Kutas Ádám (1978-1981), Unger János felügyelőhelyettes, (1982-1987), Kovács Miklós 
felügyelőhelyettes (1988-1991), Hatos István (1992-) 

Koháry Ferenc 
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Mórichidai Evangélikus Egyházközség 

913lMórichida, Főu. 149. 
Tel.: 96/369-041 
Kardos Zsuzsanna gyülekezeti munkatárs 

Keletkezett 1607 előtt. Önállósult: 1829. 
Anyakönyvek 1833-tól 

Mórichidai anyaegyház: 378 /415/ 372 
Árpási leányegyház: 69 /32/ 25 
Rábaszentmiklósi szórvány: 3 /3/ 3 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 450 /450/ 

400 
Tisztségviselők: Ihász Károly felügyelő, Vidáné 

Tóth Renáta gondnok, Szüts Zoltán gondnok. Dom
biné Balázs Eva pénztáros, Bognárné Kiss Erzsébet 
jegyző. Dombi Dénes, Kovács Csilla, Kovács Mihály, Kovács Sándor, Ősze Jenő, Dombi Károlyné, Ihász 
Árpádné, Ihász László, Kőmíves Lászlóné, Mozgai Istvánné, Őri Csabáné, Sipos Ágnes, Sipos Ede, Sza
bó Lászlóné, Szabó Szilvia, Tóth Gézáné, Tóth Gyuláné, Vincze Jenőné 

A gyülekezet története 

Mórichida és Árpás területe a Rába két partján régóta ismert és jelentős terület. Már a római bete
lepülés előtt lakott volt, de igazán jelentőssé akkor vált, amikor a Kr. u. 1. században a rómaiak lak
tak itt a Rába átkelőjénél, és Claudius császár uralkodása alatt Mursella néven települést alapítottak. 
Valószínűsíthetően Hadrianus alatt nyerte el a település a városi rangot, s így lett municipium (olyan 
Római Birodalomhoz tartozó, de Itálián kívüli város, amely saját törvényeit megtarthatta, s lakói 
polgárjogot nyertek). A város jelentőségét az is mutatja, hogy az Itinerarium Antonini (Antonius útle
írása) is említi Mursellát, amely a Savaria-Brigetio (Szombathely-Szőny) közötti út mellett található, 
Arrabonától (Győrtől) 20 római mérföldre. A római kor után is végig lakott volt ez a rész. I. István 
király 1030-ban kiadott alapító levele említi Árpás nevét, amely községet a király a révvel együtt a 
bakonybéli apátságnak adományozott. A Rába jobb partján fekvő községről 1086-ban találunk emlí
tést. A falut rév kötötte össze Árpással. E rév mellett Móricz gróf, főispán hidat építtetett, innen kapta 
Mórichida a nevét. 

A terület sokáig az Osl, később az OstfFy nemzetség tulajdona volt. Pokhi (Poky) Móric 1250 körül 
premontrei apátságot alapított itt, melyet Szent Jakabról neveztek el, s a csornai prépostsággal állt 
összeköttetésben. A barátok 1543-ban elmenekültek innen a törökök elől. Tíz év múlva premontrei 
apácák telepedtek le itt. 

Árpás. A település már a bronz- és vaskorban is létezett, erről leleteket őriznek. Egyik legrégibb 
magyar falu, már a 10. században lakott volt a honfoglalás után. Első okleveles említése 1030-ból való, 
amiben arról van szó, hogy a király a bakonybéli apátságnak ajándékozza. 1242-ben IV.Béla király 
látogatott ide. Természetesen a törökdúlást is megszenvedte. 1706-ban nagy kuruc-labanc csata volt 
itt. 1803-ban az uralkodótól Gráfin Viktória v. Colloredo, geborene Gráfin von Crenville (CoUoredo 
Crenville Victoria grófnő) kapta a birtokot. Az 1848-as szabadságharcban is aktív volt a falu. Aztán 
lassan csökkent lakossága, és egyben el is öregedett. Katolikusok és evangélikusok élnek a községben. 

A reformáció és a kezdeti idők nyomai 
1533-ban királyi alapítólevéllel enyingi Török Bálint somogyi gróf és pápai várkapitány kapta meg 

Mórichida határának egy részét. Pártfogása mellett hamar gyökeret vert itt Luther tanítása. Engedélyt 
adott ternplom, paplak és iskola építésére, és segítette is ezek felépítését. A gyülekezet első ismert 
lelkésze Újkéri Miklós volt, aki 1607. május 9-én mint mórichidai lelkész írta alá a nevét a Concordia 
(Egyességi irat) könyvben. Az őt követő lelkészekről nem sokat tudunk. Egy-egy név és évszám ma
radt mindössze: Völcsei István - 1629, Beczkó Jakab - 1631, Losonczi János - 1637, Csorba Jakab -
1646, Simonides Jakab, aki később alesperes is lett,1651-1659 és Magyar Mihály - 1665.̂ '* 

Abban az időben Mórichida a Rába keleti partján feküdt, aminek helyét ma is jelöli az ottani földek 

518 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924. 396. 
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elnevezése: Faluhely. Ez a település azonban elpusztult. A mórichidai nép Rákóczi Ferenc erdélyi 
fejedelem hadseregeinek és az ellenük hadakozó császári ármádiának Győr megyéből Sopron felé vo
nulása miatt sanyargatva, régi lakhelyéről elköltözött. Négy-öt éves szomorú bujdosás után egy sűrű, 
erdős és mocsaras tájra, Bordácsra vonult, és itt földbe vájt kunyhókban telepedett meg. 

Később ezen a helyen kezdték el a falu felépítését, és vele együtt rögtön felépítették a prédikátor 
házát is, ami arra utal, hogy a lelkész velük együtt volt a bujdosásban is. Ez a lelkész bizonnyal 
Stephanides István (1669-1674) volt, akit megidéztek 1674-ben a pozsonyi törvényszékre is. Amíg 
fel nem épült a prédikátor háza, addig a hívek egy pajtában gyűltek össze istentiszteletre. Utána 
Szemerey Márton (1698-1700) volt a lelkész, akit 1700-ban elűztek innen. Öt pedig Kerman János 
(1711-1712) követte, de ő sem maradhatott itt sokáig, mert 1712-ben a győri szolgabírák fegyveres 
lovas németekkel elfogták a prédikátort, és börtönbe zárták, minélfogva vége lett itt is az evangélikus 
vallásgyakorlatnak.^" 

Ettől kezdve 121 éven keresztül nem volt sem lelkész, sem pedig tanító Mórichidán. A szomszédos 
Tét lett a hívek oltalma, 1785-ig ide jártak istentiszteletre is. 

Új kezdet 

Az 1781-ben kiadott türelmi rendelet hatására a mórichidai hívek már 1782-ben tanító alkalmazása 
és imaház építésének engedélyezése végett kérelmet nyújtottak be, de az engedélyt akkor még nem 
kapták meg. Addig is 1785-ben meghívták tanítónak Szálai Jánost, aki 44 éven át, 1829-ig tanította a 
gyerekeket Mórichidán, és hirdette az igét a felnőtteknek kezdetben saját lakásán. A gyülekezet 1789-
ben kapta meg az engedélyt, és rögtön hozzá is fogott a templom építéséhez. 

1832-ben kaptak engedélyt az anyagyülekezetté szervezéshez. Ekkor Bodács Pál licentiatus (egye
temen végzett, képesített) tanító mellé meghívták lelkészüknek Plevnitzky Sámuel téti segédlelkészt. 
Ettől az évtől kezdődnek gyülekezetünk anyakönyvei is. Mivel a tanítólakást átadták a lelkésznek, új 
tanítólakást építettek 1833/34-ben. 1835-ben pedig tornyot építettek a templomhoz, és megöntették a 
269 fontos, mostani kis harangot. 

1836-ban Bodács Pál tanító helyébe Baranyai Istvánt hívták meg, aki megint hosszú ideig, 52 
évig volt tanító. 1846-ban elhunyt Plevnitzky Sámuel. Az állást csak 1847 márciusában töltötték be 
Zathureczky József lelkésszel. A közbeeső időben a gyülekezetet alásonyi Barcza Zsigmond felügyelő 
vezette. 

1849. június 26-án az átvonuló császári hadsereg kifosztotta és részben felégette a falut. Az újjáépí
tési munkálatok után került sor 1853-ban a paplak kibővítésére. 1856-ban szerezte be a gyülekezet a 
nagyobb, 442 fontos harangot, amelyet azonban az első világháborúban hadicélokra használtak fel. 
Ugyanebben az évben Árpáson haranglábat készítettek, amelyre egy 115 fontos harang került. 1861-
ben tatarozták és nagyobbították a templomot, és beszereztek egy használt, javított orgonát. 1875-ben 
a tanítólakás mellett új iskolát építettek. 

1876-ban, Zathureczky halála után Kovács Mihály lett a lelkész, a felügyelő pedig Mészáros Sándor. 
1886-ban új lelkészlakást építettek. 1888-ban Baranyai István tanító halálával Németh János vette át a 
tanítói hivatalt, majd két év múlva Sass József követte őt. 

1890-ben új felügyelőnek Zathureczky Gézát választják, aki azonban, mivel messze lakott, 1894-ben 
lemondott. Helyette Tóth József téti jegyzőt választották, aki 1899-ig volt felügyelő, majd dr. Barcza 
Dezső győri ügyvéd töltötte be ezt a tisztséget, őt pedig 1926-tól dr. Guóth Béla téti földbirtokos és 
ügyvéd követte a szolgálatban. 

1913-ban túlzsúfoltság miatt egy másik iskola építése vált esedékessé. Az új iskolának 1914-re ter
vezett megnyitását és a második tanítói állás betöltését megakadályozta a háború kitörése. 1915-ben 
a gyülekezet nagyobb harangját odaadta a haza védelmére, helyette a háború után egy 272 kg-os 
harEuigot szerzett, melynek felavatási ünnepsége 1923-ban volt. 

1925-ben nyugdíjba vonult Kovács Mihály lelkész, helyét fia, iíj. Kovács Mihály vette át 1932-ig. 
Ekkor hívta meg a gyülekezet Gerencsér Zsigmondot lelkésznek, aki 1933-1959 között szolgált itt. 
Közben 1928-ban Sass József tanító nyugdíjba vonulásakor Szabó István lett az új tanító, aki 1948-ig 
töltötte be hivatalát. 

1934-ben tatarozták a templomot, majd a felújított templomba új orgona is került 1939-ben. Ebben 
az esztendőben ünnepelte a gyülekezet a templom fennállásának 150. évfordulóját. 

A második világháború ezt a falut sem kerülte el. Három napig volt a falu frontvonalban. A temp
lom is találatot kapott, amelynek következtében megrongálódtak berendezési tárgyai. A háború befe
jeztével tetőt is kellett cserélni. 

519 Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek, Sopron, 1910. 56.kk. 
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A közelmúlt és a jelen 
1959-ben került ide Sághy Jenő lelkész, aki 1991-ig szolgált Mórichidán. A gyülekezetben végzett 

szorgalmas munkája mellett sok vallásos és helyi témájú novellát írt, amelyek különböző lapokban 
meg is jelentek. 1969-ben épült fel az új parókia. 1970-ben a templom orgonáját villamosították, ami
hez a villanymotort a holland dronteni református gyülekezet ajándékozta, és küldte ott élő, magyar 
származású orgonaépítőjét, Gaál Gyulát is, hogy végezze el a motor beépítését. Nem sokkal később 
ugyanez a holland gyülekezet segítette a harangok villamosítását, sőt automatával való felszerelését 
is. Sághy Jenő lelkész nyugdíjba vonulása után egy kis ideig felesége segédkezett a gyülekezetben, 
majd Kisbabotról Hanvay László végzett helyettesítési szolgálatot. 

1991-1992 között Valtinyi Gábor volt a gyülekezet lelkésze, aki után Szabó András (1992-1995) vette 
át a szolgálatot. Az ő idejében, 1995-ben kezdődött el a templom tatarozása, amikor a templom új 
cserepezést kapott, és kiépítették a csatornarendszert. 

1996 óta Kardos Zsuzsanna gyülekezeti munkatársként gondozza a gyülekezetet. Folytatta a temp
lom tatarozását. Először a belső rész készült el, ennek során előkerült az oltárszószék körül egy eredeti 
falfestés, amely kék függönyt ábrázol. Ezt a festményt Borbély Károly festőművész állította helyre. 
Majd a külső felújítás következett. A gyülekezet távol élő tagjainak adományából új sárgaréz csillárok 
és falikarok is készültek, valamint felújították az orgonát, és gázfűtést kapott a templom. Pályázati 
úton kapott pénzből 2004-ben a parókiát újította fel és szigeteitette a gyülekezet. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: Ujkéri Miklós (1607), Völcsei István (1629), Beczkói Jakab (1631), Losonczi János (1637), 
Csorba Jakab (1646), Simonides Jakab (1651-1659), Magyar Mihály (1665), Stephanides Sámuel (1669-
1674), Szemerey Márton (1698-1700), Kerman János (1711-1712), Plevnitzky Sámuel (1832-1846), 
Zathureczky József (1847-1876), Kovács Mihály id. (1876-1925), Kovács Mihály iíj. (1926-1932), Ge
rencsér Zsigmond (1933-1959), Sághy Jenő (1959-1991), Hanvay László helyettes (1991), Valtinyi Gá
bor (1991-1992), Szabó András (1992-1995), Kardos Zsuzsanna (1995-) 

Tanítók; Szálai János (1785-1829), Bodács Pál (1831-1829), Baranyai István (1836-1888), Németh 
János (1888-1890), Sass József (1890-1928), Szabó István (1928-1948) 

Felügyelők: Nagyalásonyi Barcza Zsigmond (1845-1848), Mészáros Sándor (1876-1890), Zathureczky 
Géza (1891-1894), Tóth Mihály (1894-1896), dr. Barcza Dezső (1899-1926), dr. Guóth Béla (1926-1965), 
Kovács Mihály (1965-?), Ihász Károly (2006-) 

Kardos Zsuzsanna 

Forrásanyag: Püspöki egyházlátogatás alkalmával feltett kérdések (Előkészítő irat, 1927. április 26. 
(EOL) 
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Mosonmagyaróvár-Hegyeshalom-Levél-Rajkai Evangélikus Egyházközség 

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 33. 
Tel.: 96/217-160 
E-mail: kissmiklos@axelero.hu 
Kiss Miklós lelkész, esperes 

Mosonmagyaróvár 1554-1673 között anyaegyház
község, 1786-tól 1922-ig Levél filiája, 1922-től újra 
anyaegyházközség 
Hegyeshalom 1653 előtt keletkezett, 1783-ban újjá
éledt 
Levél 1635 előtt keletkezett, 1783-ban újjáéledt 
Rajka 1628 előtt keletkezett, 1783-ban újjáéledt 
Anyakönyvek: Mosonmagyaróvár 1922-től, 
Rajka 1783-tól, 
Hegyeshalom 1783-tól, 
Levél 1786-tól 

Mosonmagyaróvári anyaegyház: 954 /650/ 450 
Tisztségviselők: Sólyom Tibor felügyelő, Heintz 
Sándor gondnok, Nagy Lászlóné pénztáros, Hor
váth Jenő jegyző, Tóth Erika és Günther János 
kántorok. Presbiterek: Buga Emma, Cser Gizella, 
Ihász Kálmánné, dr. Cserháti Géza, Ferenczy Csa
ba, Heintz Sándorné, Kovács Gyula, Nagy Zoltán, 
Nemes Irén, Németh József, Scheibné Vajda Edit, 
Tánczos Lóránt, Török Gyula, Tuller Kálmánné, Var
ga Tamás 

Hegyeshalmi társegyház: 184 /150/ 140 Tisztségviselők: Ludván István felügyelő. Szabó Lajos gond
nok, Salzer Tünde pénztáros, Ludván Istvánné kántor Presbiterek: Lajos Péter, Kalmár Sándor, Hor
váth Béla, Papp János, Lajosné Kassai Csilla, Nagy Gábor, Schmidt András 

LevéÜ társegyház: 103 /80/ 75 Tisztségviselők; Rosenberger András felügyelő, Máté Tamásné pénz
táros. Illés Tünde kántor Presbiterek: Illés Ferenc, Schmitzhoffer Lajosné, Lovas Zsolt, Halász Ernő, 
Levéli Mátyás 

Rajkai társegyház: 144 /130/ 110 Tisztségviselők: felügyelő választás alatt, Horváth Lászlóné pénz
táros, Plutzer Magda kántor. Presbiterek: Németh György, Markó Istvánné, Vörös Lászlóné 

Szórványok: Bezenye 4 lAl 4, Darnózseli 4 /4/ 2, Dunakiliti 17 /17/ 10, Dunaremete 3 /3/ 2, Dunaszi
get - / - / -, Feketeerdő 7 111 3, Halászi 22 /20/ 10, Jánossomorja 46 /44/ 21, Kisbodak - / - / -, Lipót 2 l\l 
-, Máriakáinok 20 /20/ 8, Máriaszolnok 27 /27/ 8 Püski, Üjrónafő 5 /3/ 2, Várbalog 3 /!/ -

Az egyházközség lélekszáma összesen 1545 /1162/ 845 

A gyülekezet története 

A mosonmagyaróvári anyaegyház 
Ezen a helyen állt egykor a rómaiak Ad Flexum (kitérő, kerülő úti) vára. Az Árpádok idején végvár 

volt. Besenyők voltak a határörök. A megye ősi székhelye és központja tulajdonképpen a mosonyi 
vár volt. Óvár, mint a Győr nemzetség birtoka, az első századokban csak kisebb szerepet játszott. 1564 
óta a bécsi udvari kamara kormányzata alá került, ami döntő befolyást gyakorolt a település életére. 
Mária Terézia Óvárt 1763-ban Krisztina nevű leányának, Albert szász-tescheni herceg nejének ado
mányozta. 

Óvárott is bizonyára a német csapatok tábori lelkészei voltak az első igehirdetők, de nevüket nem 
ismerjük. Miksa főherceg és cseh király idejében azonban már kiváló magyar reformátort találunk 
itt. Nemcsak Miksa vonzódott a reformációhoz, hanem óvári várparancsnokai is, Vonitzky Zakariás, 
Rotwitz Illés és Braun Erasmus. 

Ezeknek pártfogása alatt kezdte meg reformátori munkáját az 1554. év elején Huszár Gál, aki Oláh 
Miklós elől valószínűleg a Mátyusföldről vagy Csallóközből menekült ide. Teljes hat évig, viszonylag 
hosszú ideig működött itt a prédikátor. Áldásos munkáját az ellenség nem nézte tétlenül. Az 1555. év 
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pünkösdjén a pozsonyi és győri káptalan tagjai közül négyen jöttek el Óvárra, hogy vele vitatkozza
nak. A régi óvári templom volt a vita színhelye, ahol Huszár Gál olyan fényes győzelmet aratott el
lenfelei felett, hogy a hallgatóság gúnyos megjegyzései közepette kellett nekik a templomot elhagyni. 

Huszár Gál 1557-ben könyvnyomdát is alapított. A mesterséget Bécsben a híres Hofhalter Rudolf 
míihelyében tanulta. 1558-ban jelent meg első műve. Irodalmi munkásságával még jobban feltüzelte 
ellenségeit. Ebben az évben írta, hogy az elmúlt évben iskolát alapított, amely a lelkészképzésre is 
irányult. (Innen - 1557-től - számítjuk hazánkban az evangélikus lelkészképzést). A katolikus papok 
meg akarták félemlíteni, de a prédikátor kijelentette, hogy bármikor kész velük vitázni. 1558. április 
18-ára beidézték a győri szentszék elé, de Miksa főherceg nem engedte őt elmenni. Óvári lelkészsége 
idején Huszár Gál összeköttetésben állt a bécsi protestánsokkal, s rajtuk keresztül BuUinger Henrik 
zürichi lelkésszel is. 

Huszárral egy időben és utána német lelkészek szolgáltak Óvárott. Braun Erasmus, a buzgó evan
gélikus várkapitány továbbra is védte az evangélikus prédikátorokat. 1579-ben, midőn Draskovich 
György győri püspök Szombathelyre, zsinatra idézte a protestáns lelkészeket is, Braun nem engedte 
elmenni az uradalombeli leikészeket. 

Óvár későbbi lelki vezetőinek nevét nem ismerjük, de tudni lehet, hogy külön templomuk volt a 
magyar ajkú reformátusoknak és a német ajkú lutheránusoknak, mindaddig, amíg Harrach Károly 
gróf 1624-ben mindkettőt el nem foglalta. Az óváriak ezt a sérelmüket az 1673. évi országgyűlés elé 
terjesztették, de orvoslást csak tíz évvel később, 1647-ben nyertek, ugyanis a VI. törvénycikk 15. para
grafusába felvették, hogy Óváron az egyik templomot a magyar és német evangélikusoknak visszaad
ják, a paplak és iskola számára pedig a kiküldendő biztosok alkalmas és elegendő helyet jelöljenek ki. 
Ennek köszönhetően még abban az évben a kisebb régi templomot visszaadták, a paplak és az iskola 
építésére pedig a Magyar utcában biztosítottak területet. Ebben az időben a lakosság túlnyomó része 
protestáns volt. A gyülekezeti élet 1665-ben szűnt meg. Az evangélikusok templomát 1673. augusztus 
24-én Kollonich Lipót vette el. 

A türelmi rendelet után az anyagyülekezetté váló Levél filiájaként élték hitéletüket a magyaróvári 
hívek. 1922-ben lett a gyülekezet önálló. Első lelkésze Szűcs Sándor volt, aki 1953-ban ment nyugdíjba. 
Utódja a surdi gyülekezetből meghívott Zámolyi Gyula, aki 1985-ig végezte a szolgálatot. 1985 vízke
resztje óta Kiss Miklós a gyülekezet lelkésze. 2006-tól az egyházközség esperesi székhely. 

A mosonmagyaróvári templom 

A magyaróvári, mosoni, lucsonyi és halászi evangélikusokat tömörítő gyülekezet templomának 
építési lehetőségét egy magyaróvári polgár, Fischer Henrik 1855. évi végrendelete alapozta meg. A 
végrendelet szerint Fischer Henrik magyaróvári házának értékét ajánlotta fel evangélikus templom 
építéséhez, azonban feltételként előírta, hogy a gyülekezet Feldmann Magdolna halálát követő három 
éven belül köteles a templomot felépíteni. Feldmann Magdolna 1876-ban halt meg. A hagyaték értéke 
azonban csak 2525 forint volt, ez pedig egy templom építésének megkezdéséhez kevés volt. Ezért a 
gyülekezet gyűjtést szervezett, és még ugyanabban az évben 3733 forintra gyarapodott vagyonuk. 
Az adományozók között volt Ferenc József császár is 100 forint erejéig. A templom építéséhez a tel
ket Magyaróvár városa ingyen biztosította. A templom tervezésével a gyülekezet a bécsi származá
sú Jummerspach Frigyest bízta meg. Az építési munka 1876-ban indult, vezetését a lucsonyi Bendl 
Gottlieb Károly építőmester végezte, a tetőszerkezetet a soproni Hild ácsmester készítette a Heinbeck 
fakereskedő által szállított faanyagból. A tetőfedő munkák a bécsi Schwab mester keze munkáját 
dicsérik. 

A templom 1879-ben tető alá került, de még további öt évre volt szükség, hogy a megkezdett épít
kezés befejeződhessen. Az elkészült templom felszentelésére 1884. június 8-án került sor. Az eredeti 
pedálos harmónium helyett 1958-ban Angster típusú pneumatikus orgona készült, vele együtt a karzat 
is bővítésre került. 1960-ban kisebb külső tatarozásra került sor, majd a templom fennállásának száza
dik évfordulójára 1983-ban teljes belső felújítás történt Závori Zoltán festőművész irányításával. 2000 
és 2003 között a templom kívülről is teljesen megújult. 

A hegyeshalmi társegyház 

A település első okleveles említése 1217-ből való. Egy, a térségből kiemelkedő dombra utal, ahol 
Szűz Mária temploma állt. Ennek nevéből alakult a későbbi név: Sancta Maria, Sanmaria, Sommerein. 
S mivel főút mellett feküdt, így képződött végül a magyar Hegyeshalom mellett a német Strass an der 
Sommerein név. 

A hegyeshalmi gyülekezet megalakulásának időpontja a reformáció időszakában keresendő, az 
1520-as évek körül. Első templomuk a mai római katolikus templom lehetett. Ezt abból lehet sejteni, 
hogy a feljegyzések szerint 1635-ben Forgách Zsigmond özvegye, Pálflfy Katalin vette el az evangéli-
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kusoktól, a hívektől elvett bibliákat és énekeskönyveket pedig a nyílt mezőn elégette. Első saját temp
lomát a gyülekezet 1649-ben építette. Abban az időben Hegyeshalom Levél flliája volt, tehát levéli 
lelkészek végezték a szolgálatokat: 1649-ig Durith János, 1657-1661 között pedig Winkler Jakab Fülöp. 

A gyülekezet nem sokáig örülhetett első templomának, mert 1673. augusztus 24-én elvették templo
mukat. A lelkészüket - nemes Kranckenberg Ehrenreich Miksát - a hívek kénytelenek voltak elbocsá
tani. A templom elvesztése után 110 éven át tartó templomnélküliség következett, és ami ezzel együtt 
járt: a nyilvános evangélikus hitélet megszűnt. Voltak ugyan néhányan, akik lopva Pozsonyba jártak 
istentiszteletre, de a településen sem templom, sem lelkész, sem tanító nem működött. 

A gyülekezet élete 1783-ban élénkült meg. Ekkor jött meg a császári engedély, mely szerint Hegyes
halom anyaegyházzá. Levél pedig leányegyházzá alakulhat. Május 15-én meg is hívták lelkészüknek 
a Pozsonyból származó Wendler Ferdinándot. Három hét alatt felépítettek egy kisebb fatemplomot. A 
meghívott lelkész 1783. június 15-én tartotta ebben a kis templomban első igehirdetését a 100. zsoltár 
alapján. A teljes jogegyenlőség és szabadság ideje azonban még messze nem érkezett el. A katolikus 
klérus minden vonalon megnehezítette a hegyeshalmi gyülekezet életét. A korra jellemző eset történt 
1835-ben egy evangélikus asszony temetésén, ahol a szolgálatot végző evangélikus lelkész mellett 
megjelent a plébános is. Kis híján tettlegességre került sor a koporsó mellett. 

A gyülekezet azonban nem mondott le régi templomának visszaszerzéséről sem. ÁlUiatatosságukat 
végül siker koronázta. 1787. október 2-án benyújtott alázatos kérvényükre 1788-ban jött a válasz: 
„Megengedjük a hegyeshalmi alsó templom átadását az ottani evangélikus gyülekezetnek." 

így érkeztünk el az 1850-es évhez, amikor az evangélikus gyülekezet közgyűlésén megjelent nagy
számú hívek öt ellenszavazattal úgy döntöttek, hogy még ez évben új templomot építenek maguknaik. 
1850. május 9-én Stromszky Ferenc Sámuel a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület szuperinten
dense elhelyezte a templom alapkövét (akkor a gyülekezet ehhez a kerülethez tartozott), novemberben 
pedig már állt a templom. A templomszentelő istentiszteletre 1850. november 17-én került sor a szu
perintendens szolgálatával. Az új templomban elsőként Zecher Erzsébetet és Salzer Évát keresztelték 
meg. A templomépítő lelkész Glatz Jakab János volt, aki negyvenkilenc évig szolgált Hegyeshalom
ban. Életének utolsó három évében segédlelkészként szolgált mellette Skrabák Géza. 

Hegyeshalom csak a második világháború után lett magyar ajkú gyülekezet. 1945 áprilisáig német 
volt a szolgálati nyelv. A kitelepítés lefejezte a gyülekezetet. 1945-ig 1100 lélek tartozott a gyülekezet
hez, a kitelepítés után mindössze 278-an maradtak. A kitelepítésre 1946. május 10-én került sor. Az 
üresen hagyott házakba aztán telepesek érkeztek, akik között alig volt evangélikus. Ők nem tudták 
pótolni a gyülekezetet kényszerűségből elhagyó evangélikusokat. A gyülekezet 1979-ben Mosonma
gyaróvár társgyülekezete lett, és a mai napig ilyen státusban működik. 

A hegyeshalmi templom 
A hegyeshalmi evangélikus templom építőmestere a lucsonyí (akkor önálló település, ma Moson

magyaróvár része) illetőségű Bendl Gottlieb Károly volt, tervezője ismeretlen. A templom klasszicizá
ló stílusú, zárt templomkerttel övezve. A gyülekezet a templom építése után egy évvel később szerezte 
be azt a harangot, amelyet 1944-ben elvittek. 1852-ben orgona kerül az új templomba. A templom mai 
tornya és palatetőzete 1906 júniusában készült el. A gyülekezet lelkésze ekkor Wenk Károly esperes 
volt. Ugyanekkor készült Ochs János és neje adományaként a templombejárat vaskapuja és rácsos 
kerítése. A templomot korábban palánk vette körül, a mai kőkerítés 1923-ban épült. 1992-ben a temp
lomtető teljes cseréjét végezte el a gyülekezet. A következő nagy munka a beázás miatt életveszélyessé 
váló toronysisak cseréje volt, amit a templom főhomlokzatának és a templom nyílászáróínak cseréje 
követett. Összefogott a gyülekezet, gyűjtést indított, és saját anyagi erő felhasználása mellett külföldi 
adományokból és egyházi forrásból szerzett pénzekből három év alatt 16 és fél millió forintot fordí
tottak a templom tatarozására. Az utolsó feladat a templom külső tatarozása volna, amit tervbe vett a 
gyülekezet, és mihelyt az anyagiak engedik, elvégzik a munkát. 

A levéli társegyház 
A település első okmányszerű említése 1410-ből való Kalthostan névvel. 1425-ben olvassuk a ma

gyar nevet: Lever. 1523-tól alakult a név: Lövér, Lever, Levél formában. Első lakói besenyő határőrök 
voltak, majd a magyaróváriak futár-levélhordó szolgálatot is vállaltak. Egy dűlő neve erre emlékeztet: 
Levélhordók völgye. A török után 1705-től német katolikusok települtek itt meg. Az igazi fejlődés 
1711-től indult. Levél templomát is Forgách Zsigmond nádor özvegye, PálfFy Katalin 1635-ben vette el, 
sőt még az evangélikusok szent könyveit is összeszedette és tűzre vettette. Az 1647. évi országgyűlés 
a kilencven elvett templom között Levél templomát is visszaadta. 1659-ben a katolikus főesperes ellen 
heves tiltakozó megmozdulást szerveztek az evangélikus hívek. Ekkor lelkészük Winkler Fülöp Jakab 
volt. Régen Levél Hegyeshalom filiája volt, ám a türelmi rendelet után újra anyagyülekezetté vált. A 
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gyülekezet nagyságát viszont jól mutatja, hogy 1922-ig Mosonmagyaróvár Levélnek a filiája volt. A 
gyülekezet önálló létezését itt is a kitelepítés tette lehetetlenné úgyannyira, hogy 1979-ben megfordult 
a korábbi helyzet, és annak az évnek augusztusában Levél Mosonmagyaróvár társgyülekezete lett. 

A levéli templom 

Az 1789-ben épített levéli templomot 1844-ben és 1903-ban átépítették és felújították. 1884-ben U 
alakú karzatot építettek a templomba, és ebben az évben megtörtént a szószék és részben az oltár asz
talos- és mázolómunkáinak felújítása is. Azóta ezek érintetlenek maradtak. Az időközben leromlott 
állagú templom külső felújítására 1989-ben nyílt újra lehetőség. Akkor, nem utolsó sorban a második 
világháború után kitelepített levéliek anyagi segítségével, nagy költséggel sor kerülhetett a templom 
külső felújítására, ezzel az épület a község és a gyülekezet egyik ékességévé válhatott. Néhány eszten
dővel később a templombelső festése is megújult. Egy kitelepített levéli jóvoltából - aki ezért a mun
káért nyugdíjasként megtanulta az üvegfestést - a templom díszüvegeinek restaurálása is megtörtént. 
A levéli templom szinte pontos mása Gáloson (Gols, Ausztria) található. 

A rajkai társegyház 
Első, bizonytalan oklevéli említése 1235-1241 közötti. A hagyomány szerint kezdetben rákászok 

lakták, innen lett a neve: Racken, Raggen, Ragendorf illetve Krebsdörfl. Magyarul: Rákfalva. 1927-től 
találjuk így nevét: Royka. Bél Mátyás a 18. században ezt írja róla: „tekintélyes mezőváros". 

A kevés adatot tartalmazó rajkai gyülekezettörténet Musay püspök 1661. évi feljegyzése alapján 
azt tartalmazza, hogy a gyülekezet a dunántúli kerülethez tartozott Nezsider (Neusiedl am See) és 
Bezenye fertőmelléki gyülekezetekkel, mert a Duna választotta el ezeket az egyházközségeket a 
dunáninneniektől. 1628 előtt Baumann Keresztély volt az első ismert rajkai lelkész, aki tanulmányútra 
Wittenbergbe ment. A rajkaiak templomát is Forgách Zsigmond özvegye, Pálífy Katalin vette el 1635-
ben. Ám 1650-ben - miként azt egy korabeli vizitációból tudni - új templomot építettek, amelynek 
tornya és két harangja volt. Szily Márton római katolikus főesperest nem engedték be, mert úgymond, 
van nekik más elöljárójuk. A lakosok többsége német és lutheránus, de vannak horvátok és néhány 
magyar is. Az evangélikusok új templomát azonban a katolikusok 1671-ben elfoglalták, de még 1674-
ben sem volt felszentelve, és nem miséztek benne, mert volt régebbi templomuk is. 

A rajkai gyülekezet legutóbbi nagy traumája szintén a németek kitelepítése volt. Utcasorok álltak 
üresen. A magukra hagyott lakásokat Szlovákiából áttelepített magyarok, illetve az ország más vi
dékeiről ideérkezett egyéb telepesek foglalták el. Az egyházközség anyagyülekezet jellege 1968-ban 
szűnt meg, amikor Mosonmagyaróvár társgyülekezete lett. Az első istentiszteletet Zámolyi Gyula 
akkori mosonmagyaróvári lelkész 1968 januárjában, vízkereszt ünnepén tartotta. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek és felügyelők Mosonmagyaróváron: 
Lelkészek: Huszár Gál (1554-1559), Major Pál (1576), Lauer György (1673), Glatz József János (1833-

1882), Posch Frigyes (1883-1905), Hajsó Gusztáv (1905-1912), Steinacker Roland (1912-1921), Szűcs 
Sándor (1922-1953), Zámolyi Gyula (1953-1985), Kiss Miklós (1985-) 

Felügyelők: Blaskovits Mór (1870-1877), Major Pál (1877-1890), Leposa Dániel (1890-1902), Hentsch 
Árpád (1902-1906), Csatáry Elek (1906-1946), Prőhle Henrik (1946-1951), dr. Berzsenyi Janosits László 
(1951-1959), Sass Gábor (1959-1963), Pócza Zoltán (1963-)''° 

Lelkészek, felügyelők és tanítók Hegyeshalmon: 
Lelkészek: Frankenberg Miksa (1661-1673), Wendler Ferdinánd (1783-1794, közben hosszú szünet), 

id. Glatz Jakab (1794-1833), i^. Glatz Jakab (1833-1882), Skrabák Géza (1883-1900), Wenk Károly 
(1901-1936),'"' Weltler Rezső esperes (1936-1953), Tessényi Kornél (1953-1954), Sikter László (1954-
1958), Zoltán László (1958-1979), Zámolyi Gyula (1979-1985), Kiss Miklós (1985-) 

Felügyelők: Major Pál (1863), Lepossa Dániel (1888-1935), Balaskovich Géza (1936-1956), Hollner 
András (1956-), Reisinger Lajos másodfelügyelő (1956-) 

Tanítók: Fischer János (1783-?), Bognár Mihály (1786-?), Küffner Ádám, Károly (1792-?), Fischer 
János újra (1798-1814), Freyler István (1814-1822), Hornyánszky György (1822-1848), Hornyánszky 
Viktor (diák, 1849), Kokas Mihály helyettes (1849-1850), Sax Pál (1850-1886), Hacker János (1886-
1893), Hauptmann Mihály (1893), Kunszt János helyettes (1893-1898), Nikó Rezső (1898-1929), Gross 

520 Lelkészek, felügyelök felsorolása Zámolyi Gyula lelkész 1973-as összeállításából. 
521 Eddigi adatok Zoltán László 1973-as gyűjtéséből 
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Károly (1929-1934), Sebők Vilmos (1934-1937), RátzTeofil (1937-1948)'"' 
Levél lelkészei, felügyelői, tanítói: 
Lelkészek ;Durith János (?-1649), Philip Jákob Winkler (1659-?), Maximilián EhrenreichFrankenberg 

(7-1673), Ferdinánd Wendler (1783-1794), Jacob Glatz (1794-1833), Johann Jacob Glatz (1833-1882), 
Friedrich Posch (1883-1905), Gusztáv Hajsó (1905-1912), Roland Steinacker (1912-1921), Friedrich 
Konrath (1921-1926), Matthias Schrödl (1926-1945), Szentgyörgyi Ferenc (1947-1948), Biczó Ferenc 
(1948-1953), több helyettes lelkész (1953-1979), Zámolyi Gyula (1979-1985), Kiss Miklós (1985-) 

Felügyelők: Barza Sámuel (1843-?), dr. Hollerung Alfréd (?-1883),Major Pál (1883-1890), Lepossa 
Dániel (1891-1894), Hensch Árpád (1900-1905), dr. Stelzer Mátyás (1905-1933), 

Ringbauer Károly (1934-1951), Nitsch Károly (1951-) 
Tanítók: Gubesch Márton (1784-1791), PoUner Mihály (1791-1798), Rosenau József (1798-1808), 

Skultéti József (1806-1815), Schaden Sámuel (1815-1865), Aminger János (1865-1904), Guhr Jakab 
(1904-1915), Thüringer János (1915-1918), Leitner Terézia (1915-1918), Hadén Gottfried (1918-1919), 
Weisz Henrik (1918-1919), Hotwagner József (1920-1948)'" 

Lelkészek Rajkán: 
Johann Heinrich Bankenhauer (1648-1671), Andreas Führenstein (1671-1672), Johann Lorenz von 

Pillich (1783-1813), Josef Gamauf (1813-1819), Sámuel Lackner (1820-1827), Franz. S. Stromszky 
(1828-1834), Johann Zapf (1834-1849), Freytag Dávid (1849-1876), Ringbauer Gusztáv (1877-1913), 
Zimmermann János (1914-1937), Weltler Ödön (1938-1954), Mészáros Sándor (1954-1967), Zámolyi 
Gyula (1968-1985), Kiss Miklós (1985-) 

Kiss Miklós 

522 Adatok Zoltán László lelkész gyűjtéséből. 
523 Zoltán László lelkész 1973-as gyűjtéséből. 

292 



Rábcakapi-Tárnokréti Evangélikus Egyházközség 

Rábcakapi-Tárnokréti Evangélikus Egyházközség 

9165 Rábcakapi, Fő u. 71. 
Tel.: 96/262-396 
tubanjozsi@freemail.hu 
Tubán József helyettes lelkész 
(elérhetősége: 9300 Csorna, Köztársaság u. 10.) 

Rábcakapi 1871-ben önállósult 
Tárnokréti 1641-ben keletkezett, 1785-ben újjáéledt 
Anyakönyvek: Rábcakapi 1781-től, 
Tárnokréti 1785-től 

A társult gyülekezet felügyelője Doktor László 
Rábcakapi társegyház; 109 /140/ 94 Tisztségvise

lők: Szabó György másodfelügyelő, Eőry László 
számvevőszéki elnök, Asbóth Nándor gazdasági 
felelős, Mók Istvánná jegyző, D. Szabó Gyula gond
nok, Asbóthné Bojsza Ilona presbiter , Buday Jánosné presbiter, Csete Lajos presbiter, Németh Lajos 
presbiter, Németh Vilmos presbiter. Szabó Györgyné presbiter 

Tárnokréti társegyház: 151 /151/ 116 Tisztségviselők: Takács Kálmán gazdasági felelős, Gősi Sán-
dorné jegyző. Szabó Gáborné gondnok. Buga Györgyné presbiter, Buga Viktor presbiter, Gősi Zsolt 
presbiter, Németh Gyula presbiter, Némethné Kovács Zsuzsanna presbiter, Takács Elekné presbiter 

Szórványok: Bősárkány 46 /37/ 27, Cakóháza 21 /19/ 17, Hanságliget - /6/ 2, Markotabödöge 22 /5/ 2 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 349 /355/ 258 

A gyülekezet története 
A Rábcakapi-Tárnokréti Egyházközség két korábbi anyagyülekezet társulásával jött létre 1972-ben. 

A két evangélikus község sorsa nagyon régóta összekapcsolódott: számtalan rokoni szál köti össze 
őket. A gyülekezet központja Rábcakapin van. 

Rábcakapi és Tárnokréti kisközségek Győr, Mosonmagyaróvár és Csorna között, a Tóköznek ne
vezett tájegységben, a Hanság peremén. Bezivel és Lebennyel együtt ez a két település a mai napig 
evangélikus többségű. A két faluban nincs is más felekezetnek temploma, noha maga a gyülekezet - a 
lakossággíJ együtt - igencsak megfogyatkozott az utóbbi évtizedekben. 

A rábcakapi társegyház 
Rábcakapi eredeti neve Kapi. A régészeti ásatások szerint a falu területe a bronzkor óta lakott. Az 

Árpád-korban a győri vár birtoka volt. A község neve arra utal, hogy itt, a mocsarak között, ahol 
gyakran csak csónakkal lehetett közlekedni, egy átjáró, kapu volt a gyepű vidékén. Az első okleve
les említés 1209-ből származik, amikor Póth Demeter és Tamás tulajdona lett a község. Később több 
birtokosa is volt - a reformáció korában egy ideig enyingi Török Bálint is - , de voltak a birtokosok 
közt egyházi közösségek is. 1609-ben például a nagyszombati klarisszák tulajdona volt, bár a lakosság 
ekkor már evangélikus. A török korban a falu lakói az 1683-ban elpusztított mérgesi vár szolgálatára 
voltak rendelve. A 17. század elején Somorjáról (mai Jánossomorja) és Lózsiból érkeztek ide evan
gélikus vallású családok, akik az akkori és ottani felekezeti üldözés elől menekültek. A kaplak sokat 
küszködtek egyrészt földesuraikkal, másrészt pedig a mostoha természeti viszonyokkal. Az előbbit 
az 1848-as jobbágyfelszabadítás, az utóbbit pedig a Rábca 1890-es években végrehajtott szabályozása 
könnyítette meg. 1908-ban a község nevét Rábcakapira változtatták. A két világháború több áldozatot 
követelt a rábcakapiaktól: nevüket a templom oldalában elhelyezett emléktábla őrzi. A második világ
háború után a jómódú gazdálkodók ismét nehéz helyzetbe kerültek. Megkezdődött a falu elöregedése 
és fogyása, amely a mai napig tart. 

Rábcakapi egyházi múltjáról a 17. század előtt nem sokat tudunk. Nincs nyoma annak, hogy a re
formációt megelőzően templom, iskola állt vagy lelkész működött volna a faluban. 1608-ból azonban 
már van adatunk arra nézve, hogy állt itt egy külön istentiszteleti helyiség - nem templom, hanem 
oratórium (imaház) - , amelyben már lutheri szellemben ünnepelték az istentiszteletet. Ezt az épületet 
egy mára már elveszett gerendába vésett felirat szerint 1625-ben felújították. 

1681-ben a soproni országgyűlésen a kaplak a rétiekkel együtt azzal a kérelemmel fordultak az ural-
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kodóhoz, hogy bezárt templomukat visszakaphassák, beadványukat azonban elutasították. 1717-ig 
bizonyosan tudjuk, hogy a közeli Fehértó katolikus lelkésze szolgálati köréhez tartoztak. 

Egy 1698-as katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyv tanúsága szerint Kapin ebben az időben nem 
volt templom. Az istentiszteleteket házaknál, főként a község bírájának házában tartották, majd pedig 
abban a házban, amelyet az akkoriban ideérkezett evangélikus tanító számára építettek. A tanító neve 
Guraby András - más források szerint Márton - volt. Ö vezette a hétköznapi istentiszteleteket, haran
gozott - a harangláb a mai templomtól nem messze, az útkereszteződésben állhatott -, vasárnapon
ként pedig posztilláskötetből (egyházi esztendő szerinti igehirdetéseket tartalmazó könyvből) olvasott 
fel prédikációkat. A kazuális szolgálatokra nem vállalkozhatott, ilyen esetekben először a környékbeli 
katolikus, majd később a réti evangélikus lelkészhez irányította a híveket. A községnek ekkoriban 61 
lakója közül 55 evangélikus volt. 

Az újabb templomot sárból építette fel a község 1719-ben. 1720-ban harangot is vásároltak. Eb
ben a templomban elsőként egy Szakonyi nevezetű tanító szolgált 32 évig, majd őt követte Bödő 
György. Olyan tanító, aki keresztelt és esketett is, csupán Bezin volt. Lelkész pedig Győrből járt ki 
évente néhány alkalommal: csupán ilyen alkalmakkor ünnepelte a gyülekezet az úrvacsorát. Ilyenkor 
a somorjai - ma Jánossomorja - evangélikusok is ide utaztak vallásukat gyakorolni. 

1756-ban Győrből karhatalom érkezett a községbe, és el akarták foglalni a templomot. A község 
elöljárói nem adták át nekik a kulcsot, ennek ellenére azok megtiltották a templom használatát, és 
kötelezték a községet az istentiszteleti szolgálatok beszüntetésére. Bödő György nem sokkal később 
elköltözött Kapiról Szakonyba. A templom állaga megromlott, szintúgy a haranglábé is, a berendezést 
azonban még időben kihordták belőle titokban, és házaknál elrejtették. 

Ezekben az évtizedekben sokat kellett a kapiaknak szenvedniük vallásukért. Nehezen helyreállított 
haranglábukat csak úgy tudták megmenteni, hogy megvesztegették a vármegye tisztségviselőit. Egy 
alkalommal a vármegye egy magát evangélikusnak valló kolduló diákot küldött Kapira, akit a hely
beliek anyagilag megsegítettek, amiért aztán utóbb megint csak büntetést szenvedtek. Többeket meg 
is verettek. A kapiak Tétre vagy Vadosfára jártak templomba, és útközben is csúfolták, bántalmazták 
őket egyes falvakban. A fehértói katolikus pap folyamatosan szorgalmazta, hogy a gyerekeket hozzá 
írassák be iskolába. 

Ekkoriban házanként, családonként ünnepelték meg a vasárnapot, állítólag sokkal buzgóbban, 
mint amikor még szabad volt templomba járniuk. Énekeltek, felolvastak a Bibliából és valamelyik 
posztilláskötetből. A nehéz helyzeten némileg enyhített az, amikor a szomszédos Rétiben Kis Pál 1777-
ben elkezdhette tanítói működését: ettől kezdve a gyerekeket oda járatták iskolába. 

Bár 1764-ben a kapiak már engedélyt kaptak arra, hogy ismét gyakorolhassák vallásukat, az igazi 
áttörést itt is II. József 1781-es türelmi rendelete hozta el. Kapi ekkoriban szegényebb község volt, mint 
Réti, és a katolikus befolyás alatt álló vármegyei hatóság ebből kiindulva erőszakkal Kapin akarta 
engedélyeztetni a lelkészi állás létesítését, hogy aztán az anyagiak hiányára hivatkozva azonnal meg 
is tagadja azt. A rétiek kijelentették, hogy nem hajlandók semmit fizetni a Kapin lakó lelkésznek, a 
kapiak pedig reálisan felmérve a helyzetüket, szintén amellett foglaltak állást, hogy Rétiben alapítsák 
meg a lelkészi állást. Ok a közös lelkészlakás építése költségeinek egyharmadát vállalták magukra. Ez
zel Kapin is megalakult a gyülekezet, amely 1787-ben Gazdik Mátét hívta meg tanítójául. O azonban 
nemsokára megbetegedett, és lemondott állásáról. A helyét Turcsányi András töltötte be, aki egészen 
haláláig, 1835 végéig volt a gyülekezet tanítója. 

A türelmi rendelet értelmében már Kapi is jogosult lett templomépítésre. 1788-ban el is kezdték 
építeni az új templomot, amelyet a következő évben fejeztek be. A templomot - amely voltaképpen a 
mai templommal megegyezik, bár később még jelentős változtatásokat eszközöltek rajta - 1789-ben 
mennybemenetel ünnepén szentelték fel. Természetesen az épületnek ekkor még nem volt tornya, és 
később meglehetősen kicsinek is bizonyult. Az oltárt, amely a szószékkel volt egybeépítve, Vadosfáról 
hozatták. A haranglábhoz 1812-ben öntettek új harangot. 

A lelkész Rétiben lakott, és csak minden harmadik vasárnap ment át Kapira istentiszteletet tartani. 
Az első lelkész, Kultsán Pál a türelmi rendelet kiadása után 1785-ben foglalta el a hivatalát. Öt 1788-
ban Edvy Illés Ádám követte, aki, miután 1818-ban Réti nagyobbik része leégett - többek között a 
parókia is -, végül Kapira ment lakni. Itt halt meg a következő évben, és itt is temették el. 

Rajtuk kívül még négy Rétiben lakó lelkésze volt a gyülekezetnek az önállóvá válás előtt: Horváth 
János (1819-1827), id. Karsay Sándor (1827-1836), Molnár Gábor (1836-1846) és Kis János (1846-1870). 
Mellettük a lelki munka nagy részét a tanító végezte. A hosszú ideig a gyülekezetben szolgáló Turcsá
nyi Andrást 1836-ban Prépost Ferenc követte ebben a tisztségben, aki ugyancsak 1870-ig, haláláig volt 
a község tanítója. 

1841-ben a község új iskolát és kétszobás tanítólakást épített. A gyülekezet létszáma egyre növeke
dett: 1829-ben már 259, 1871-ben pedig 345 fő volt a falu lakossága. Anyagilag is gyarapodott a gyüle-
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kezet. Lassan megérett tehát a helyzet arra, hogy Kapi és a hozzá tartozó kis fiókgyülekezet, Cakóháza 
elszakadjon Rétitől. Erre 1870-ben került sor, amikor mind a lelkészi, mind pedig a tanítói hivatal 
megüresedett halálozás folytán. Réti és Kapi viszonya egyébként is feszültté kezdett válni, mindenek
előtt anyagi ügyeik miatt. A gyülekezet hosszasan kilincselt az egyházi hatóságoknál az önállósodás 
érdekében, amit végül is 1871 tavaszán engedélyezett az egyházmegye, illetve az egyházkerület. 

A kapiak ezután telket vásároltak a templom mellett, majd felépítették a lelkészlakást. Az építke
zésnél a község valamennyi lakója lelkesen segédkezett. Sok adomány érkezett a gyülekezet tagjaitól. 
Végül 1871 őszén eljött az ünnepélyes pillanat, hogy beiktatták hivatalába az első önálló kapi lelkészt, 
Hofbauer Pált, illetve az új tanítót, Bándy Jánost. 

Hofbauer Pál 1874-ben búcsúzott el a gyülekezettől, utóda Takács Gyula lett. Ebben az időben a 
község temploma már igencsak rossz állapotban volt. A gyülekezet 1889-ben elhatározta, hogy fel
újítja azt. A munkálatok nagyon nagy áldozatot követeltek a kapiaktól, különösen azért, mert ekko
riban hosszan tartó árvizek sújtották a környéket, amelynek következtében az itt lakók sok bevételtől 
elestek. Ennek ellenére még ugyanebben az évben be is fejeződött a templom felújítása. Új ablakokat 
építettek be, megújult a tető, valamint az egész belső berendezés. Orgonát is építtetett a gyülekezet, sőt 
még arra is vállalkozott, hogy toronnyal egészíti ki a templomot. A munkálatok összköltsége mintegy 
hatezer forintra rúgott. így alakult ki az a templom, amely ma is a rábcakapi gyülekezet lelki otthona. 

Takács Gyula lelkész 1912-ig, Bándy János tanító pedig 1915-ig szolgált Kapín, illetve Rábcakapin. 
Hivatali idejükre esik a templomfelújítás mellett még egy nagy vállalkozás, az iskolaépítés is. A régi 
iskola a század végére már meglehetősen elhasználódott, és nem felelt meg a modern kor követel
ményeinek. A gyülekezetre tulajdonképpen állami kényszer nehezedett, ezért kellett megújítania az 
iskolaépületet. Hosszas tanácskozás után, ismét csak hatalmas anyagi ráfordítással, végül 1901-ben 
megépült az új iskola, összeépülve a régi tanítólakással, közvetlenül a templom mellett. Ez az épület -
persze sok-sok átalakítással - a mai napig is megtalálható a község központjában. 

1912-ben Nagy Gyula lett a gyülekezet új lelkésze. Három évvel később Gergorecz - későbbi ma
gyarosított nevén Gárdái - Lajos személyében elfoglalta hivatalát az új tanító is. A gyülekezet ügyei 
rendben folytak a két világháború között, azonban a harmincas évek elején a dokumentumok szerint 
az iskola életében hanyatlás volt tapasztalható. 1935-ben az esperes havonkénti iskolafelügyeleti lá
togatásra kötelezte a presbitereket. Végül 1936-ban új tanítót választott magának a gyülekezet Major 
Sámuel személyében. Gárdái Lajos nyugalomba vonult. 

A következő megpróbáltatást a második világháború, illetve az azt követő idők hozták a 
rábcakapiaknak. A háború több hősi halottat is követelt a községtől. Az iskolát 1948-ban államosítot
ták. Major Sámuel még mint állami tanító működhetett a faluban. A gyülekezet lehetőségei beszű
kültek. 

1953-ban lelkészváltás történt: Biczó Ferenc lett a gyülekezet lelkésze. Ö 1966-tól a tárnokréti gyü
lekezetet is gondozta. 1968-ban a gyülekezet régi, megromlott állagú parókiája helyett újat épített. Ezt 
a helyiek adományain kívül a Lutheránus Világszövetségtől eredetileg Tárnokrétinek juttatott segély 
tette lehetővé, amelyet azonban ott - a gyülekezet folytonos belső viszályai miatt - nem használtak 
fel. így épült meg a mai napig is álló lelkészlakás a régi helyén. 

A gyülekezet lélekszáma ekkoriban még mintegy 400 fő volt. A lassú, majd egyre gyorsuló fogyás 
azonban már elkezdődött: egyre több rábcakapi költözött a környező városokba, így a gyülekezet 
létszáma drasztikusan csökkent. 1980-ban Pintér János vette át a nyugdíjba vonuló Biczó Ferenc he
lyét. Ö volt az utolsó Rábcakapin lakó lelkész. Utóda ifj. Magassy Sándor csorna-kapuvári lelkész lett 
1983-ban, aki helyettesként látta el a rábcakapi és a tárnokréti gyülekezeteket. 1996-tól Tubán József 
ugyancsak csorna-kapuvári lelkészként teljesít szolgálatot a gyülekezetben. 

1996-ban a Győr-Soproni Egyházmegye a rábcakapi gyülekezet egykori parókiáját és - hivatalosan 
még a község tulajdonában lévő, de már kárpótlásként visszaigényelt - iskoláját választotta ki egy
házmegyei ií]úsági központ céljaira. Az épületeket 2003-2004 során az egyházmegye felújíttatta. A 
két egykori gyülekezeti épület ma az együázmegye, illetve 2006-tól két egyházmegye fiataljait látja 
vendégül nyaranta. 2001-től rendszeresele az istentiszteletek Cakóházán is, 2006-tól ökumenikus ösz-
szefogással a római katolikus felekezettel. 

Rábcakapi szórványai közül Bősárkány Nádasdy-birtok volt, itt minden bizonnyal lehetett szerve
zett gyülekezet, noha csak filiáról van tudomásunk. Az anyagyülekezet Barbacs volt, ahol 1631-ben 
Magyari János, 1651-1654-ben pedig Kranitz Lőrinc volt a lelkész. Markotabödögén 1698-ban még 
megvolt az a romos, kör alakú kápolna - a mai katolikus templom elődje -, amely valaha evangélikus 
templomként szolgált. Cakóházán az evangélíkusság jelenléte a reformáció óta kimutatható, de itt a 
19. század végéig jelentős zsidó lakosság élt (héber betűkkel írt sírköveik a mai napig láthatók a teme
tőben). Mindig is Kapi, illetve Rábcakapi filiája volt. 
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A tárnokréti társegyház 
Tárnokréti eredeti elnevezése Réti, ezen a néven szerepel elsőként 1212-ben egy oklevélben. A korai 

ókor óta lakott vidéken kimutathatók a kelták, a rómaiak, a hunok, a gótok, majd az avarok telepü
lései. A római út maradványai a mai napig láthatók, sőt a modern kori út egy része is erre épült rá 
a szomszédos Lébény irányában. Római kori erőditmény nyomai is előkerültek. Az Árpád-korban a 
község a királyi tárnokmesterek birtoka volt: innen a későbbi előnév. Első néven nevezett birtokosai a 
Pokyak voltak, a 16. században az evangélikus OstíFy és Gyapay család is tulajdont szerzett magának a 
községben. A 17. században a Séy családot találjuk itt mint birtokosokat. Később sok kisnemesi lakója 
lett a falunak. 

A lakosság gyakran rákényszerült, hogy harcoljon a mostoha természeti viszonyokkal. Ugyanakkor 
éppen a mocsárvidék óvta meg a falut a történelmi korokban a hadjáratok pusztításaitól. 

Az 1880-as években a község anyagilag gyarapodott a Rábca szabályozása révén a természettől 
újonnan meghódított földekkel. Réti új neve 1908-ban Tárnokréti lett. A két világháború jelentős áldo
zatokat követelt a tárnokrétiektől: a hősi halottak neve a templom oldalában emléktáblákon van meg
örökítve. 1945-ben a Rábca mentén harcok is voltak: két áldozat - szovjet katonák - ma is a község 
temetőjében nyugszik, sírjukat az önkormányzat gondozza. A háborúban a németek által felrobban
tott Rábca-híd helyén 1956-ban készült el az új híd. A falu lakossága jelentős mértékben elöregedett, 
jelenleg is fogyatkozik. 

Rétiben a középkor folyamán aligha lehetett templom. A Szent István király törvényével elrendelt 
templomépítés alighanem a szomszédos Lebenyben történt meg, ahol kolostor is állt. A reformáció 
idején a Pokyak és az OstfFyak védelme alatt Réti lakossága elfogadta a lutheránus hitet. Ennek elle
nére a 16. századból gyakorlatilag semmiféle adatunk nincsen, csupán annyi, hogy a későbbi ország
gyűléseken a rétiek régóta tartó szabad lutheránus vallásgyakorlatukra hivatkoztak. 

A 17. századból sincsen sok adatunk az egyházi életre vonatkozóan. 1641-ben egy Transalpini Dániel 
nevű személyt a hegyfalui zsinaton felszenteltek Réti lelkészének. Lehetséges, hogy - a kor gyakorlata 
szerint - ő már korábban is itt szolgált tanítóként. 1646-ban a réti lelkészt mint távollévőt említi a 
büki zsinat jegyzőkönyve. 1651-ben Havasi Dániel réti lelkész neve szerepel a szakonyi zsinat iratai
ban. Valószínű, hogy a Transalpini a Havasi-nak akkor divatos latinosított formája, tehát feltehetően 
ugyanarról a személyről van szó. 1674-ben Horváth Dániel réti lelkészt a pozsonyi törvényszék elé 
idézték. Sorsa ismeretlen. 

1698-ban egy katolikus egyházi főhatóság által végzett egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Réti
ben 56 személy lakott, akik közül 49 az evangélikus felekezet tagja volt. A falu temploma egy náddal 
fedett sárépítmény lehetett, ahol az istentiszteleteket tartották. Mellette állt egy fából készült harang
láb, rajta egy kis harangocska. Ennek helye a mai bolt udvarán keresendő. Ebben az oratóriumban 
a lutheránus tanító vezette a szertartásokat: ő prédikált és végezte a hétköznapi könyörgéseket is, 
de kazuális szolgálatokat nem vállalt, ahhoz a fehértói katolikus lelkésznek volt csak joga. Érdekes, 
hogy a tanítót, Alumnidesz Györgyöt maguk a réti jobbágyok hívták meg, a földesurak tudta nélkül. 
Egyébként éppen az említett 1698-as esztendőben a rétiek - ismeretlen okokból - meg is váltak tőle. 

Alumnidesz György helyébe egy név szerint nem ismert, bujdosó evangélikus tanító jött Rétibe, 
akiről azonban semmit nem tudunk. Rajta kívül még Farkas Mátyás, Hegyi János, Nyírő Pál és Szarka 
Ádám tanítók neve ismert. Ez utóbbiról tudjuk csupán, hogy valamikor 1725-1756 között volt a község 
tanítója. 

1681-ben a rétiek a soproni zsinathoz folyamodtak, hogy visszakapják korábban meglévő vallás
szabadságukat, de eredménytelenül. A templomuk zárva maradt, áUaga megromlott, később össze is 
omlott. 1777 után nyerték el végül is a jogot, hogy újra saját tanítójuk lehessen Kiss Pál személyében, 
aki 1788-ig látta el a feladatát Rétiben. 

Végül aztán Rétiben is IL József türelmi rendelete hozta meg a változást. A község 1783-ban kért en
gedélyt arra, hogy megalakíthassa a gyülekezetet, templomot építhessen és lelkészi állást alapíthasson. 
Ekkor még elutasították őket, mert nem volt meg a rendeletben megkövetelt száz evangélikus család a 
községben. Végül a következő évben az udvar megadta a kért engedélyt. 

A rétiek gyorsan felépítették a templomot. 1785. június 15-én szentelték fel az épületet, illetve iktat
ták be hosszú szünet után az új lelkészt: Kultsán Pált, aki 1788-ig töltötte be hivatalát a községben. Az 
anyakönyvezés ugyancsak az 1785. évben indult, és természetesen a kapi és a cakóházi filia adatait is 
tartalmazza. 

Kultsán Pál távozása után a gyülekezet Edvy Illés Ádámot hívta meg lelkészéül. Mellette az anya
könyv első lapjain található feljegyzések szerint Liptai András, Kiss Pál, Barkits István, Bors István és 
Csengető István tanítók szolgáltak, de az ő hivatali idejükről nincsen pontosabb adat. A század végén 
a templom mellé harangláb épült, a gyülekezet harangokat vásárolt rá. 1801-ben a gyülekezet orgonát 
vásárolt a templomba. 1818-ban azonban nem várt sajnálatos fordulat következett be: tűzvész tört ki, 
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amelyben leégett a falu jelentős része. Megrongálódtak, illetve részben megsemmisültek az egyház 
épületei is, a templom, az iskola, illetve a lelkész és a tanító lakása. Illés Ádám lelkész élete utolsó 
hónapjait Kapin töltötte, az ottani temetőben van eltemetve. 

Utóda Horváth János lett, aki 1819-1826 között volt Réti lelkésze. A megrongálódott templom új
jáépítését ő fejezte be. Ekkor nyerte el az épület teteje a mostani boltíves formáját. 1826-ban Feke
te Györgyöt választották tanítónak, a lelkészi állásban pedig a következő évben id. Karsay Sándor 
váltotta Horváth Jánost. Érdekesség, hogy ez utóbbinak a fia, iíj. Karsay Sándor nagyon rövid ideig 
ugyancsak volt segédlelkész Rétiben, apja oldalán. 

A gyülekezet egyre feszültebb viszonyban volt a kapi filiával. 1830-ban egy püspöklátogatás alkal
mával ezt el is panaszolták. 

1836-ban ismét lelkészváltás volt: Molnár Gábort választotta meg a gyülekezet papjává. Az ő idejé
ben kapott a templom új tetőszerkezetet. 1838-ban Bors Imrét hívták meg tanítónak. 

1847-ben Kis János személyében megint új lelkésze lett a községnek. O volt az utolsó réti lelkész, aki 
még Kapit és Cakóházát is gondozta. 1852-től Balogh István, 1855-től pedig Borbély Márton szolgáltak 
mellette tanítóként. 1867-ben felépült az új lelkészlakás. Ezekben az években már nagy volt az ellentét 
az anyagyülekezet és a kapiak között. Amikor Kis János 1870-ben elhunyt, Kapi elindította önállóvá 
válásának folyamatát. A következő évben ez meg is történt, így az 1871-ben megválasztott új lelkész. 
Takács Ferenc már csak a rétiek lelkipásztora lett. 

Takács Ferencnek komoly szerepe volt a Rábca szabályozási munkálatainak előkészítésében. Az ő 
hivatali idejére esett a templomépítés századik évfordulójának megünneplése. Ebből az alkalomból 
Takács Ferenc ünnepi éneket írt, amelyet a közös múltra hivatkozással Kapin is terjesztett. A kapiak 
azonban ezt sérelmezték, mert úgy vélték, hogy a réti gyülekezet még mindig gyámkodni kíván felet
tük, így hát a közöttük kiosztott énekeket összegyűjtve visszaküldték Rétibe. Arról nincs tudomásunk, 
hogy Kapit bárki is képviselte volna Rétiben a jubileumi ünnepségen. 

1887-ben a gyülekezet új tanítólakást vásárolt, mert a régi már rendkívül rossz állapotban volt. 
1891-ben elhunyt Takács Ferenc. Utóda Pálmai Lajos lett, aki 1892-től 1903-ig volt Réti lelkésze. 

1894-ben megtörtént a tanítóváltás is: Sümegi Sándort választotta meg a gyülekezet. Ezekben az évek
ben a Rábca-szabályozás következtében anyagilag is megerősödött gyülekezet nagy vállalkozásokba 
kezdett. 1895-ben felépíttette a templom mellé a tornyot, új harangot vásárolt, oltárképet festetett. 
1900-ban a korszerűtlen iskolaépület helyett újat emeltek. Pálmai Lajos egy minden tekintetben erős 
egyházközséget adott át utódjának. Kovács Zsigmondnak. 

Kovács Zsigmond 1934-ig, haláláig volt Réti, illetve új nevén Tárnokréti lelkésze. Számtalan világi 
ügyben is hozzájárult a község fejlődéséhez. A helybeliek emlékezetében mint jó igehirdető és tudós 
ember maradt fenn. 1926-ban új szolgatársat kapott Thék Lajos tanító személyében, aki ugyancsak 
1934-ig szolgált Tárnokrétiben. 

Pölöskey Miklós lelkész viharos években, 1934-1959 között szolgált a községben. Ugyanezekben az 
években Bóka István volt a község tanítója, aki az iskola 1948-as államosítása után is még néhány évig 
Tárnokrétiben szolgált. Pölöskey Miklós a tárnokrétiek emlékezete szerint hamar belopta magát az itt 
élők szívébe. Fáradhatatlanul szolgált, még a világháború utáni veszedelmes években is, amikor sok 
tárnokrétit kuláknak minősítettek, és a lelkésznek hatalmas ellenszélben kellett a hivatását végeznie. 

Kovács Zsigmond és Pölöskey Miklós korábbi elődeikhez, Karsay Sándorhoz és Takács Ferenchez 
hasonlóan a tárnokréti temetőben nyugszik. Tárnokréti utolsó helyben lakó lelkésze id. Magassy Sán
dor volt, aki 1959-1966 között szolgált a gyülekezetben. A helyi kommunista szervek gyakran tá
madták őt, és ahol csak lehetett, akadályozták a munkáját. Ennek ellenére a gyülekezet élete eleven 
maradt, csupán néhány család határolta el magát látványosan az egyháztól. 1961-ben a gyülekezet új 
harangot öntetett. 

Időközben a lelkészlakás állapota nagymértékben megromlott. Felmerült egy új parókia felépíté
sének terve, amelyet azonban 1966-ban a presbitérium elvetett. így aztán a gyülekezet lemondott 
a Lutheránus Világszövetség 100 000 forintos segélyéről is. Ez év őszén Magassy Sándor távozott a 
gyülekezetből. 

1966-ban Biczó Ferenc rábcakapi lelkész mint helyettes vette át a gyülekezet vezetését. A tárnokréti 
egyházközség lélekszáma ezekben az években kezdett csökkenni, mivel a fiatalság elvándorolt. A hely
ben maradottak vallási igényei is egyre csökkentek. így a gyülekezet 1972-ben társulási egyezményt 
írt alá Rábcakapival. Ez az állapot azóta is fennáll. 

A két egykori anyagyülekezet nehéz helyzetben él napjainkban. Mindkét község lélekszáma - ezzel 
a gyülekezetek létszáma is - drasztikusan lecsökkent, és ez a folyamat még ma sem állt meg. Mind 
a rábcakapi, mind a tárnokréti gyülekezet jelenlegi létszáma mintegy 150-150 fő. A szórványokban 
70 evangélikus él. A két faluban nagyrészt az idősek maradtak, a fiatalabb generációk hiányoznak az 
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egyházi életből. Az egyházi élet iránti igények is messze elmaradnak az akár csak néhány évtizeddel 
ezelőtti állapottól. 

Tárnokréti műemléktemploma egy kis gyülekezet dicső múltját hirdeti, a Rábcakapin létesült egy
házmegyei i^úsági központ azonban reménységgel tölthet el bennünket, hogy Urunk a jövőben is 
megtartja egyházát. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Tárnokréti lelkészei: Transalpini, Havasi Dániel (1641-1651), Horváth Dániel (7-1674-?), Kultsán 
Pál (1785-1788), Edvy Illés Ádám (1788-1819), Horváth János (1819-1827), id. Karsay Sándor (1827-
1836), Molnár Gábor (1836-1846), Kis János (1846-1871), Takács Ferenc (1871-1892), Pálmai Lajos 
(1892-1903), Kovács Zsigmond (1903-1935), Pölöskey Miklós (1935-1959), id. Magassy Sándor (1959-
1966) 

Tárnokréti tanítói; Farkas Mátyás (?), Hegyi János (?), Alunmidesz György (?-1698), Nyírő Pál (?), 
Névtelenek (?), (17257-1756?), Kiss Pál (1777 után-1788). Liptai András (1788-1820), Barkits István 
(1788-1820), Bors István (1788-1820), Fekete György (1826-1838), Bors Imre (1838-1852), Balogh Ist
ván (1852-1854), Borbély Márton (1855-1894), Sümegi Sándor (1894-1926), Thék Lajos (1926-1934), 
Bóka István (1934-1953) 

Az önálló rábcakapi egyházközség lelkészei: Hofbauer Pál (1871-1874), Takács Gyula (1874-1912), 
Nagy Gyula (1913-1953), Biczó Ferenc (1959-1980) 

A társult gyülekezet lelkészei: Biczó Ferenc (1966-1980), Pintér János (1980-1983), iíj. Magassy 
Sándor (Csornáról 1983-1995), Zámolyi Gyula helyettes lelkész (1995-1996),Tubán József (Csornáról 
1996-) 

Rábcakapi tanítói: Guraby András vagy Márton (1698 körül), Szakonyi mester (1719-1751), Bödő 
György (1751-1756 után). Gazdik Máté (1788-1835), Prépost Ferenc (1836-1870), Bándy János (1870-
1915), Gergorecz (Gárdái) Lajos (1915-1936), Major Sámuel (1936-1948) 

Felügyelők: Földváry Elemér (1890-1893), dr. Horváth Lajos (1893-1899), dr. Veöreös Jenő (1901-
1905), Mihályi Gyula (1905-1914), dr. László Aladár (1914-1922), dr. Dorner Emil (1922-1947), dr. 
Menyes János (1947-1969), Szabó Gyula (1969) 

Tubán József 
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Radicsné dr. Lampert Edit felügyelő, Kiss Lászlóné 
másodfelügyelő. Nagy László gondnok, Lampérth 
Gyuláné pénztáros, Világi Zoltánná, Bagarus Gá-
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A gyülekezet története 

Tét a Kisalföld délkeleti részén, Győr-Moson-
Sopron megyében, Győrtől 30 km-re délnyugatra 
található település. Régóta lakott hely, kőkorszaki 
leletek is kerültek elő. A római korban veteránusok 
villája (kiszolgált katonák lakhelye), a honfoglalás 
után a nyugati gyepű harmadik vonalának fontos őr
helye, a 11. századtól besenyők telepe. A helység egy részét Besenyő-Tétnek is nevezték. 

Első okleveles említése IV. Béla adományleveléből (1269) ismert. A 16. században marhakereskedés
sel foglalkozó örmény telep is volt területén. A török hódoltság idején lakói sokat szenvedtek. 1619-
ben a falu annyira elpusztult, hogy csak 3 porta után adózott, 1643-tól 3 évig egészen elhagyott hely 
volt, de 1646-tól visszatértekkel, illetve új lakókkal népesült be. Ujabb pusztítását külföldi csapatok 
hajtották végre 1690-ben, majd 1704-ben (a koroncói csata után) Heister császári generális égette fel. 
Újjáéledésében (1710-ben) német telepesek is részt vettek. A hajdani mezőváros, nagyközség, illetve 
járási székhely 2001-töl város. 

A reformáció tanai feltehetően már a 16. század derekán ide is elértek. A falu ugyanis 1565-ben az 
evangélikus OstfFy Jakab Sopron megyei alispán birtoka volt. Első ismert lelkésze Urbani Gábor, akit 
1637-ben Csepregen avattak téti lelkésszé. Itteni szolgálata azonban rövid ideig tarthatott. Ebben je
lentős szerepe volt a lakosság üldözések miatti fogyatkozásának, elmenekülésének. Az újratelepülést 
követően - az 1658. esztendőben - Tonsoris Miklóst ordinálták a téti gyülekezetbe, de Szenczi Fekete 
István püspök 1669-ben tartott egyházlátogatásakor már Mendel Tamás volt Tét lutheránus prédikáto
ra, aki 1674-ben innen ment Pozsonyba a rendkívüli törvényszékre. 

Lacza János győri kanonok 1698-ban tartott egyházlátogatást Téten. A jegyzőkönyv szerint a vizs
gálat idején 171 evangélikus, 71 római katolikus és 17 református lakója volt a 259 főt számláló, ma
gyar ajkú településnek. Az evangélikus gyülekezet prédikátora a 36 éves Tatay István Sopronból érke
ző rektor volt, akit a bártfai püspök (Zabler Jakab) avatott lelkésszé. Tanítójuk, a szláv eredetű Zaherák 
Ferenc, Trencsénből érkezett, „még egészen gyermek", s 12 fiút és 13 leányt oktatott. Földesuraik közül 
OstfFy István és Karczag Mihály volt evangélikus. 

A gyülekezet imaháza és a lelkészlak a falu közepén állt. A templom sárral bevont vesszőből font 
falú építmény volt̂ *̂, tágas tere 200-300 ember befogadását tette lehetővé. Az imahelyen kívül -
ugyancsak a falu közepén - két tölgygerendából készített haranglábon, félmázsás harang volt. A falun 
kívül, egy dombon régi, elavult templomuk állt, „amely a zavargások alatt rommá lett." A canonica 

524 Eredetileg a vándorló pásztorok mozgatható kunyhója volt, majd helyhez kötött építménnyé vált. Balassa-Ortutay: Magyar 
néprajz. Bp. 1979. 254-255. 
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visitatiós jegyzőkönyvből részletesen megismerhető az evangélikus lelkész és a tanító meghívóleve
lének tartalma is. 

A vizsgálat után 6 évvel (1704 júniusában) Heisler generális korocói csatából távozó hada felégette 
a falut. 1710-ben német telepesek érkeztek, akik között lehettek evangélikusok is, de érkezésüket kö
vetően mégis gyorsan megnövekedett a katolikusok száma, s megváltozott Tét lakosságának vallási 
aránya. 

Tatay lelkészt Göndör Gergely (1711-1714) követte, majd 1714-ben Tóth Sipkovics János lett Tét 
prédikátora. A szakonyi születésű lelkész Sopronban, Besztercebányán, majd 1702 körül Lipcsében 
és Halléban tanult. A Pápáról elűzött lelkész 1737 és 1742 között a győri egyházmegye esperese volt, 
majd 1742 és 1745 között a dunántúli egyházkerület szuperintendensi tisztségét viselte. Súlyos beteg
ségben hunyt el Téten 1746 januárjában, életének 73. évében. A régi templom alatti kriptában helyez
ték nyugalomra. 

Perlaky János volt a lelkész 1746 és 1750 között, aki később Nemesdömölk papja lett. Utódjául 
Vásonyi Sámuelt hívta meg a gyülekezet. Vásonyi Sámuel elfoglalta ugyan a lelkészi állást, de időköz
ben hangját annyira elveszítette, hogy beszédét a hallgatóság nem érthette meg, s csakhamar Csik-
vándra távozott. 

A gyülekezet újabb választása Németh Sámuel (1751-1756) esperesre esett, akinek Mária Terézia 
1749. március 10-én kiadott, protestánsok szabad vallásgyakorlatát Győrben is megszüntető rendelete 
következtében innen távoznia kellett. De téti lelkész csak 1751-től volt. Az esperes-lelkészt 1754-ben a 
Nemesdömölkön tartott egyházkerületi gyűlésen szuperintendensnek választották. A tisztséget meg
romlott egészségi állapotára hivatkozva el kívánta hárítani, de az indokok súlya miatt meghajolt a 
közbizalom előtt. A püspöki hivatalt azonban csak két évig viselhette, mert 1756 januárjában az Űr 
magához szólította. Az ő koporsóját is a régi templom alatti kriptában helyezték 10 éve elhunyt szol
gatársának koporsója mellé. Ebből a korból (1752-ből) az Evangélikus Országos Múzeum állandó ki
állításán látható egy ezüstszelence és egy ezüstpaténa (ostyatartó tányér) a magyar címerrel díszítve. 

A püspök halála után a Várpalotán működő Kiss Zsigmondot (1756-1762) hívta meg lelkészéül a 
gyülekezet. Szolgálata azonban nem tartott sokáig, mert 1762 márciusában elhunyt az esperesként is 
működő prédikátor. Temetésekor koporsója felett két magyar és egy német nyelvű beszéd hangzott el. 
Ebben az időben bizonyosan még nagy számban voltak a gyülekezetnek német nyelvű tagjai. 

Hrabovszky Sámuel (1762-1786) Homokbödögéről érkezett. Szolgálati ideje eseménydús volt. 1774. 
október 7-én - amint a gyülekezet történetét leíró Horváth Sámuel egy feljegyzésből idézi - „tüzet 
bocsátván a titokzatos ítéletű Isten, a fából épült templom az összes egyházi épületekkel, pap-tanító
lakkal és iskolával együtt tövig leégett." Az összes anyakönyv s a gyülekezet múltjára vonatkozó va
lamennyi okirat megsemmisült. Az 1774. évi anyakönyvet Hrabovszky lelkész emlékezetből állította 
össze, feltehetően az előbbi idézet is tőle származik. 

A gyülekezet már a következő évben hozzáfogott a pap- és tanítólak, valamint az iskola felépíté
séhez a falu közepén, a régi helyen. Természetesen ide tervezték a templomot is. Ehhez azonban a 
hatóság nem járult hozzá. Templomukat csak hosszadalmas, a királyi trónig terjedő folyamodás után 
építhették fel, de nem a régi helyen, a falu közepén, hanem a felső végén, a falun kívül, hatóságilag 
kijelölt helyen, szilárd anyagból, torony és harangok nélkül. Az építésre kijelölt területet kacsaúsztató 
határolta. Az alapozás megerősítésére vörösfenyő cölöpöket vertek a földbe. A templom alapkövét 
1778. május 11-én helyezték el, az építkezéssel 1780-ban lettek készen. Felszenteléséről nem maradt 
fenn adat, de feltehetően már 1780-ban felszentelték és használatba vették a barokk stílusú templomot. 
A templombelső rendhagyó elrendezésű, mivel az oltár és a szószék a hosszanti falon helyezkedik el. 
Az építkezést szolgáló adakozásból és a közmunkából a gyülekezet tagjai kivették részüket, de így is 
maradt adósság. Ennek rendezésére 1783-ban vállaltak kötelezettséget a gyülekezet tehetősebb tagjai. 
Az áldozatkészség szép példájaként említi az erről szóló jegyzőkönyv. A templom eredeti padsorának 
elején látható címer a gyülekezetért tevékenykedő Zmeskál család iránti tiszteletet jelzi. Templomuk 
felépítéséig (1785) a győri evangélikusok is ide jártak istentiszteletre. 

Hrabovszky Sámuel - aki 1774-től az egyházmegye esperesi tisztségét is viselete - 1786-ban 
Nemesdömölkre távozott, s hamarosan az egyházkerület püspökévé választották. Hrabovszky helyére 
if]. Kiss Zsigmondot - az 1762-ben itt elhunyt lelkész fiát - választották, aki 1805-ig - haláláig -
pásztorolta téti híveit, és esperesként szolgálta az egyházmegye evangélikusait is. Utódja, Szűts Ist
ván (1805-1839) ugyancsak haláláig szolgált Téten. Működésük idején a régi, fából készült harangláb 
helyére először kőből csonka tornyot emeltek 1800-ban, majd azt a mai magasságú harangtoronnyá 
építették 1835-ben. A toronyba 1801-ben 534,5 fontos harangot helyeztek, s mellé 1823-ban egy kiseb
bet vásároltak. 

Karsay Sándor (1839-1866) is hosszú ideig szolgált téti lelkészként (1839-1866). Az 1814. március 15-
én Győrben született fiatalember apja, idősebb Karsay Sándor tanítóként (1811-1821), majd lelkész-
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ként (1821-1836) szolgálta egyházunkat. Az ifjabb Karsay Sándor Sopronban végezte és Bécsben zárta 
le teológiai tanulmányait, majd 1835 és 1837 között gróf Zay Károlynál volt nevelő. Tétre érkezése előtt 
(1837 és 1839 között) Mencshely prédikátoraként működött. Ordinálását Kis János püspök végezte 
1837. április 12-én Sopronban. Mencshelyen 1838. szeptember 5-én az ő indítványára és vezetésével 
alakult meg a Zalavidéki Esperesség Oskolatanítóinak Társulata. 

A fiatal lelkész nagy lelkesedéssel látott munkához, és áldásos tevékenységet folytatott egész téti 
szolgálata alatt. Lelkipásztori munkájának hivatásként történő gyakorlása mellett erősen meg volt 
győződve arról a bibliai igazságról is, hogy „elvész a nép, mely tudomány nélkül való." Nemcsak a 
mindennapi iskoláztatásra fektetett nagy súlyt, hanem a serdülő i^ak és hajadonok oktatására is. 
Ehhez - egyebek mellett - már 1846-ban ifjúsági könyvtárat alapított, és vasárnap délutánonként 
felolvasásokat rendezett számukra. 

1847. június 3-án Haubner Máté püspök hivatalos egyházlátogatást tartott a gyülekezetben. 
1847. szeptember 22-én a mesterlak és az iskolaterem tetőzete leégett. Az épületet az 1848-ban vég

zett újjáépítés során cseréptetős tanítólakká alakították, az iskolát pedig az udvarban építették fel. 
Az 1848-as esztendőhöz kapcsolódik a földek tagosítása is. Ennek során a lelkész és a tanító javadal
mazására szolgáló elszórt földrészleteket (56 kh. 1492 négyszögöl) egy tagban mérték ki az „Égetett 
faszer-dűlőben". Ugyanakkor humánusan rendezték a lelkész és tanítói udvar, illetve kert közötti ún. 
„Csohuba" vezető út tulajdonviszonyát is. Ebben az időben (1848. évi névtár adata) 1283 evangélikus 
élt Téten, a hozzá tartozó szerecsenyi leányegyháznak pedig 56 tagja volt. Varga István tanító 180 
gyermeket oktatott. 1860-ban a gyülekezet takarékmagtárt alapított, de 10 évi „vergődés" után meg
szüntették, mert nem hozta a várt eredményt. 

Időközben - 1858-ban - a gyülekezet kiváló tehetségekkel megáldott lelkészét esperesévé válasz
totta az egyházmegye. Horváth Sámuelt idézve: „éppen jókor arra nézve, hogy az egy évvel később, 
1859-ben kibocsátott császári pátens támasztotta közmegdöbbenésben legyen az egyházmegyének 
olyan vezére, ki prot. önkormányzatunk várát, az anyagi előnyök rózsalevelei közé takart ellenséges 
támadással szemben férfias bátorsággal védelmezze." 

1866-ban még nagyobb kitüntetés érte a gyülekezet lelkészét: november 21-én az egyházkerület 
püspökévé választották. így - a kerületet Tétről irányító két szuperintendens (Tóth Sipkovits János és 
Németh Sámuel), valamint a téti szolgálatot követően püspöki székbe került Hrabovszky Sámuel után 
- immár a negyedik püspök élete kötődött közvetlenül is a gyülekezethez. A püspöki székhely azon
ban hamarosan Győr lett, miután Karsay Sándor 28 évi téti szolgálat után elfogadta a győri gyülekezet 
meghívását. Győri lelkészi állását haláláig megtartotta, de püspöki hivataláról 1895-ben lemondott. 
Téthez való ragaszkodása azonban mindvégig megmaradt, s ez nemesi előnevében is kifejezésre jutott. 
A királytól ugyanis 1887-ben nemesi címet kapott, és királyi tanácsos lett. Tét lakói sem voltak há
látlanok Téthi Karsay Sándorhoz. Nevét ma a Karsay utca viseli. Sokáig (1975-ig) a parókia állt a róla 
elnevezett utcában. A nagy egyházatya 1902. június 4-én hunyt el Győrben. 

A lelkész-püspök 1867 őszén történt távozása után a gyülekezet Karsay Gyulát - a püspök itt szolgá
ló, szép reményekre jogosított fiát - hívta meg parókus lelkészéül. Munkálkodása azonban rövid ideig 
tartott, mert 1868 áprilisában sírba vitte a sorvasztó betegség. 

A hívek nem sokáig maradtak pásztor nélkül, mert Eősze Zsigmond kispéci lelkészt meghívták, aki 
már 1868 őszén hivatalába lépett. Papja kedvéért a gyülekezet a lelkészlakot nyomban eladta 1500 
forintért, és 5500 forintért megvásárolta Bay Antalné „régi, összevissza forgatott házát." Sajnos, a 
lelkész - 1870-től esperes is - szolgálata rövid ideig tartott, mert 1872 januárjában, 43 éves korában, 
tüdőgyulladásban elhunyt. 

Horváth Sámuelt Szentandrásról hívta meg a gyülekezet. Beiktatását 1872. október 6-án Mészáros 
István bezi esperes végezte. Hosszú téti szolgálatot, 45 évet kapott. Közben esperesi tisztséget viselt 
(1901-1917), s múltjához méltó tartalommal elkészítette gyülekezetének történetét (1907), amely e 
munkának egyik forrása. 

Az 1875. évi névtárban a téti anyaegyház 1384 lélekkel szerepel, Szerecsenyben 23, Szentkúton 4, 
Ilonka-pusztán 7 evangélikus élt. Az egyházközségnek összesen 1418 tagja volt. Varga István mellett 
Szűcs Mihály oktatta a 163 tanulót. A tanügyi előírások szigorodása miatt a tanítólakot lebontották, s 
helyére 2 tantermes iskolát építettek, egyidejűleg a régi iskolát kántortanítói lakássá alakították. 

1898-ra a tanulólétszám olyan mértékben megnőtt, hogy a 2 tanító - külön-külön - több mint 100 
gyermeket tanított, s ezért a vármegye illetékesei községi iskola építését határozták el arra az esetre, 
ha az evangélikus gyülekezet nem építi meg a harmadik tantermet, és nem szervezi meg a harmadik 
tanítói állást. A tanteremből, szobából, konyhából és éléskamrából álló épületet 1900-ban megépítette 
a gyülekezet a községtől vett telken, a gyülekezet egyik tagjától kapott kölcsönből, annak ellenére, 
hogy épületeinek sorsa sürgős beavatkozást igényelt. 
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1905 májusában a templom, valamint a harangtorony tovább nem halasztható javítását végezték el, 
s ezzel újra jelentősen igénybe vették az egyháztagok teherbíró képességét. 

Közben állandó nyugtalanító tényezőként hatott az Amerikába történt kivándorlás, amelyre a meg
élhetési gondok kényszerítették a hazájukban családalapításra képtelen lakosságot. A gyülekezetben 
ugyanis nem volt ritka a 6-8-10, sőt többgyermekes család. A születések száma a századforduló előtt 
majdnem minden évben meghaladta a 60-at. A falu határában lévő közép- és nagybirtokok azonban 
csak a nagyon szűkös megélhetést biztosították számukra. Az iskolásgyermek-létszám 1903-ban elérte 
a 283-at. 

1906. augusztus 17-én súlyos jégverés sújtotta a falut, amelynek egy 9 éves gyermek is áldozatául 
esett. Ebben az évben szabadult adósságaitól is a gyülekezet Eőry Sándor öröksége révén, aki lakóhá
zát, a hozzá tartozó részt és ezen felül 3600 koronát hagyott egyházára. Ennek nagyságát jelzi, hogy 
csupán a készpénz 600 koronával több volt annál, mint amennyit az iskola építéséhez kölcsönadott. 

1907. április 27-én és 28-án Gyurátz Ferenc püspök egyházlátogatást tartott a gyülekezetben. Az 
egyházlátogatás alapját képező 1906. évi statisztikai adatok szerint a gyülekezetnek 1897 tagja volt, 69 
gyermeket kereszteltek, 13 párt eskettek, 30 temetés volt, 43 gyermeket konfirmáltak, és egy áttérés 
volt egyházunkhoz. Ekkor már működött a nőegylet. 

1910-ben új orgonát vásároltak, megépítették a negyedik tantermet, majd 1911-ben rendezték a 
tanítólakások állapotát jelentős, azonnali áldozatvállalás és kölcsönök felvétele mellett. Sokat segített 
a gondok enyhítésében nagyalásonyi Barcza Gézáné szül. Kuliszéky Róza hagyatéka, aki összes va
gyonát (23 373 korona) a gyülekezetre hagyta. 

A nyugalom nem tartott sokáig. Az 1914-ben kitört első világháború új helyzetet teremtett. Az au
gusztus 2-án tartott általános mozgósítás során nagyon sokan vonultak be katonának. A bevonulók 
között volt a gyülekezet két tanítója is. Nyolcvanan soha nem tértek vissza szeretteikhez. A hősi ha
lottak között volt Pödör Sándor tanító is, aki már 1914 októberében a háború áldozata lett. A halottak 
emlékére 1916. augusztus 1. után a harangok sem szólhattak, mert mindkettőt elvitték. 

A háború éveiben egyéb személyi változás is történt: Németh Lajos tanító lemondott állásáról, és 
Marcalgergelyibe távozott, helyére Szabó Istvánt választották. A gyülekezet ősz lelkésze 1917. novem
ber 15-én nyugdíjba vonult, és Pápára költözött. Utódja Kovácsics Géza (1918-1933) győri hitoktató 
lelkész lett, akit március 24-én iktattak hivatalába. Az új pap - utódja által használt szavakat idézve 
- „lelkiekben megviselt", anyagiakban „egészen sivár" gyülekezetbe került, de „segítőkész szeretettel" 
látta el lelkipásztori munkáját „az egyházszeretetben gazdag" hívek között. 

A háború után magához tért gyülekezet először a templom (1921), majd a lelkészlakás (1922) fazsin
delyes tetőzetét cserélte cserepesre, és 415 kg-os harangot öntetett. 

1926-ban a kántorlakás tetőzetét tették rendbe, majd egy 672 kg-os harangot öntettek, s a templom 
falára a háború hősi halottainak nevét tartalmazó 2 márványtáblát helyeztek. 

1928-ban az állami hatóság felszólította a gyülekezetet arra, hogy szervezze meg az 5. sorszámú 
tanítói állást, mert a megengedettnél jóval magasabb az egy tanerőre jutó tanulólétszám. Ez 1930 
novemberében megtörtént Tóth Sarolta tanítónő kisegítő tanerőként való alkalmazásával, majd (1933-
ban) rendes tanítóvá választásával. 

Kovácsics Géza 1933. május l-jén betegsége miatt nyugdíjba vonult. Utódjául az 1932. április l-jétől 
mellette szolgáló Lukácsy Dezső segédlelkészt választotta parókus lelkészül a gyülekezet. Az új lelkész 
növelte az igehirdetések számát. Bibliaórák, reformáció heti bibliai előadások, adventi és böjti isten
tiszteletek váltak gyakorlattá. A tanévben rendszeresen tartott gyermek-istentiszteleteken a gyerme
kek mellett a tanítók és a gyülekezet tagjai is szép számmal voltak jelen. 

A nőegylet Győrből hívott diakonisszák közreműködésével 16 éven át (1948-ig) nyári napközi ott
hont szervezett. A napközi otthon fenntartását önkéntes adományokból fedezték. A készséggel vállalt 
adakozásból a gyülekezet majdnem minden családja - nemcsak azok, akiknek gyermekei az otthonba 
jártak - kivette részét. 

A gyülekezet elhunytak iránti megbecsülésének szép megnyilvánulása és jövőre ható gondos csele
kedete volt 1936-ban a 4 kataszteri holdnyi temető bekerítése, benne keresztutak kialakítása, valamint 
díszfák ültetése. Ehhez a folyamathoz tartozott a ravatalozó felépítése is, amelyet a község elöljárósága 
által a halottasház felújítására szánt összeg jelentős mértékű kiegészítése révén végeztek el 1939-ben. 

Egyidejűleg a nőegylet padokat készíttetett az utak mellé, és a főútvonal melletti fákat a világhábo
rúban elesettek fáinak jelölte ki úgy, hogy nevüket kicsi zománcos táblákkal örökítették meg, s a fák 
tövét virágágyakkal vette körül. 

Közben újjáépítették a tanítólakást (1938), állami segélyből felújították a négytantermes iskolát 
(1942), és megkezdték a templom felújításához szükséges pénz gyűjtését. A felújítást azonban (1943-
ban) cement hiánya miatt el kellett halasztani, arra csak a háború után - 1948 májusától - kerülhetett 
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sor. A templomalapba gyűjtött hatalmas vagyonnak azonban csupán kis hányadát sikerült megmente
ni a megsemmisüléstől. Ekkor került kályha a templomba, és feltehetően ekkor falazták be a templom 
oldalsó bejáratát. A felújítás 1949 végéig tartott. 

A második világháború mély nyomokat hagyott a gyülekezetben. Ismét behívták fiait, és közülük 
sokan maradtak a harctereken. A Téten 1945. március 26-án átvonuló front kilenc civil személy halálát 
okozta. Az emléktábla összesen 58 nevet őriz. A gyülekezet épületeit nem érte kár, de 410 kg-os ha
rangját már 1944 tavaszán elvitték. A kántortanító nyugatra menekült. A kántori feladatokat Környeí 
Jenő tanító vállalta. 

A fordulat éve megváltoztatta a téti gyülekezet életét. Először az iskolát államosították (1948), majd 
a tanítólakást és a tanítói földeket (1949), de hamarosan megszűnt a nőegylet, s erre a sorsa jutott a 
leány- és fiúegyesület is. Ugyanakkor nagy áldást jelentettek az evangelizációk s a tovább folyó bib
liaórák. A lelkész szolgálatának második része a gyülekezet megtartása jegyében folyt. 

Lukácsy Dezső 42 évig volt hűséges, áldozatos, fáradhatatlanul buzgó lelkipásztora Tétnek. Több 
szívinfarktus után vonult nyugdíjba 1974-ben. Győrben hunyt el 77 éves korában, 1982-ben. 

Utódja Kardos József (1974-2000), aki Balatonszárszóról került Tétre. Működése kezdetén (1975) le
bontották a Karsay utca sarkán álló paplakot és új parókiát építettek a torony nélküli templom mellé, 
majd kívül-belül felújították a templomot, műanyag palával látták el a templomtetőt, csatornacserét 
végeztek (1984), s rendbe tették a temetői kápolnát. Szolgálata két évtizedig Felpéc, Kajárpéc és Mérges 
gyülekezeteire is kiterjedt. Az építő lelkész 2000-ben vonult nyugalomba. 2011-ben hunyt el Téten. 

Karsay Lajos 2000 és 2004 között volt a gyülekezet lelkésze. Deák Ágota 2004-től szolgál Téten, 2006 
októberétől beiktatott lelkész. Működése alatt ismét felújították a templomot. 

A jelen 
A gyülekezetben (elsőtől a hetedik osztályig) rendszeres a hitoktatás. A konfirmáció a 7. osztályosok 

korcsoportjában vált általánossá. Vasárnaponként a felnőtt-istentisztelet mellett - a nyári szünetet 
kivéve - gyermekek részére is van isteiitisztelet. Énekkar működik 18 fővel. Bibliaórát heti egy al
kalommal tartanak ősztől kora nyárig. Évenként gyülekezeti napot rendeznek, az adventi időszakot 
zenés áhítatok gazdagítják. 

Lelkészek, tanítók, elöljárókLelkészek: 
Urbani Gábor (1637-?), (!), Tonsoris Miklós (1658?), Mendel Tamás (1669-1674), Tatay István 

(1695-1705), Göndör Gergely (1711-1714), Tóth-Sipkovics János (1714-1746, 1737 és 1742 között es
peres, 1742 és 1745 között püspök), Perlaky János (1746-1750), Vásonyi Sámuel (1750-1751), Németh 
Sámuel (1751-1756, 1754-ig esperes, 1754 és 1755 között püspök), Kiss Zsigmond esperes (1756-1762), 
Hrabovszky Sámuel (1762-1786, 1774-től esperes), i^. Kiss Zsigmond esperes (1786-1805), Szűts István 
(1805-1839), Karsay Sándor (1839-1866, 1857-től esperes), Karsay Gyula (1867-1868), Eősze Zsigmond 
(1868-1872), Horváth Sámuel (1872-1917, 1901-től esperes), Kovácsics Géza (1918-1933), Lukácsy De
zső (1933-1974), Kardos József (1974-2000), Karsay Lajos (2000-2004), Deák Ágota (2004-) 

Segédlelkészek: 
Plevniczky Sámuel (1832), Karsay Gyula (1864-1867), Hörényi Lajos (1877-1878), Kovács István 

(1889-1891), Hafenscher Sándor (1894-1896), László Miklós (1902-1903), Feiler Ernő József (1910), Sza
bó Ferenc (1912), Szűcs Kálmán (1962-1963), Péter Jenő (1963), Gerhát Pál (1964), Lőrincsik Judit (1964) 

Tanítók: 
Tatay István (?-1695), Zaherák Ferenc (1698), Barát István (1714), Simon István (1747-?), 

Szentgróthy (Kiss) Ádám (1761-1762), Drinótzy Mihály (1764-1769), Farkas Ádám (1762-1765), Dóc-
zi Pál (1767-1770), Démy László, Lakos Ádám (1761-1771), Bertsek András (1771-1776), Búzás Ist
ván (1776-1781), Lány Mihály (1781-1782), Árvay Ádám (1782-1800), Benedek Márton (1800-1801), 
Németh Pál (1802-1803), Szalay János (1802-1803), Kovácsics János (1803-1808), Simon János 
(1808-1835), Varga István (1835-1877), Németh Lajos (1859-1865), Bandi János (1871), Szűcs Mihály 
(1874-1877), Bodor Sándor (1877-1902), Szenté Gyula (1879-1881), Varga Dénes (1881-1885), Ravasch 
Rajmond (1886-1891), Németh Gyula (1891-1893), Kiss Lajos (1893-1895), Kapi Jolán (1899), Pödör 
Sándor (1902-1914), Potyondí Zsigmond (1902-1936), Pödör Sándorné (1902-1923), Müller Róbert 
(1909-1910), Németh Lajos (1913-1915), Szabó István (1915-1928), Kiss Ferenc (1920-1922), Mód Lász
ló (1922-1943), Kiss Margit (1923-1929), Mód Jolán, később Környeiné (1926-1940), Környeí (Klauzer) 
Jenő (1929-1940), Tóth Sarolta, később dr. Ludván Sándorné (1930-1943), Pető Kálmán (1935), Szalon-
tai (Seebach) András (1935-1944), Dívós Margit (1941-1948), dr. Ludván Sándor (1944-1948), Nagy 
Ferenc (1947-1948) 

Felügyelők: 
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Zmeskál Jakab (1756-1769), Lapossá István (1769-1780), Zsitkovszky Pál (1780-1784), Zsitkovszky 
Sámuel (1787-1818), Csemez Mihály (1818-1847), Csemez Péter (1847-1868), Csemez Péter (1868-1872), 
Mészáros János (1872-1875), Barcza Géza (1885-1901), Tóth Mihály (1901-1903), Csemez István 
(1903-1914), Barcza Géza (1914-1917), Csemez István (1917-1929), dr. Guoth Béla (1929-1973-?), 
Nagy Lajos (7-1989-?), Radicsné dr. Lampert Edit (2006-) 

Dr. Jani János 

Forrásanyag 

Deák Ágota lelkész adatszolgáltatása (2009) 
Esperesi egyházlátogatási jegyzőkönyv és mellékletei. Kézirat. Tét, 1859.május 5. (EOL) 
Horváth Sámuel: A téthi ág. fiitv. evang. gyülekezet története. Kézirat. 1907. (EOL) 
Lukácsy Dezső: A téti evangélikus egyházközség története 1900-1950. Kézirat. Tét, 1950.május 10. 
Karsay Lajos, Nagy Viktória, Pátka Dávid, Tulner Balázs gyülekezeti adatszolgáltatása (2007) 
Püspöki egyházlátogatást előkészítő irat (kérdések). Kézirat. 1928.április 25. (EOL) 
Püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyv. Kézirat. Tét, 1926. június 2. (EOL) 
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Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye története 

Reformáció és ellenreformáció Somogy és Zala megyében 
A reformáció Zala és Somogy vármegyében gyorsan terjedt, sőt, a nyugati határ közelsége előse

gítette megszilárdulását is. Az itt élő vagy birtokokkal rendelkező vezető főúri családok (Nádasdyak, 
Zrínyiek, Bánffyak, Széchyek, Vésseyek, Enyingi Törökök és a Batthyány család egyik ága) pártfo
gásának és a végvári katonaság buzgólkodásának következtében nagyobb részben már a 16. század 
közepére számos virágzó evangélikus gyülekezet alakult mindkét vármegyében. 

A reformáció hazai terjedését nem nézte jó szemmel sem a római katolikus egyház, sem a Habsburg 
uralkodóház. A protestánsok elleni támadások Rudolf (1576-1608) uralkodása idején kezdődtek, és 
már az 1570-es évektől egyre merészebbekké váltak a Magyarországra is letelepített (1561) jezsuiták 
(Societas Jesu = Jézus Társaság) tevékenysége következtében. Módszerük közé tartozott az arisztokrata 
ifjak megnyerése. Az egyházi körök azonban nem elégedtek meg a vallásos jellegű visszahódítással, 
hanem mindenfajta eszközt bevetettek céljaik eléréséhez. 

A magyarországi ellenreformáció lelke a jezsuita Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek (1616-
tól) volt, aki ékesszóló prédikációival, élőszóval és a sajtó útján folytatott hitvitáival számos előkelő 
családot térített vissza a katolikus egyházba. Sajnálatos, hogy a hitüket elhagyók közé tartozott a 
reformáció nagy pártfogójaként megismert Nádasdy család későbbi sarja (III. Nádasdy Ferenc) is. 

Nádasdy Ferenc - Nádasdy Tamás dédunokája, akit 1671-ben a Wesselényi-féle összeesküvésben 
való részvétele miatt lefejeztek - az 1643. november 25-ére összehívott csepregi lelkészgyűlésen hozta 
nyilvánosságra, hogy elhagyja ősei hitét, majd rögtön megindította egykori hittestvéreinek kegyetlen 
üldözését, templomaik elfoglalását, papjaik, tanítóik elűzését. 

Nagy bajt okozott ilyen esetekben a „cuius regio - eius religio" elvének alkalmazása. Egy-egy főúr 
vagy nagybirtokos rekatolizálása gyülekezetek, templomok és iskolák elvesztésének sorát vonta maga 
után. Gyakorlattá vált a templomfoglalás és -rombolás, iskolák bezárása és elkobzása, papok és taní
tók bebörtönzése, a nyilvános vallásgyakorlat megakadályozása. Az üldöztetések szenvedéseit nem 
tudták megszüntetni - csupán rövid időre mérsékelték - azok a felszabadító harcok és békekötések 
sem, amelyek Bocskai István (1606), Bethlen Gábor (1621), I. Rákóczi György (1645) és Thököly Imre 
(1681) nevéhez fűződnek. Különösen I. Lipót (1657-1705) uralkodása alatt szenvedtek az evangélikus 
és református eleink. Az 1671-től 1681-ig terjedő évtizedet a magyar protestáns egyház „gyászévtize-
de"-ként tartjuk nyilván. 

Az 1681:XXVI. te. a Habsburg Magyarország 11 vármegyéjére (Vas, Sopron, Pozsony, Nyitra, Bars, 
Zólyom, Turóc, Liptó, Árva, Trencsén és Szepes) vonatkozóan meghatározta azt a 2-2 - illetve egyik 
vármegyében három - helységet, ahova az evangélikus és a helvét (református) vallásúak templomot 
építhettek. Zala megye nem szerepelt ezek között, de benne volt abban a kivételezett 19 megyében, 
amelyeknek templomai az akkor azokat ténylegesen használó felekezet birtokában maradhattak. Ez 
kedvezően érintette néhány balatonmelléki (Dörgicse, Kővágóörs, Kapolcs) gyülekezetünket. A tör
vényben felsorolt véghelyekre - Zala megyében Szentgrót és Tihany volt ilyen - ugyancsak a kivé
teles szabályok vonatkoztak. Somogy megyét a török hódoltság miatt nem érintette ez a rendelet. Az 
1701-ben megjelent királyi rendeletben az állt, hogy az országnak csak azokon a területein gyakorol
ható az ágostai és a helvét hitvallás, amelyek 1681-ben a király tényleges birtokában voltak. Ez kedve
zőtlen volt a somogyi protestánsok számára, mert a „birodalom" a töröktől visszafoglalt megyéjüket 
is fegjrverrel szerzett tartományának tekintette. 

Az élet azonban legyőzte a paragrafusokat. Az ország - így a Dunántúl és benne Somogy - több 
területén is evangélikus használatban maradtak a templomok. Ez azonban nem tartott sokáig, mert 
a kuruc háborúkat követő 1714/15. évi országgyűlés, majd III. Károly 1731. évi rendelete, a Carolína 
Resolutio prima (Károly első rendelete) után - amely a protestánsok esetében különbséget tett nyilvá
nos és magán-vallásgyakorlat között úgy, hogy az előbbit az artikuláris helyekre korlátozta, a magán
vallásgyakorlatot az egész országban megengedte - felerősödtek a templomfoglalások. Ezt a 18. század 
közepén egy újabb erőszakhullám követte, amelynek következményeként valóban csak az artikuláris 
helyeken gyakorolhatták nyilvánosan vallásukat a nem katolikusok. 

Az artikuláris helyek száma, illetve fogalma azonban bővült, mert a Carolína Resolutio óta nemcsak 
azok a helyek számítottak artikulárisnak, amelyek a 11 vármegyében név szerint szerepeltek, hanem 
abban a további - ún. kiváltságos - 19 vármegyében lévő helyek is, amelyek igazolni tudták, hogy 
az 1681-es te. megjelenésekor vagy azt követően - 1720 körül - templomi, imaházi vallásgyakorlatuk 
volt. 
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Somogy ugyan még így sem került a kedvezményezettek közé, de a hívek állhatatos kiállásának 
köszönhetően később sikerült a vármegyénél elérni, hogy Iharosberény és Surd artikuláris helyet 
„megillető" státusú település lett. így lelkészeik szabadon hirdethették az igét, szolgáltathatták ki a 
szentségeket, temethettek. De nem zavartalanul. 

A magyarországi evangélikusoknak 1681 és 1773 között 675 evangélikus templomtól kellett megvál
ni. Ebből 40 a Zala vármegye egy részét is magába foglaló kemenesaljai egyházmegyéhez tartozott. 
Legtöbbjük 1732-ben lett az önkény áldozata. 

A Zala megye keleti részét képező Balaton-felvidéken - amint Mindszenthy (Pehm) Józsefnek az 
ellenreformáció koráról készített írásából kitűnik - továbbra is éltek protestáns gyülekezetek. „Az alig 
30 falut számláló tapolcai járásban 18 protestáns lelkész és 20 protestáns iskolamester működik..." -
még 1752-ben is, írja. Ugyanakkor ismert, hogy a 18. század második felére - miután az 1727-ig még 
fennálló nemesapáti gyülekezetet is elsodorta az ellenreformáció - az akkori Zala megye területének 
Balatontól nyugatra eső részén nem maradt evangélikus gyülekezet. 

Az első zalai gyülekezetek 

Az első zalai gyülekezetek főként a reformációt pártoló vagy hívévé vált földesurak birtokain, a vá
rakban, a városokban és a környékükön alakultak ki. Ilyen volt; Alsólendva és környéke, a Muraköz, 
Nagykanizsa és vidéke, Szentgrót és vidéke, valamint a Balatonmellék. 

Alsólendva és környéke 
Alsólendva és a környékén fekvő Bagonya, Dobronok, Lenti, Résznek, Szécsisziget, Tófej és Zebecke 

lakói korán evangélikussá lettek, és gyülekezetet alakítottak. A települések közül Alsólendva, Bagonya 
és Dobronok ma - Trianon következményeként - Szlovéniához tartozik. Az itthoniak közül csak Len
tiben él viszonylag nagyobb számban (40) evangélikus. 

Alsólendván és környékének legtöbb helységében a Bánflfy család nevéhez fűződik a reformáció 
elterjedése, megszilárdulása, de a protestáns „világ" felbomlása is. Virágkorát BánfFy István és BánfFy 
László (Zala megyei főispán) alatt élte. A két Bánffy unokatestvér volt. István 1522 és 1568 között élt. 
A feleségek is buzgó evangélikusok voltak. Bánffy László és neje. Somi Borbála nagy pártfogója volt 
Bornemisza Péter (1535-1585) püspöknek, aki prédikációskönyvének II. kötetét nekik ajánlotta. Ebből 
az időből ismert Alsólendva első evangélikus lelkésze. Tőke Ferenc is, akinek szolgálati idejét pontosan 
nem tudjuk, de már 1553 előtt Alsólendván volt, és ott írta (1553 és 1556 között) irodalmi műveit. Ezek 
közül „Az Istennek rettenetes haragjáról" szóló, valamint a „História obsidionis Insulae Sziget 1556." 
(A szigetvári sziget megszállásának története) históriás ének a legkiemelkedőbb. Ismeretes, hogy 1559 
és 1564 között Beythe István tanítóként, majd - egyévi sárvári nevelősködés után - közel kilenc évig 
(1565-1574) lelkészként szolgált Alsólendván. (Később soproni, illetve németújvári lelkész, majd a du
nántúli egyházkerület püspöke 1585 és 1595 között). Utódja, Kulcsár György kezdetben (1573) Beythe 
mellett tanítóként, majd az ő távozása után prédikátorként működött 1577-ben bekövetkezett haláláig. 
Utódai közül Beythe Ferenc neve maradt fenn, aki 1595-ben mint alsólendvai lelkész hunyt el. 

Alsólendva ebben az időben kiváló irodalmi központ volt, nyomdával is rendelkezett. Itt írta Ráskay 
Gáspár (nógrádi, majd temesi főispán, a BánfFy család rokona) a „Vitéz Francesco"-ról szóló históriát 
1552-ben. Kulcsár György pedig még elődjénél is jelentősebb irodalmi munkát végzett. Legelismer
tebb műve a „Postilla, azaz evangéliumoknak, melyeket esztendő által keresztyének gyülekezeteibe 
szoktak olvasni és hirdetni, praedikátzió szerint való magyarázatja". A virágkor azonban hamar véget 
ért. A katolikus Esterházy Miklós fiatal evangélikus feleségével Alsólendvára költözött, és hittérítés 
céljából magával hozta Hajnal Gábor jezsuita prédikátort is. A térítés sikerült, nemcsak a feleség, ha
nem BánfFy Kristóf is katolizált. 1614-ben már Hajnal Gábor volt Alsólendva papja. 

Dobronokon a reformáció kezdetén mindhárom felekezetnek lehettek hívei. Itt volt református lel
kész CsíUagh Dávid, aki az 1631. évi csepregi zsinaton tért vissza az evangélikus egyházba - amely
ben született - , majd Gelse papja, sőt (1632-től) a zalai maradékgyülekezetek alesperese lett. Musay 
Gergely püspök 1661. évi jegyzékében már a megszűnt evangélikus gyülekezetek között szerepel 
Dobronok. 

Szécsisziget Széchy Margit birtokaként evangélikus volt, majd 1570-ben reformátussá lett. 1619-ben 
már evangélikus lelkésze is volt Farkasdy Márton személyében. 1627-ben Smidelius Andrást, 1631-ben 
pedig Sinka Györgyöt avatták fel Szécsiszigetre evangélikus lelkésznek. Lentiben Molitoris György 
(1632), Zebeckén Kanizsai György (1636), Tófejen Csököli István (1630) lelkész működéséről tudunk. 
Musay püspök 1661. évi jegyzékében^^* már egyik község nevét sem találjuk a meglévő gyülekezetek 
között. 

525 Regestum ecclesiarum... Nemeskér, 1661. In: Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek, Sopron, 1910. 10. kk. 
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Bagonya ismert lelkésze Csernyevich István, Reszneké Borsos István volt. Mindkettőjüket az 1646. 
évi büki zsinaton avatták lelkésszé. Musay Gergely 1661-ben kiadott jegyzékében még mindkét gyü
lekezet a muraszombati esperességnél szerepelt. 

Muraköz 

A Muraközben - főképp a Zrínyiek pártfogása következtében - már korán elterjedt és megszilárdult 
a reformáció. De tény az is, hogy a Zrínyi család egyik későbbi tagjának rekatolizálása később a gyü
lekezetek nagy részének elpusztítását okozta. 

Zrínyi Miklós, a szigetvári hős (1510-1566) nemcsak támogatója volt a reformációnak, hanem maga 
is evangélikus vallásra tért. Cseh történetírók is „mint kétségtelen dolgot említik, hogy Zrínyi evangé
likus volt, s emiatt kellett Rosenberg Évának is áttérni". Rosenberg Éva Zrínyi második felesége volt, 
akivel 1564-ben kötött házasságot. Zrínyi birtokain már 1551-től protestáns könyveket terjesztettek. 
Hősi halálát a protestáns lelkészek sora örökítette meg. Hősiessége mellett Krisztus ügye iránti buz
galmát emlegették „hitrokoni" szeretettel. 

Zrínyi Miklós halála után György fia (1549-1603) lett a család feje és a protestánsok patrónusa. 
Hatására már 1569-ben protestánssá lett a Muraköz. Zrínyi György mint buzgó lutheránus 1570-ben 
nyomdát alapított a Csáktornya melletti Nedőcén. Többek között itt adták ki Buchich (Bucsics) Mihály 
belicai evangélikus lelkész horvát nyelven írt munkáit. Később (1586) a nyomdát Varasdra helyezték. 

A muraközi reformáció terjedésének nagy támogatója volt Zrínyi György barátja és bizalmasa, id. 
Mallekóczy Miklós (tl603), valamint annak fia (ifjabb Mallekóczy Miklós) is, aki Zrínyi György Mik
lós nevű fiának özvegyét - az ugyancsak lutheránus Széchy Erzsébetet - vette feleségül. A protestáns 
Zrínyi György Miklós nevű fia 1625-ben evangélikusként hunyt el. Kisebbik fia, György - aki apja 
halálakor 5 éves volt - az evangélikus Thurzó Imre gyámsága alá került, majd annak korai halála után 
Bécsbe vitték. Az udvarban élő ifjút Pázmány Péter hamar megnyerte a katolikus egyház számára. 
1618-ban még tiltakozott ugyan a horvát országgyűlésben a protestáns papokat kitiltó határozat ellen, 
de 1622-ben áttért, majd megkezdte a protestánsok üldözését. A pozsonyi prímási palotában hunyt el 
1626-ban. 

Felesége továbbra is (1646-ig) protestáns maradt, és evangélikus szellemben próbálta nevelni gyer
mekeit, Pétert és Miklóst is, de II. Ferdinánd elrendelte, hogy a gyermekek nevelését a jezsuitákra kell 
bízni. Az igazi nevelőnő azonban az evangélikus Batthyány Ferenc özvegye - a buzgó lutheránus 
és igen művelt nagyasszony -, Lobkovicz Poppel Éva volt. Nevelése nem volt hatástalan a költő és 
hadvezér Zrínyi Miklósra (1620-1664). Az ellenreformáció által szított vallási türelmetlenség éveiben 
ő volt az egyetlen katolikus főúr, aki a protestánsok mellett kiállt. Természetes volt, hogy azokon a 
birtokokon, amelyeken apja túlkapásai miatt nem szűnt meg a gyülekezet - ilyen volt Légrád -, bán
talmazás nélkül élhettek az evangélikusok. Öccse, Zrínyi Péter nem volt ilyen szabadelvű. 

Muraköz első evangélikus gyülekezetei ma Horvátországban lévő települések. Közülük egyház
megyénk múltja szempontjából Légrádnak van számunkra legnagyobb jelentősége. Gyülekezetének 
ugyanis több lelkésze töltött be esperesi tisztséget a mai Somogy-Zaíai Evangélikus Egyházmegye jog
elődjének tekintendő somogyi és zalai maradékgyülekezeteket magába foglaló légrádi esperességben. 
Következésképpen Légrád éveken keresztül volt esperesi székhely. 

Csáktornya volt a Zrínyiek székhelye. Valószínű, hogy már a szigetvári hős idejében - az 1550-es 
évek körül - volt evangélikus lelkésze. Horvát források szerint Zrínyi György 1570-ben foglalta el a 
csáktornyai Szent Mihály-templomot az evangélikusok számára. 1598-ban Snollscheck János krajnai 
evangélikus lelkész rövid ideig Csáktornyán volt, majd egy évvel később Zrínyiné Stubenberg Zsófia 
visszahívta lelkészének, de akkor sem maradt sokáig az erős kálvinista hatás miatt. 1610-ben az evan
gélikus Sinkó Mátyás a csáktornyaíak papja, de 1619-ben már a református Szilágyi István az udvari 
lelkész. Csáktornyán egyébként mindkét protestáns felekezetnek voltak hívei, papok is kerültek ki 
közülük. Innen származott Lossics István, akit 1619-ben avattak evangélikus lelkésznek. Sajnos, i^abb 
Zrínyi György katolikus vallásra való áttérése is Csáktornyához kötődik, és a Szent Mihály-templom
ban történt. Áttérése után birtokainak legtöbb községéből a protestáns lelkészeket elűzte, helyükre plé
bánosokat tett. Payr Sándor egyik forrása szerint azonban 1670-ben a Csáktornyán állomásozó német 
parancsnok oltalma alatt protestáns lelkész is szolgált, s állítólag 1688-ban árverezték el a Csáktornyái 
lutheránus pap házát. 

Légrád 1546-tól Zrínyi Miklós birtoka. 1551-ben újjáépíttette várát, amelynek védőit Csurgó, vala
mint Szigetvár környékéről telepített protestáns vitézekkel egészítette ki. Nem kizárt, hogy közöttük 
Szeremlyéni Mihály kanizsai evangélikus lelkész is hirdette az igét. Horvát történetírók szerint Zrínyi 
György Légrádon is 1570 körül fogott hozzá nagyobb erővel a reformálás munkájához. A város 1577 
és 1600 között török megszállás alatt állt. Az első ismert légrádi evangélikus lelkész Serényi György 
volt (1620), aki áttérését megelőzően Szombathelyen parókusi és kanonoki hivatalt töltött be. 1624 és 
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1639 között Ládonyi Ferenc volt Légrád lelkésze, és ő viselte az esperesi tisztséget is. Önkényes ma
gaviselete miatt azonban exkommunikálták, és „mint az egyházból kirekesztett halt meg 1639-ben". 

I^. Zrínyi Györgynek a birtokain végzett ellenreformációja Légrádon nem tette végzetessé a gyü
lekezet sorsát. A helyőrség nem engedte lelkészének elűzését. 1640-től Gödi Imre Légrád papja, aki 
az evangélikus vallásra való áttérése előtt győri kanonok és archidiakonus (esperes) volt. A zágrábi 
püspök támadásai miatt azonban hamar (már 1641-ben) távoznia kellett. Csepregre ment, de évek 
múltával is kapcsolatban állt egykori híveivel. 1644 és 1650 között Semptei (Schemtei) Benedek volt 
a gyülekezet lelkésze, majd 1646-ban az egyházmegye esperese is. Az ő távozása után - 1650-ben -
Perlaky György surdi prédikátor is itt működött. 1654-ben már Deselvics (Deselvicz) István volt a 
lelkész, akit hamarosan a somogyi és zalai maradékgyülekezetek esperesükké választottak. Légrádról 
a török veszedelem miatt költözött el 1664-ben Sopron megyébe, ahol szintén esperes lett. 

Nedőce (Drávavásárhely) is ősi Zrínyi-birtok volt. Zrínyi György (a szigetvári hős fia) ide hozatta 
Hofhalter Rudolf bécsi nyomdászt Alsólendváról, és itt nyomtatták ki a Buchich (Bucsics) Mihály 
belicai lelkész által horvát nyelvre fordított művek egy részét (pl. a Káté, az Üjtestamentum és az 
úrvacsoráról szóló vitairat). Ismert evangélikus lelkésze volt Gederóczi Harczán Mátyás (1615) és 
Dubinszki Imre (1620). A gyülekezet ifj. Zrínyi György tevékenységének áldozata lett 1626-ban. 

Belica első ismert lelkésze Buchich (Bucsics) Mihály volt. A nagy műveltségű lelkész Németország
ban ismerkedett meg a reformáció tanaival. Fentebb (Nedőcénél) említett, 1574-ben kiadott műveit 
Belicán fordította horvát nyelvre. A későbbi lelkészek közül csak Suttak Mátyás nevét ismerjük. A 
gyülekezet 1626-ban ugyancsak az ifjú Zrínyi György által indított támadás következtében szűnt meg. 

Turnisca (Bántornya) Széchy-, Batthyány-, majd Zrínyi-birtok volt. Első lelkészei lutheránusok vol
tak, de 1618-ban már a református esperességhez tartozott. Batthyány Ferenc özvegye, Lobkovicz 
Poppel Éva (1631) azonban ismét lutheránus lelkészt hívott. Többször elvették templomukat, majd 
időnként visszakapták. Matota János turniscai plébános zágrábi püspökségre küldött jelentése szerint 
az evangélikus egyház itt még 1678-ban is annyira virágzott, hogy külön lelkészt tartottak. Musay 
püspöknél (1661) az ifjú Zrínyi György által elfoglalt gyülekezetek közé tartozott. 

Muraszentmártonban Mallekóczy Miklósék pártfogása alatt szilárdult meg a reformáció. Első ismert 
lelkésze Fabricius Péter volt, 1615-ben pedig Dravecz Ferencet avatták fel a gyülekezet lelkészének. 
Horvát források szerint 1649-ben még sok volt itt a protestáns, és lutheránus pap is közreműködött egy 
esketésnél. Az iíjabb Mallekóczy Miklós is minden erőszak és fenyegetés ellenére kitartott hite mellett. 
A gyülekezet sorsa azonban az ismert körülmények hatására megpecsételődött. 

A többi gyülekezetről kevesebbet tudunk. Muraszerdahelyről Reöytöky András (1596), Vinniczay 
János (1620) és Musich Pál (1628); Szentmihályról Kottár Mihály (1612) és Szilágyi György (1620); Per
lakról Keysznik (Küsznich)Tamás (1612) és BaláskovichTamás (l615); Stridóról Forgách Mátyás (1612) 
és Gederocinus János (1616); Szentgyörgyről Makrocs Sebestyén (1612); Kotoriból Lenthi Imre (1616) 
és Horváth János (1620); Szentvidről Jansa Ambrus (1616) evangélikus lelkész neve maradt fenn. 

Vinnicza (Vinice), Szobotica és Szentmária gyülekezeteinek lelkészeiről még ennyi adatunk sincs. 
Megszűnésük okában és módjában azonban osztoztak az előbbiekkel. Musay püspök (1661) jegyzéké
ben is így szerepelnek. 

Nagykanizsa és környéke 

Nagykanizsának már a 16. században volt evangélikus gyülekezete, és ebből az időből három lelkész 
neve ismert. Az 1600-ban kezdődő 90 éves török megszállás idején sem szűnt meg a gyülekezeti élet, 
de a török kiűzése után, az ellenreformáció nyílt fellépése idején már nem volt szervezett evangélikus 
vallásgyakorlat. Becsehely (Becse) nevét Musay püspök 1661-ben az anyaegyházaknál említette. 

Eszteregnye (Eszterény) első ismert evangélikus lelkésze az 1652-ben ide felavatott - korábban ró
mai katolikus - Szegi Gergely volt. Musay püspök 1661-ben készített jegyzékében az anyagyülekeze
tek között szerepelt. 

Gelse (Gerse), mint Kanizsához tartozó Nádasdy-birtok, már a reformáció kezdetén lutheránus lett. 
Az 1620 körüli évektől egy ideig felváltva volt református és evangélikus lelkésze. Az 1630-as évek 
elején Csillagh Dávid volt evangélikus prédikátora, akit a somogyi és zalai maradékgyülekezetek 
alesperesüknek is megválasztottak. 1648-ban Vajda János az evangélikus pap. Musay püspök 1661. évi 
jegyzékében az anyagyülekezetek között szerepelt. A későbbi időből (1706-ból) Rossiár (Rozár) Dániel 
tanító neve maradt fenn. 

Hahót sorsa Gelséhez hasonló. A reformáció kezdetén evangélikus gyülekezete lehetett. Az 1620 
körüli évekből református lelkészek neve maradt fenn. 1631-ben Károly István Hahót evangélikus lel
készeként írta alá hitvallási könyveinket. 1651-ben Thomas István hahóti evangélikus lelkészként vett 
részt a szakonyi zsinaton. Musay püspöknél (1661) is az anyagyülekezetek között szerepelt. 
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Letenyére 1647. június 25-én Köveskuti Gergelyt avatták fel lelkésznek, továbbá innen származott 
Lethenyey István csepregi és kőszegi esperes, kiváló író. 

Nemesapáti evangélikus lelkésze az 1599. évi adójegyzék szerint 50 dénár adót fizetett. Musay püs
pök 1661-ben az anyagyülekezetek közé sorolta. 1696. március 5-én Asbóth János egyházlátogatást 
tartott a gyülekezetben, akkor Laki János volt a lelkész. Gyülekezete 1727-ben az ellenreformáció 
áldozata lett. 

Pacsa Musay püspök jegyzéke szerint 1661-ben anyagyülekezet volt. 
Rajk (Alsó- és Felsőrajk) a 16. században Nádasdy Tamás mellett a Rajky és Csányi családnak volt 

birtoka. A Rajky család tagjai közül többen tevékenykedtek Enyingi Török Bálint és Nádasdy Tamás 
udvarában, mint a „főember szolgái". Nem véletlen, hogy már a reformáció kezdetén az evangélikus 
egyház buzgó hívévé váltak. Lányaik közül az OstíTyak, a Wittnyédiek és más evangélikus családok 
fiai választottak feleséget. Lelkészek is kerültek ki a családból: Rajczi (Rajczy, Rajki, Rajky) András 
(1681-1687) surdi, majd (1687) légrádi lelkész, és Rajki János (1695), aki Magyargencsen működött. A 
család tehetősebb tagjai később elhagyták vallásukat. A kevésbé tehetősek az üldözések elől Egyedre 
mentek. Az 1744-ben Tolna megyéből (Zombáról) Orosházára vándorló evangélikusok vezetője - Raj
ki Pál - ebből a családból származott. 

Gyülekezeti életéről csupán annyit tudunk, hogy 1599-ben evangélikus lelkésze volt, aki 50 dénár 
adót fizetett. A 17. századból Doktorics István neve ismert, aki rajki lelkészként (1643) irta alá hitval
lási könyveinket. A török háború és az ellenreformáció vetett véget a rajki protestáns világnak a 19. 
század második feléig. 

Sárkánysziget (a 13. században Buzádsziget) Hahót szomszédos helysége volt a reformáció idején, 
de a török háborúk alatt pusztává vált. Ma is pusztaság. Földesura - a 16. század második felében élő 
Sárkány Antal - evangélikus volt, aki Nádasdy Tamással rokoni, Dévai Bíró Mátyással bizalmi kap
csolatban állt. A 17. század első évtizedeiben itt élő oldalági leszármazottja a kiskomáromi református 
gyülekezetet pártfogolta. 

Söjtör története Gelse és Hahót sorsához hasonlóan alakult. A reformáció korában evangélikus gyü
lekezete és evangélikus lelkészei voltak. 1627-ből református lelkész neve maradt fenn. 1635-ben a 
csepregi zsinaton HercegszöUősi Jánost Söjtörre avatták fel evangélikus lelkésznek. Musay püspök 
1661-ben az cinyagyülekezetek között tartotta nyilván. 

Szentgyörgyvár a reformáció korában evangélikus gyülekezet volt, amelyet Musay Gergely 1661-
ben is az anyagyülekezetek közé sorolt. 

Szepetnek 1557-ben Nádasdy Tamás birtoka volt. Valószínű, hogy a reformáció korában itt is alakult 
evangélikus gyülekezet, de lelkészéről nincsenek ismereteink. Bizonyos, hogy a Nagykanizsán és vi
dékén dúlt gyakori háborúk nagy pusztítást okoztak itt is, s a lakosság nagy része elmenekült. Kanizsa 
várának felszabadítása után (1690) Szepetnek újranépesítésére került sor. 1695-től magyar és hor
vát nemzetiségű, római katolikus vallású települők alkották lakosságát. Gróf Batthyány Lajos nádor 
1757-ben Vas megye nyugati részéből - ma Burgenland - hívott Szepetnekre német ajkú telepeseket, 
akik nagyobb részben ágostai hitvallású evangélikusok voltak. Az onnan érkezőkkel kezdődik a mai 
szepetneki evangélikusok története. 

Pusztaszentlászló, Barlahida és Kerecseny 16-17. századi egyházi életéről nem maradt fenn adat, 
annyit azonban tudunk, hogy Zalában egy Szentlászló nevű településnek 1599-ben evangélikus lelké
sze volt. 

Szentgrót és környéke 

Szentgróton a reformáció tana már a 16. században gyökeret vert a Hagymássyak oltalma alatt. 
Első ismert lelkészei (1615-ig) reformátusok voltak. A lutheránusok korai jelenlétét bizonyítja, hogy 
a kor két evangélikus lelkésze szentgróti születésű volt. (Szentgróti Benedek, akit 1623-ban és Orsich 
György, akit 1636-ban avattak lelkésszé). Lelkészei közül Deselvics István (1641-1650) neve ismertebb. 
A korai gyülekezeti élet 1725-ig állt fenn, majd a környező községek gyülekezeteihez hasonlóan az 
ellenreformáció áldozata lett. 1784-ben újraéledt. Egervár Vas vármegyéhez tartozott a reformáció 
idején. Földrajzi elhelyezkedése és a mai Zala megyéhez való tartozása (12 kilométerre van Zalaeger
szegtől) azonban azt indokolja, hogy itt emlékezzünk meg róla. A reformáció idején a Nádasdy család 
birtoka volt. Nádasdy Tamás Egerváron - útban Sárvár felé - halt meg 1562. június 2-án. Ismert evan
gélikus lelkésze volt Ságodi Gergely (1598), Lasnár Gergely (1642), valamint egy Ferenc nevű 1601-ből. 
Musay Gergely püspök 1646. évi úti naplójában az olvasható, hogy az Egervár környéki gyülekezetek 
neveit távolságuk miatt nem ismeri. Ebből Egervár gyülekezetének akkori fennállása feltételezhető, de 
az 1661-ben kiadott jegyzékben neve nem található sem a közelmúltban megszűnt, sem a még fennálló 
gyülekezetek között. 

Nagygörbőn Pápay János (1628), Kisgörbőn Bellusi Pál (1646) evangélikus lelkész működéséről tu-
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dunk. Musay Gergely püspök 1661-ben készített jegyzékében mindkét falut az anyagyülekezetek kö
zött találjuk. Ismeretes, hogy Hetyei András görbői lelkész 1674-ben megjelent a pozsonyi rendkívüli 
törvényszék előtt. Asbóth János kemenesaljai esperes 1696-ban tartott egyházlátogatása során Nagy-
görbőn szomorúan tapasztalta, hogy a lakosság nagyobb része katolizált. Ugyanakkor Kisgörbőn 16 
házban laktak evangélikusok, és pap küldését kérték esperesüktől, Tanítójuk Mensatoris Mátyás volt, 
akit 1706-ban Pusztai Pál követett, de ő később a katolikus vallásra tért. Kisgörbőt 1725-ben még a 
kemenesaljai esperességhez tartozó anyagyülekezetek között jegyezték. 

Hosztóton Szepsi István (1616), Szentmihálfalvai (Szentmihálfai) János (1629), Vajda János (1637) és 
Szálai Sutoris János (1646); Aranyodon Szálai Márton (1611), Szentgróti Benedek (1630) és Hajgató 
Gergely (1653); OUáron Joó János (1628), Fartagh János (1630) és Rohonczi Mátyás (1635); Háshágyon 
(ma Zalaháshágy) Mesteri Pál (1644) és Dömötör János (1647); Zalakoppányban Szentgróti Benedek 
(1623) és Lendvai Mihály (1659); Zalaszentgyörgyön pedig Dömötöri István (1618) volt az evangélikus 
gyülekezet ismert lelkésze. Ezek a gyülekezetek Musay Gergely 1661. évi jegyzékében még anyagyü
lekezetként szerepeltek. Hozzájuk hasonló státusa volt Ukknak és Végednek is. 

Szalaszeg feltehetően Aranyod filiája volt. (Szalaszegi Mihály muraszombati lelkész Szalaszegről 
származott.) Vaspör Háshágyhoz tartozhatott, tanítója 1706-ban Csákányi György volt. 1708-ban Lé-
nárt Benedek kemenesaljai esperes látogatta meg a gyülekezetet. 

Galsa és Rigács neve csak később, a kuruc háborúk idején fordul elő jegyzőkönyveinkben. 1725-ben 
közös anyagyülekezetként szerepelnek. 1786-ban Galsa anyaegyházként a felső-veszprémi esperes
séghez került. 

Szegvár evangélikus múltjáról a legrégebbi adat a 17. századból maradt ránk. Egy vizsgálat során 
azt vallotta Schibrik György jánosházi nemesember, hogy „Szegvárott prédikátor vagyon és innét 
Jánosházáról is körösztölnyi oda vittek".( 1680)™ Jegyzőkönyveinkben csak 1695-ben említik először 
anyagyülekezetként. Asbóth János esperes 1695. évi egyházlátogatásakor Kerman János volt a lelkész 
(aki előtte Kapolcson szolgált), és Reguli András a tanító. Az esperes Zabler Jakab püspöknek írt 
egyik levelében Szegvárról, mint Kapolcsnál „magasabb" (jobb) helyről ír. A gyülekezet további sorsa 
azonban mást mutat. Szegvár 1725-ben már a szomszédos falvakhoz hasonlóan az ellenreformáció 
áldozata lett. 

Zalaistvánd Ollár leánygyülekezete lehetett, majd a Kemendet, OUárt és Zalaistvándot súlyosan 
érintő török hadjárat (1664) után a megmaradt hívek Nemesapátihoz kapcsolódhattak annak fennállá
sáig (1727). Ezután csak a távoli Nemesdömölk maradhatott számukra, és a családi kör. így várták meg 
a türelmi rendelet megjelenését. A ma is fennálló anyagyülekezetté 1783-ban szerveződtek. 

Zalaegerszeg a 16-17. században mocsaraktól körülvett végvár. Bizonyára voltak protestáns prédi
kátorai is, de gyülekezetté alakulásról nincs tudomásunk. Esetleges létezése nem lehetett volna hosszú, 
mert olyan katolikus papjai voltak, mint Forgách Ferenc, a későbbi prímás, a hazai ellenreformáció 
elindítója, és Padányi Bíró Márton, akinek jelentős szerepe volt a környék rekatolizálásában. 

Balatonmellék 

Alsódörgicse és Felsődörgicse lakói már a reformáció magyarországi elterjedésének korai szakaszá
ban elfogadták a lutheri tanítást. Lelkészeinek neve azonban csak a 17. század elejétől (1616) maradt 
fenn. Közülük a legismertebb Zsédenyi István, akit a pozsonyi rendkívüli törvényszék 1674-ben halál
ra ítélt. Börtön és a gályán töltött évek után 1677-ben tért vissza Dörgicsére, de egy ideig (1681) csak 
titokban végezhette szolgálatát. 1696-ban Kővágóörsre költözött. Rövid ideig (1726 és 1729 között) itt 
működött Szeniczei Bárány György is, akit a pécsi püspök és a vármegye elűzött Tolna megyéből, 
majd visszament előző, sárszentlőrinci szolgálati helyére. Ö kezdte meg az anyakönyv vezetését. A 
két Dörgicse egy gyülekezetet alkotott. Kisdörgicse filiájának keletkezéséről nem tudunk. A dörgicsei 
anyaegyházhoz való közelsége közös múltat feltételez, de hiteles adatai csak 1821-től vannak. 

Akaii gyülekezete és imaháza egy régi okmány tanúsága szerint a bécsi béke idején (1606) már fenn
állott. Fábri Gergely feljegyzése szerint 1750-ben Gyurcsek János volt a tanítója. 

Tihany a reformáció korában királyi vár volt. Gyulafy László várkapitány Dévai Bíró Mátyás hatá
sára lett a reformáció híve. Első lelkészei bizonyára lutheránusok voltak. A későbbi várkapitányok kö
zül Saffarics Mihály 1611-ben Zvonarics Mihály sárvári esperest kérte, hogy küldjön hozzájuk evan
gélikus lelkészt. Később a kálvini reformáció terjedt el, és 1621-ben református lelkésze lett. 

Kővágóörs az egyik legrégebben alakult és legfolyamatosabban működő gyülekezete a vidéknek. 
1555 és 1605 között már rendszeresen tartottak evangélikus istentiszteletet az ősrégi templomban. A 
17. század elején református hatás alá került, de 1614-től már ismét evangéUkus lelkésze volt. Anya
könyveit 1741-től vezeti. 

525 Payr Sándor: A Dunántúli Egyházkerület története, Sopron, 1924. 456. 
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Szepezd a reformáció korában Kővágóörs filiája lehetett. Fábri Gergely 1750. évi feljegyzésében 
magyar ajkú gyülekezetként szerepel, és Omoszta nevű tanítója volt. 

Kapolcs reformációkori múltjáról nincsenek adataink. Első ismert evangélikus lelkésze Nováki János 
volt, akit 1657-ben avatott fel Musay Gergely püspök. 1692-ben Kerman János lett a lelkész. Asbóth 
János kemenesaljai esperes 1695. évi egyházlátogatásakor csak tanító működött a gyülekezetben. A 18. 
század első évtizedeiből több lelkész nevét ismerjük. Anyakönyveit 1741-től vezetik. Ma a veszprémi 
egyházmegye Kővágóörssel társult egyházközsége. 

Petend múltjáról nem sok ismeretünk van. Asbóth János kapolcsi (1695) egyházlátogatásakor armak 
filiájaként jegyezték. 1725-ben is filiaként szerepelt. Utolsó ismert tanítója Gazdag Ferenc volt. 1749-
ben Esterházy Ferenc zaklatására szűnt meg. 

Szentantalfán korán elterjedhetett a reformáció, de a legrégebbi evangélikus vonatkozású irat csak 
1720-ból maradt fenn. Ez korábbi közös evangélikus-református múltat bizonyít. A kapcsolat a későb
biekben is fennállt. Anyagyülekezetté 1784-ben alakult. Ma a veszprémi egyházmegyéhez tartozik. 
Nagyvázsonnyal, Mencshellyel és Zánkával alkot egyházközséget. 

Zánka gyülekezetének alapítói a III. Károlytól (1731-ben) kapott „felséglevél" birtokában vándo
roltak be Németországból. Előbb Tótvázsonyban telepedtek le, majd onnan másodszori települők
ként (1736 körül) érkeztek Zánkára. Vallásukat a reformátusokkal közösen gyakorolták 1784-ig, akkor 
csatlakoztak a szentantalfai anyaegyházhoz filiaként. Külön tanítót csak 1794-től alkalmaztak. Első 
tanítójuk Szombati András volt. 

Hegymagason már a reformáció korában alakult evangélikus gyülekezet. Lelkészei közül Sartoris 
Miklós (1635) és Némethi János (1646) neve ismert. Musay püspök 1661-ben még a Zala megyei anya
gyülekezetek között említi a települést. 

Az első somogyi gyülekezetek i 

Somogy vármegye lakossága hamar a reformáció híve lett. A gyülekezetek nagyobb része azonban 
korán a helvét ág követőjévé vált, és csak elszórtan maradt meg az ágostai hitvallás mellett. Számukat 
a török hadjárat is csökkentette. Somogy jelentős része török hódoltság alá került, s a háború a feldúlt 
falvak sorának teljes pusztulását okozta. Gyülekezeteink főképp a megye nyugati részén és északkeleti 
területén állták ki a lelki és fizikai megpróbáltatásokat. 

Somogyban a végvárak - Szigetvár, Barcs, Babócsa, Somogyvár, Csurgó, Zákány és a Zala megyé
nél már tárgyalt Légrád - voltak a reformáció első központjai. Ezek földesurai és várkapitányai vették 
pártfogásba az ide érkező prédikátorokat. Őket követve települések egész sorában alakultak protestáns 
gyülekezetek. 

A török hódoltság idején a hitélet gyakorlása a török bégek és basák kénye-kedvétől függött, de ál
talában nem akadályozták annak vallásos formában való megélését egyik felekezet esetében sem. Az 
igazán nehéz időszak - az ellenreformáció nyílt támadása - a hódoltság utáni Habsburg-uralommal 
vette kezdetét. 

A várak nyújtotta biztonság mellett patrónusokra is szükség volt. A legkiválóbbak közé Enyingi 
Török Bálint és neje, Pemflinger Katalin, a „leona Lutherana" (lutheránus nőstényoroszlán) tartozott, 
akinek többek között Szigetváron, Somogyváron és Csurgón voltak birtokai. Csurgó később Zrínyi
birtok lett. Nádasdy Tamás ugyancsak több birtok - pl. Zákány, Iharos, Böhönye - ura volt. 

Ezen a vidéken is komoly evangéliumi munka folyt. Művelői közül feltétlenül említést érdemel 
Kálmáncsehi Sánta Márton, Melius Juhász Péter, Somogyi Péter, Szegedi Kis István és a szomszédos 
Tolnából Sztárai Mihály. 

Szigetvárnak a reformáció korában Enyingi Török Bálint a birtokosa, aki 1531-tőI az 1541-ben tör
tént elfogatásáig feleségével és gyermekeivel itt élt. Családja még két évet töltött Szigetváron. Gyer
mekei nevelője 1534 és 1543 közt Tinódi Lantos Sebestyén volt. Később elköltözött a család, s birtokait 
- mivel gyermekei a töröktől nem tudták volna megvédeni - átadták Ferdinánd királynak. Az e kor
ban élő várkapitányai (Dersffy Farkas és Kerecsényi László) a Nádasdyakhoz való viszonyuk alapján 
evangélikusok lehettek. Horváth Márk (1555-1561) bizonyosan az volt. Szigetvár első ostroma alatt 
(1556) evangélikus lelkészek hirdették az igét, amint Tőke Ferenc alsólendvai lelkésznek még abban az 
évben megírt históriás énekéből ismert. Szigetvár Zrínyi Miklós idejében is protestáns maradt. Sziget
vár elestével (1566) azonban nyoma veszett a reformációnak. 

Babócsa korán a reformáció fellegvára lett. Minden valószínűség szerint kezdetben a lutheránusok 
hatása alatt állt. 1558-ban Perneszi Farkas volt a babócsai kapitány, aki buzgó pártfogója volt az evan
gélikusból reformátussá vált Szegedi Kis Istvánnak is. Gyülekezeteinek alakulásáról nincs konkrét 
adatunk. 

Somogyvár és a Szent László által 1091-ben alapított apátsága Somogy megye egyházi életének 
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legnagyobb központja volt. Szent László királyt is itt temették el, és csak később vitték hamvait Nagy
váradra. A reformáció kezdeti szakaszában (1520-1530) Enyingi Török Bálint volt a vár ura, s így 
feltehetően evangélikus prédikátorai is voltak. Változó helyzetét jelzi az a forrás, amely szerint az 
evangélikusok 1634-ben elhódították a reformátusoktól. 

Csurgó első evangélikus gyülekezetének története a reformáció idejéig nyúlik vissza. Akkori föl
desurai - Török Bálint, majd a Zrínyiek is - a reformáció hívei voltak. A kálvini reformáció somogyi 
térhódítása következtében azonban Csurgó temploma református, majd az ellenreformáció előretö
résével ismét katolikus lett. Ez idő alatt is éltek itt evangélikusok, de önálló gyülekezetté alakulni és 
templomot építeni nem tudtak. Zákány Nádasdy-birtok volt, s ennek köszönhetően lakói már korán 
megismerkedtek a reformációval. A 17. századból két evangélikus lelkész neve maradt fenn. Musay 
Gergely püspöknél 1661-ben Zákány még az anyagyülekezetek között szerepelt, majd eltűnt a tör
ténelem viharaiban. Eötvösön 1628 és 1634 között Laskó Máté református lelkész működött. Musay 
Gergely püspök 1661. évi jegyzékében az evangélikus anyagyülekezetek közé sorolta. Homokszent
györgyöt a 16. század végén birtokló földesurak hitvallásának ismeretében feltételezhető, hogy itt is 
alakult evangélikus gyülekezet. 

Kálmáncsa (régebbi nevén Kálmáncsehi) a somogyi reformáció egyik központja volt. Lakói már a 
16. század közepén Luther Márton tanainak követői lettek. Első ismert reformátoruk Eszéki Zigerius 
Imre volt (1545), akit - még abban az évben - az ugyancsak kiváló Szegedi Máté (1545-1550?) köve
tett. Szegedi Máté utóbb (1560) Sárvárra került, és a dunántúli evangélikus egyházkerület püspöke lett 
(1576-1585). Nem kizárt, hogy közvetlenül az ő utódja volt az 1558-tól itt működő Szegedi Kis István, 
aki később a református hitre tért, sőt, református püspök is lett már kálmáncsai lelkészként. 

Nagybajom a 17. század elején evangélikus volt. 1624-ben a gyülekezet Ládonyi Ferenc Légrádon 
székelő esperesnek panaszt tett azért, mert református vallásról evangélikusra tért lelkészüket a 
kiskomáromi református püspök elmozdította. A későbbi időből csak református lelkészek működésé
ről tudunk, illetve arról, hogy Zalanthai Péter - akit 1631-ben avattak szentkirályi evangélikus lelkész-
szé - itt tért vissza (1634) a református vsdlásra. 

Kisbajom sorsa osztozhatott Nagybajom településében. A ránk maradt adatok szerint itt már 1625-
ben református lelkész működött Zalanthai Péter személyében. Ö az, aki 1631-ben tért át hozzánk, és 
lett Szentkirály lelkésze, majd Nagybajomban kinyilvánított hitehagyása után (1634) ismét Kisbajom 
református lelkészeként működött. 

Segesd evangélikus múltjáról annyi maradt fenn, hogy a községet az evangélikusok 1634-ben el
foglalták a reformátusoktól. Szelna (Szenna), a szomszédos Patca és más közeli falvak felavatatlan 
evangélikus lelkésze volt Vodarics Mihály, aki később (1636) áttért a református hitre. 

Udvarhely (Somogyudvarhely) a reformáció korában Enyingi Török János (1550), később az ugyan
csak evangélikus Zrínyi György birtoka volt. Régmúltjáról nincs adatunk. 1643-ban Czeglédi Györ
gyöt avatta lelkészévé Kis Bertalan püspök. Musay Gergely 1661. évi jegyzékében az anyagyüleke
zetek között tartotta nyilván. Taranynak a reformáció idején Enyingi Török Bálint (1536) és Zrínyi 
György a földesura, a reformáció szabad terjedésének ezért nem volt akadálya. Két lelkész működé
séről tudunk: 1631-ben Kenyeresi Istvánt, 1654-ben pedig a légrádi születésű Ivánkó Pétert avatták 
fel taranyi lelkésznek püspökeink. Musay Gergely püspök 1661-ben még az anyagyülekezetek közé 
számította. Gyékényes reformációkori múltjáról nincsenek hiteles adataink, annyi azonban biztos, 
hogy 1598-tól Nádasdy Ferenc birtoka volt. A hagyomány mind a 17. század elejéről, mind annak vé
géről őriz evangélikus lelkészek működésére vonatkozó emlékeket. A Fábri Gergely dunántúli püspök 
által 1750-ben készített gyülekezeti névjegyzék anyagyülekezetként említi. 1755-től - az ellenreformá
ció üldözése miatt a surdi „artikuláris" gyülekezet lelkésze, Kuzmics István pásztorolta a gyékényes! 
evangélikusokat is. Tíz évvel később lerombolták templomukat és iskolájukat. 1813-ban ismét önálló 
anyagyülekezet lett. 

Iharosberény a reformáció korában Nádasdy Tamás birtoka volt. Itt is korán alfikult evangélikus 
gyülekezet. Első ismert lelkészének neve a 17. század elejéről maradt fenn. Musay püspök 1661-ben az 
anyagyülekezetek közé sorolta. Ezt a státusát később is megtartotta, sőt a hívek helytállásának köszön
hetően sikerült elérni, hogy Iharosberény artikuláris helyet „megillető" jogot kapjon. Iharos Nádasdy 
Tamás birtoka volt a reformáció idején, s már annak hajnalán alakult evangélikus gyülekezete is. Az 
ellenreformáció vihara azonban ide is elért. A 18. század közepén lelkészét elűzték, majd templomát 
elvették, és megszüntették a nyilvános istentisztelet tartását. A híveknek a szomszédos iharosberényi 
„artikuláris" hely nyújtott menedéket. Marcalinak a 17. század elején evangélikus gyülekezete volt. 
1657-ben már református a település. 

Nemespátró lakói már a reformáció hazai indulása idején (1540-1570) evangélikussá váltak. Ez Ná
dasdy Tamás birtokainak közelségéből és Surd szomszédságából szinte bizonyosra vehető. 1590-ben 
már állt evangélikus temploma, s önálló gyülekezetként működhetett az ellenreformáció megindulá
sáig. Később Surd társgyülekezete, majd filiája lett. 
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Porrogszentkirály és Porrog evangélikus gyülekezetének megalakulását homály fedi, azonban tény, 
hogy Porrogszentkirály is a lutheránus Enyingi Török Bálint birtoka volt. Ebből feltételezhető, hogy 
a reformáció elején már itt is voltak evangélikusok, sőt bizonyos, hogy a 17. század elejétől már 
nagyobb számban gyülekezetbe szerveződve éltek. Musay Gergely evangélikus püspök pedig 1661. 
évi jegyzékében Szentkirályt az anyagyülekezetek között sorolta fel. Az ellenreformáció azonban a 
töröktől visszafoglalt területeken egyre erősebb támadásba lendült, s megszüntette vagy korlátozta a 
gyülekezeti életet. Ez történt Szentkirállyal is. A nehéz, üldözésekkel teli időben - feltehetően 1731-től 
- a gyülekezetet tanítói vezették, s csak a türelmi rendelet megjelenése után két évre (1783) éledt fel 
újra, és vált a vele szinte összeépült Porroggal együtt anyagyülekezetté. 

Somogyszobon is korán tért hódíthattak a reformáció tanai. Egy 1750-ből származó névjegyzékben 
Fábri Gergely evangélikus püspök „Szobot" mint evangélikus anyagyülekezetet említi. 

Surd a reformáció idején a Nádasdyak birtoka volt. Nekik és az itt lakó hitvalló ősöknek köszön
hető, hogy ma az egyházmegye legrégibb múltra visszatekintő gyülekezeteként tarthatjuk számon. 
Bizonyosra vehető, hogy már a reformáció korában anyagyülekezetté alakult. Az üldözések idején 
„artikuláris" helyet megillető jogokhoz jutott, és így nagy terület evangélikusságának központja lett. 

Szőkedencsnek az evangélikus Véssey család volt a birtokosa. Bizonyára az ott lakók is evangéliku
sok voltak. A török háborúk alatt megritkult népesség pótlására a földbirtokos vend evangélikusokat 
hozatott. Vallásuk szabad gyakorlására azonban csak 1781 után nyílt lehetőség. Az addig „szunnyadó" 
hívek már 1805-ben megalapították leánygyülekezetüket. 

Tab 1598-ban Nádasdy Ferenc birtokában volt. A 17. század első évtizedeiből ismert református 
gyülekezete, amely a kiskomáromi esperességhez tartozott. A falu 1660 után elpusztult. 1713-ban már 
evangélikus vallású tótok, németek és közéjük vegyült magyarok lakják. Vese a reformáció korában 
a Véssey család birtoka volt. A Vésseyek már a reformáció kezdetén felvették az evangélikus hitet. 
Bizonyos, hogy ugyanakkor Vese lakossága is evangélikus lett, de 1634-ben református volt. A török 
megszállás alatt a lakosság megritkult. Helyükre a földbirtokos család Vas megyei vend anyanyelvű, 
evangélikus telepeseket hívott. Az első idők lelkészeinek és tanítóinak nevét nem ismerjük, de tudjuk, 
hogy az üldözések idején is voltak tanítói. 

Egyházmegyei szerveződés Somogyban és Zalában a türelmi rendelet előtt 
A 16. század közepén az egyöntetű lelkészi mííködés biztosítása, a hitvitákban való egységes fellé

pés, a fokozódó támadások elleni védekezés és egymás testvéri erősítésének igénye tette szükséges
sé az egyházközségek szervezkedését. Ennek gyakorlati megvalósításához az egyházközségek és a 
gyülekezetek fraternitásokat (testvéri közösségeket) vagy seniorátusokat (egy-egy idősebb, tiszteltebb 
lelkész vezetésével egyesüléseket) hoztak létre. Ebben példaként szolgáltak a római katolikus esperes-
ségek - természetesen a rájuk jellemző hierarchikus rendszer nélkül - és a külföldi protestánsok által 
kialakított közösségi formák. . 

Kemenesalja gyülekezeteinek esperessége, amelyhez a zalai gyülekezetek egy része is csatlakozha
tott, feltehetően már a 16. században létezett. Egyházi iratainkban azonban csak az 1603. évi iváni zsi
naton említik „ecclesiae Kemenesallyenses" néven. Akkor a sárvári főesperesség alá tartozott. Később 
a rábaközi esperességhez került. Nagyobb „önállósághoz" azonban csak 1635-ben jutott. Önálló élete 
1646-ban kezdődött, amikor esperese Újvári András (1646-1649) ostffyasszonyfai lelkész lett. 1649-
től Szentivánfalvi Benedek ikervári lelkész főesperesként vezette az egyházmegyét. 1652-től Bejczi 
György lelkész (Alsóság) személyében ismét csak alesperese volt Kemenesaljának. A főesperes Hor
váth Benedek sárvári lelkész volt. 1657-től azonban már Zvonarics Sámuel ismét főesperesként állt 
Kemenesalja élén, de akkor már bizonyítottan hozzá tartoztak Veszprém és Zala megye egyes gyüle
kezetei is. Az alesperesi tisztséget Joós György vázsonyi lelkész viselte. 

A történelmi Zala megye területén korán kialakultak az evangélikus gyülekezetek, és csatlakoztak a 
dunántúli kerülethez is. Bizonyság erre az is, hogy a kerület legrégebbi hivatalos nevében Vas és Sop
ron mellett Zala megye szerepel. A gyülekezetek közül azonban sok elpusztult a török háború idején 
(pl. Sárkánysziget), mások pedig az ellenreformáció áldozatai lettek. Gyülekezetei az esperességek 
kialakulásakor több egyházmegyéhez kerültek. Kezdetben a Vas megyei esperességekhez tartoztak. Ez 
abból következett, hogy már a 16-17. században kialakult központok és a gyülekezetek elhelyezkedé
sét is a szétszórtság jellemezte. Ez utóbbi különösen Nagykanizsa környékén tűnik fel, de szembeötlő 
Zala megye északnyugati részén egykor fennállt és mai gyülekezeteinél is. Muraköz és a Balatonmel
lék ugyancsak különálló volt, de g)áilekezetei között nem volt nagy a távolság. 

Nincs adatunk arról, hogy Somogy és Zala vármegye gyülekezetei mikor szerveződtek először egy
házmegyébe, de valószínűsíthető, hogy a 17. század elején alakult egyházmegyénk, amely a legtöbb 
- akkor fermálló - gyülekezetet magába foglalta. 

Bizonyos, hogy 1624-től 1639-ig Ládonyi Ferenc volt a légrádi egyházmegyét alkotó somogyi és 
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zalai - úgynevezett - maradékgyülekezetek esperese. Mellette már 1632-ben - Kanizsa vidékén, a 
hódoltsági területen - Csillagh Dávid gelsei lelkész alesperesként segítette az egyházmegye munkáját. 

Valószínű, hogy Ládonyi Ferenc halála után a somogyi gyülekezetek egy ideig a muraszombati 
(vend) esperességhez tartoztak. A légrádiak ugyanis 1643-ban Szvetics Gergely muraszombati lelké
szen keresztül kértek papot a kerülettől, majd 1645-ben Semptei Benedek egy helyi ügy megoldásához 
Terbócs (Terbocz) János felsőlendvai esperestől kért segítséget. Terbócs János 1625 és 1646 között állt 
a muraszombati esperesség élén. 

Semptei Benedeket 1644. január 14-én avatta fel légrádi lelkésszé Kis Bertalan püspök. 1646-ban már 
ő a zalai és somogyi gyülekezeteket összefogó légrádi egyházmegye esperese. Tisztségének időtartama 
nem ismert, de nem kizárt, hogy légrádi működésének további teljes idejét (1646-1650) átfogta. 

Semptei Benedek távozása után ismét a muraszombati egyházmegyével alkottak közösséget gyüle
kezeteink. A szeniori tisztséget Krizsán (Krisán) Tamás muraszombati lelkész viselte. 

A következő ismert esperes a már 1654-től Légrádon szolgáló Deselvics István volt. Esperessé vá
lasztásának ideje nem ismert ugyan, de Musay Gergely 1660. évi püspöki meghívójában már espe
resként említi. Musay püspök 1661-ben kiadott jegyzékében pedig kifejezetten a somogyi és a zalai 
maradékgyülekezeteket magába foglaló légrádi egyházmegye espereseként szerepel. 

Deselvics István távozását követően gyülekezeteink ismét a muraszombati vend egyházmegyéhez 
kerültek. Lehetséges, hogy közben más lelkészek is töltöttek be esperesi tisztséget ezen a területen, de 
nevükről nincs tudomásunk. 

Musay püspök jegyzéket készített az 1661. évben még fennállt és a korábban elvett gyülekezetekről. 
A Nemeskéren 1661. április l-jén kelt „regestuma" (jegyzéke) már csak 9 egyházmegyét tartalmaz: a 
fertőmellékit, a kőszegit - amely a régi csepregi egyházmegye örökébe lépett -, a sopronvidéki német 
esperességet, a kőszegvidéki német esperességet (a Batthyány-uradalomból megmaradt gyülekezetek 
tartoztak hozzá), a kemenesaljai esperességet (ehhez tartoztak a Veszprém megyei egyházak és Zala 
megye balatonmelléki egyházai is) Zvonarics Sámuel szentivánfai lelkész vezetésével, a Regini Már
ton által vezetett sárvári esperességet (ez a hegyháti és rábamenti gyülekezeteket is magába foglalta, 
de Nádasdy Ferenc katolizálása miatt már nem tartalmazta Sárvárt és Saárt), a rábaközi esperességet 
(ehhez tartoztak a Győr, Mosón, Veszprém, Komárom és Fejér megyei gyülekezetek is), a muraszom
bati (vend) esperességet, és a légrádi esperességet - Deselvics István légrádi lelkész vezetésével -, 
amelyhez a somogyi és a zalai gyülekezetek egy része tartozott. (Az utóbbiakat zalai „maradékgyüle
kezetek" néven említi Payr Sándor.) 

A kilenc esperességhez 224 anyagyülekezet és közel félszáz filia tartozott. E jegyzékében Somogy és 
Zala vármegye gyülekezetei három egyházmegyébe soroltán jelennek meg. Zalai gyülekezet mind a 
három esperességben található (V., VI., IX.), a somogyi egyházak csak egyben (K.) szerepelnek. 

„V. In senioratu Reverendi Domini Samuelis Zvonarics: 1. Ostfí-Asszonyfalva. 2. Sitke. 3. Simonyi. 4. 
Mihályfalva. 5.Vönöck. 6. Kenyéri. 7. Gencs. 8. Magasi. 9. Hőgyész. 10. Szergény. 11. Vatt. 12. Dobron. 
13. Saágh. 14. Szent-Márton. 15. Kocs-Boba. 16. Köcsk. 17. Miske. 18. Nőghér. 19 Peresztegh. 20. Kis-
Somlyó. 21. Jánosháza. 22. Varsány. 23. Véghed. 24. Aranyad. 25. Szent-Grót. 26. Szent-György. 27. 
Kis-Görbő. 28. Nagy-Görbő. 29. Hosztót. 30. Ukk. 31. Kerta. 32. Nagy-Szőlős. 33. Dóba. 34. Devecser. 
35. Koppan. 36. Ajka. 37. Vázsony (Nagy-). 38. Ménesei. 39. Kapolcs. 40. Dörgicse. 41. Kővágó-Eőrs. 42. 
Hegymagas. 43. Söjtör." 

„VI. Sub senioratu Domini Reverendi Martini Regini: 1. Guar 2. Szent-György. 3. Hegyfalu. 4. Sé
den. 5. Niczk, Vámos-Család. 6. Szent-Ivánfalva. 7. Terstyénfalva. 8. Patty. 9. Eölbő. 10. Semjén. 11. 
Csenge. 12. Ikervár. 13. Péczel. 14. Kovácsi. 15. Sennye. 16. Kolta. 17. Szent-Lenárd. 18. Szent-Ta
más. 19. Hidvég. 20. Szent-Király. 21. Rába-szent-Míhály. 22. Gyarmath. 23. Nádasd. 24. Szőcze. 25. 
Háshágy. 26. Szala-Szent-Georg. 27. Ollár. 28. Vámos-Család." 

A kemenesaljai egyházmegyénél jegyzett Aranyad (Aranyod), Szent-Grót (Zalaszentgrót), Véghed 
(Zalavég), Kis-Görbő és Nagy-Görbő, Söjtör*, valamint a sárvári esperességnél olvasható Háshágy 
(Zalaháshágy), Szala-Szent-Georg (Zalaszentgyörgy) és Ollár (Kemendollár) ma Zala megyéhez tar
tozik. 

„IX. Sub senioratu Reverendi Domoni Stephani Deselvics (Min. Légrádiensis): 1. Légrád. 2. Surd. 3. 
Zákány. 4. Szent-Király. 5. Udvarhely. 6. Berény. 7. Tarány. 8. Eötvös. 9. Gerse. 10. Hahót. 11. Söjtör*. 
12. Nemesapáti. 13. Pácza (Pacsa). 14. Eszterény. 15. Becze.^" 

A légrádi esperességnél felsorolt gyülekezetek közül Surd, Zákány, Szentkirály (Porrogszentkirály), 
Udvarhely (Somogyudvarhely), Berény (Iharosberény), Tarány (Tarany), Eötvös (Ötvös), valamint 
Légrád nyugat-somogyi, Gerse (Gelse), Hahót, Söjtör, Nemesapáti, Pácza (Pacsa), Eszterény (Eszte-
regnye) és Becze (Becsehely) zalai gyülekezet volt. 

527 Söjtör besorolása időkőzben változhatott, mert mind a sárvári, mind a légrádi esperességnél szerepel! 
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Deselvics István esperes 1636-ban Wittenbergben tanult, rövid ideig Murányban lelkészkedett, majd 
visszajött a Dunántúlra. 1646 és 1650 között Szentgrót prédikátora volt (Payr Sándor szerint valószí
nűleg már 1641-töl). 1650-ben részt vett a Németgencsen tartott egyházlátogatáson. Az 1650-es évek 
közepétől Légrád papja, hamarosan esperese a vidéknek. Kiváló papi voltát jelzi, hogy az 1669. évi 
büki zsinaton a dunántúli egyházkerület püspökének is jelölték, sőt Fekete István - az akkor megvá
lasztott püspök - is őrá szavazott. 

A protestáns egyházkerületek nagy része az I. Lipót- (1657-1705) és a Szelepcsényi György-féle ke
gyetlen egyházüldözés alatt megszűnt. A protestantizmus felszámolását célul tűző KoUonich Lipótnak 
sikerült az evangélikus egyházi szervezetek csaknem tökéletes szétbomlasztása a 17. század végére, és 
csak II. Rákóczi Ferenc szabadságharca kapcsán volt lehetőség (1704) átmenetileg a szuperintendenciák 
megszervezésére, illetve fenntartására. 

Az 1734. október 20-án kiadott Carolina Resolutio secunda (Károly-féle második rendelet) a kért és 
történelmileg kialakult öt evangélikus egyházkerület helyett csak négyet engedett. Beosztásuk végle
gesítése 1735-ben történt. így jött létre a dunántúli, a dunáninneni, a bányai és a tiszai egyházkerület. 

A légrádi esperességet alkotó somogyi és a zalai maradékgyülekezetek a kemenesaljai egyház
megyéhez kerültek, amelyet az 1695. évi kemenesmihályfai gyűlésen újjászervezett „kemenesaljai 
tractus" cím alatt említenek. 

Változás csupán 1720 körül történt. A török kiűzése után elnéptelenedett és pusztává vált terüle
tekre letelepedett szlovák, német és magyar evangélikusok összefogását Szeniczei Bárány György 
sárszentlőrinci lelkész végezte el, akit a Nagyvázsonyból érkező magyar telepesek hoztak magukkal. 
Bárány György megszervezte a tolna-baranyai egyházmegyét, és a Somogy megye északkeleti részén 
lévő gyülekezetek - Tab, Kötcse (Költse), Bábony ~ hamarosan e közelebb fekvő új egyházmegyéhez 
csatlakoztak. 

Fábri Gergely püspök 1750-ben készített gyülekezeti névjegyzékében Somogy megyéből Surd, Pátró, 
Iharosberény, Vese, Tab (!), Gyékényes, Szob (Somogyszob) és Légrád neve található Kemenesaljánál. 
(Pátrót Surd filiájaként említi.) 

A kemenesaljai egyházmegye espereseként irányította gyülekezeteinket: Asbóth János (1695-1704), 
Aáchs Mihály (1706-1708), Lénárt Benedek (1708-1713), Hegyfalusi György (1713-1716), Király Máté 
(1716-1725), Csereti Mihály (1725-1743), Miskey (Miskei) Ádám (1743-1774), Farkas Mátyás (1774-?), 
Tompos Balázs (7-1786). 

Ebben az evangélikus szempontból szomorú korszakban a hitükben megmaradt, szórványsorsba 
kényszeritett hívek csak családi otthonaikban végezhették mindennapos vallásgyakorlatukat. A Zala 
megye északnyugati részén élőknek (pl. Zalaistvánd, Zalaszentgrót, később Pusztaszentlászló, Kere-
cseny, Barlahida evangélikusainak) nyilvánosan erre legközelebb csak a nemesdömölki (ma Celldö
mölk része) artikuláris helyen volt lehetőségük. Itt gyűlt össze a nagyobb ünnepeken fél Vas vármegye 
és fél Zala vármegye evangélikussága istentiszteletre, amelyen legtöbbször három - magyar, német, 
vend - nyelven hirdették az igét, szolgáltatták ki az úrvacsorát. A Zala déli területein élők és a So
mogy megyeiek Iharosberénybe és Surdra jártak, ahol ugyancsak lehetőség volt arra, hogy a magyar 
nyelvű híveken kívül a vend és német ajkúak is anyanyelvükön gyakorolják vallásukat. 

Egyházmegyei szervezet Somogyban és Zalában a türelmi rendelettől Trianonig 

Az évtizedekig tartó önkénynek II. József 1781. október 29-én kiadott türelmi rendelete (edictum 
tolarentiae) vetett véget. „Bevett" egyházként ugyan, de kimondta a nem katolikus (protestáns vagy 
ortodox) felekezetek számára a törvény előtti egyenlőségét. A rendelet másik nagy erénye volt, hogy 
az addig háttérbe szorított protestáns és ortodox alattvalók is közhivatalt vállalhattak, ha tehetségük 
és rátermettségük erre alkalmassá tette őket. Az akkori Kárpát-medence népességének mintegy 40%-át 
érintette ez az uralkodói „kegy". 

Hatására már 1783-ban önálló gyülekezetté szerveződött az addig szunnyadó, 1727-ig Nemesapáti vé
dőszárnya alá tartozó Zalaistvánd evangélikussága, és a kisebb lélekszámú Szentgrót, Tüskeszentpéter, 
Aranyod, Gyülevész és Szentmihály evangélikusaival alapított egyházközséget. A későbbiekben Za-
laistvándhoz „afifiliáltatták" magukat a nagyobb lélekszámú Pusztaszentlászló (1788), Barlahida (1788) 
és Kerecseny (1797) evangélikusai is, mert egy 1786-ban megjelent rendelet kimondta, hogy szervezett 
gyülekezetek lelkészei csak azokra a helyekre mehetnek ki istentiszteletek és temetések megtartására, 
amelyekben a hívek (írásba foglaltan) egy már szervezett gyülekezethez csatlakoztak. 

Somogy vármegye nyugati részén elsőként a nemesek lakta Nemespátró, ahol szabad volt a vallás
gyakorlat (1783), a Porroggal társult Porrogszentkirály (1783), majd Gyékényes (1785!) és Vese (1786) 
lett anyagyülekezet. Az északkeleti részen, az 1717-ben alakult Tabon az ellenreformáció támadása 
hosszabb-rövidebb időre megszakította ugyan a rendes gyülekezeti életet, de 1775-től ismét folyama
tos volt a lelkészi szolgálat. Az 1730-ban keletkezett Kötcsén 1783-tól, az 1723-ban alakult Bábonyme-
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gyéren 1784-től, az 1758-ban alakult Döröcskén 1787-től működött a gyülekezeti élet. 1784-ben Ecseny 
is anyagyülekezet lett. A környéken lévő Torvaj (egykori anyagyülekezet) is feléledt, és feltehetően 
már 1790-ben megválasztotta tanítóját. A lelkészi hivatalokban az anyakönyvezés folyamatos. A filiák 
cselekvő részesei a meginduló egyházi életnek. 

A türelmi rendelet megjelenése után feléledt gyülekezetek templomokat és iskolákat építettek, lel
készeket és tanítókat választottak. Az egyházközségek újabb esperességekbe csoportosultak. Rövid idő 
alatt az eddigi 3 egyházmegye helyett 13 lett a Dunántúlon. 

A türelmi rendelet megjelenése után a Somogy megyei gyülekezetek ideiglenesen a felsőtolna
somogyi esperességhez kerültek, és Murmann Mihály ráckozári (ma Egyházaskozár) lelkész, alesperes 
irányítása alá tartoztak. Matkovich Pál kerületi felügyelő 1786-os névjegyzéke szerint Ecsény, Szent
király, Nemespátró, Surd, Tab, Bábony, Gyékényes, Iharosberény, Kötcse és Vese alkotta a somogyi 
gyülekezetek körét. 

A praktikusabb megoldást kereső somogyiak - s az akkor már Zala megyéhez tartozó Légrád - ha
marosan (1789) önállósodtak, megalakították mai egyházmegyénk közvetlen jogelődjét, a Somogyi 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyházmegyét. (Röviden: Somogyi Egyházmegye) 

A Somogy keleti részén fekvő gyülekezeteket (Bábony, Ecseny, Döröcske, Kötcse, Tab) 1796-ban az 
akkor alakult tolna-baranya-somogyi egyházmegyébe sorolták. Első esperesük Kis Péter györkönyi 
lelkész (1796-1798) voh, akit Bárány Pál vansádi lelkész (1798-1806) követett. A 19. századi utódok kö
zül Nóvák Lajos mekényesi (1807-1819?), Tatay Imre tolnanémedi (1830-1843), Borbély József bony
hádi (1843-1858), Schneiker Jakab varsádi (1858-1863), Schleining Károly majosi (1863-1880), Ritter 
István gyönki (1880-1887), Bauer Adolf keszőhidegkúti (1887-?) lelkész neve és esperesi szolgálati 
ideje ismert. 

Az 1783-ban anyagyülekezetté alakult Zalaistvánd - rövid zalai kitérő után - a kemenesaljai egy
házmegyéhez tartozott másfél évszázadon keresztül. Az 1804-ben Zalaistvándtól önállósodott Pusz
taszentlászló is a kemenesaljai esperesség egyházközségeihez került. Szervezkedésük idején Farkas 
Mátyás mihályfai, szergényi (1774-?), Tompos Balázs gergelyi (?-1786), Perlaky Dávid nemesdömölki 
(1800-1802), Döbrentey Lajos bobai (1802-817?) lelkész viselte az esperesi tisztséget. A 19. század 
további éveiben Hrabovszky István nemesdömölki (1819-1831), Beliczay Jónás kemeneshőgyészi 
(1831-1842), Magassy Dávid kissomlyói (1842-1845), Edvi Illés Pál nemesdömölki (1845-1852), Tóth 
János nemesmagasi, nemesdömölki (1852-1874), Csapli István nemesmagasi (1874-1880), Hering Já
nos kemeneshőgyészi (1880-1886), Nagy Károly kissomlyói (1886-?) és Mód Lénárt nagysimonyi 
(?-1891-1895) lelkész volt az egyházmegye esperese. 

A balatonmelléki gyülekezetek 1782-ben még a Somló-vidék gyülekezeteivel képeztek egy egyház
megyét Erhard György nagyszőUősi szenior vezetésével. Különválásuk 1783 és 1787 között történt 
az újonnan alakult zalai egyházmegyébe kerülésükkel. Első esperesük Iványi Sándor kapolcsi, majd 
kővágóörsi lelkész volt. Matkovich Pál kerületi felügyelő 1786. április 26-án kelt körlevelében már 
Vilfinger János kapolcsi (1786-1793?) lelkész esperesi működését jelzi, s az egyházmegye gyülekezetei 
között „Istvánd" (Zalaistvánd) neve is szerepel. Ez a szervezeti kapcsolat csupán a 19. század elejéig 
tartott. 

A somogyi egyházmegye első esperesének Bakos Mihály surdi lelkészt választották, aki 1789-től 
1802-ig töltötte be ezt a hivatalt. Az ő működésének első évében (1789) látogatta meg Hrabovszky 
Sámuel püspök a somogyi gyülekezeteket. Az esperes 1796-ban tartott egyházlátogatást. 

A somogyi egyházmegyének 1802 és 1834 között Balliér István porrogszentkirályi lelkész volt az 
esperese. Irányítása alá Gyékényes, Iharosberény, Nemespátró, Porrogszentkirály, Surd, Vese és a za
lai Légrád, illetve (1825-től) Szépeinek tartozott. Gyakran meglátogatta a gyülekezeteket, mindent 
elkövetett hitük és evangélikus azonosságtudatuk erősítéséért. Hosszú esperesi szolgálata alatt több 
jelentős esemény történt az egyházmegyében. 

1814-ben vezették be az egyházmegyei felügyelő tisztséget, majd az egyházmegyei közgyűlések tar
tását. Az egyházmegye első felügyelője Véssey László földbirtokos lett, akit Véssey Ferenc (1828-1838) 
követett. Az 1828. június 10-én tartott közgyűlésen jelentették be a Pesten tartott egyetemes gyűlés 
határozatát, amelynek megfelelően az evangélikus lelkészek a „funkciók" alkalmával egyforma - a 
református papok ruhájához hasonló - papi ruhát viselnek. Kis János püspök egyházmegyei canonica 
visitatiói (1814, 1819 és 1829) is erre az időre estek. 

A betegsége miatt tisztségéről lemondott esperes helyére Pongrácz Ferenc (1834-1863) gyékényesi 
lelkészt választották. Az ugyanabban az évben Surdon tartott esperességi gyűlés egyik határozata 
Bertl Károly szepetneki lelkész feladatává tette, hogy a szepetneki német gyülekezetben „alaposan" 
terjessze a magyar nyelvet. Az 1843-ban Szőkedencsen tartott esperesi gyűlésen hirdették ki az egyhá
zi törvényként elfogadott „Egyházi Rendszert" (Ma szabályzatnak mondanánk). 

Haubner Máté szuperintendens 1847-ben tartott egyházlátogatása során „Luther-kabátban" jelent 
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meg az istentiszteleteken, és annak viselésére buzdította a lelkészeket, akik akkor református hatásra 
palástot viseltek. 

Az egyházmegye Szőkedencsen ülésező küldöttei 1848. május 17-én örömmel üdvözölték az 1848. 
évi XX. tc.-et, amely kimondta a bevett felekezetek teljes egyenlőségét és viszonosságát, valamint 
rendelkezett arról, hogy anyagi szükségleteiket a jövőben az állam fedezze, de kikötötték, hogy „szá
zados, különösen az 1790/91, évi 26. te.-ben megnevezett jogai az egyháznak kül- és belkormányzatát 
illetőleg tökéletes épségben maradjanak". 

A szabadságharc bukása után szomorú évek következtek. Az 1848. évi XX. te. elvei messze kerültek 
a megvalósítástól. Haubner Máté egyik hazafias főpásztori levele miatt börtönbe került. A kerületi 
felügyelői tisztséget felfüggesztették. Az abszolutista kormányzat az egyházkerület élére Wohlmuth 
Leopold rohonci lelkészt állította. Az egyházmegyei gyűléseket betiltották, csak 1860-ban enyhült a 
helyzet. Haubner Máté visszakerült hivatalába, és mind az egyházkerületben, mind az egyházmegyé
ben folytatódott az önkormányzati munka. Ám a kossuthi elvek megvalósítása csak évtizedek múl
tával, részletekben történhetett meg. Az egyházmegyei felügyelői tisztségre időközben Véssey Lajos 
(1839-1846), VéseiVéssey Márton (1846-1847), majd ismét Véssey Lajos (1847-1859) nyerte el a bizal
mat. 1860-ban Kund Vince (1860-1869) fajszi nagybirtokost választották egyházmegyei felügyelővé. 

Andorka János iharosberényi lelkész volt 1863 és 1889 között az egyházmegye esperese. Feladatát 
erélyesen, nagy elhivatottsággal végezte. „Ahol csak lehetett, a lutheránus öntudatot fejlesztette, ki
domborította". Nem hagyta elveszni a rábízottakat. Nevéhez fűződik a horvát-szlavónországi evan
gélikus misszió megszervezése. Gyakran leutazott, hogy a Magyarországról - közöttük szepetneki, 
valamint polányi és más somogyi gyülekezetekből - kivándorolt evangélikusokat gyülekezetbe szer
vezze. Munkája gyümölcseként már a 60-as években megalakult Pozsega megyében Antunovác ma
gyar-német-tót és Hrastovác német nyelvű gyülekezete. Az ő érdeme a somogyi tanítóegylet meg
alakulása is. Tagjai már az 1867-ben tartott gyűlésükön elhatározták, hogy több tantárgyból (vallástan, 
természettan, számtan) mintatanításokat tartanak. Nem véletlen, hogy az általános tankötelezettséget 
kimondó 1868. évi XXXVIII. te. hatályba lépésekor - az evangélikus tradíciókhoz híven - a somogyi 
egyházmegyének elismert tanítói kara volt. 

Andorka János elnöktársa 1870-től Vései Véssey Sándor (1870-1889) szőkedencsi földbirtokos lett, 
akit „tekintélye, ügybuzgósága és áldozatkészsége" alkalmassá tett az egyházkerület (1909-1912) irá
nyítására is. Közös canonica visitatiójukat 1880-ban tartották. 1889-ben mindketten (Andorka János 
idős korára hivatkozással) lemondtak tisztségükről. 

Az 1875. évi névtárban 11 egyházmegye és 5 szabad királyi város gyülekezeteinek legfontosabb 
adatai szerepelnek. Ebben a somogyi egyházmegyét 11 egyházközség alkotta, 3 vármegyéből. Somogy 
vármegyéből: Gyékényes (697), Iharosberény (1830), Nemespátró (600), Porrogszentkirály (1353), Sand 
(476), Surd (880) és Vese (1164), Zala vármegyéből: Légrád (290) és Szépeinek (655). A szlavóniai Pozse
ga vármegyéből: Antunovác (220) és Hrastovác (300). Az esperességhez összesen 8485 lélek tartozott. 
A tanulók létszáma 1016 volt. Az egyházközségek közül Szepetneket magyar-német, Antunovácot 
magyar-német-tót, Hrastovácot német, a többit magyar nyelvűként jegyezték. (A helységnév után 
zárójelben - itt és a fejezet további részében - a lélekszám olvasható!) 

Az egyházmegye 11 anyagyülekezetén kívül 7 leánygyülekezet (Barcs, Iharos, Liszó, Nagykanizsa, 
Pat, Szőkedencs, Pogányszentpéter) rendelkezett saját iskolával, és 3 gyülekezetnek (Barcs, Iharos, Pat) 
volt temploma, illetve imaháza. 

Az egyházmegye elnöksége mellett jegyzők, pénztárnok, számvevők, valamint az egyházmegyei 
törvényszék, illetve az egyházmegyei gyámintézeti bizottmány működött. 

A mai Zala megyéből Pusztaszentlászló (398) és Zalaistvánd (718) - az előbbi BoUahida (Barlahida), 
az utóbbi Zalaszentgrót íilíával - a Vas megye déli részén található gyülekezettekkel együtt a keme-
nesaljai esperességhez tartozott. Esperesük Csaplí István nemes- és pórmagasi lelkész, felügyelőjük a 
vönöcki Boda József volt. 

Öt somogyi egyházközség - Bábony (605), Döröcske (2336), Ecseny (2127), Kötése (815) ésTab (1258) 
- evangélíkussága a tolna-baranya-somogyi egyesült esperességhez tartozott. Döröcskének Szil, Ga-
dács, Bonnya; Ecsenynek Polány, Vámos, Hács-Putenda, Somodor;TabnakTorvaj, Tótkér volt aflhája. 
Az esperesi tisztséget Schleining Károly majosi lelkész töltötte be. A felügyelő a gyapai Kurcz György 
volt. 

A somogyi egyházmegye esperesének 1889 nyarán Németh Pál (1889-1921) vései lelkészt, felügye
lőjének Véssey Mihály vései nagybirtokost választották. Véssey Mihály egyévi szolgálat után lemon
dott. Utódja Andorka Gyula (1890-1897) csurgói járásbíró lett, de csak 7 évig szolgálhatta egyházme
gyéjét, mert fiatalon elhunyt. Öt Berzsenyi Sándor (1897-1921) niklai földbirtokos - a költő unokája 
- követte, aki nagy lelkesedéssel és odaadással végezte egyházmegyei munkáját. 

Németh Pál esperességének időszaka sem szűkölködött eseményekben sem az elnökök személyét, 
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sem az egyházmegyét illetően. 1890-ben az esperes Andorka Gyula felügyelővel meglátogatta az egy
házmegye gyülekezeteit. Az 1891-ben tartott zsinaton pedig ők képviselték a somogyi egyházmegyét. 
1893-ban az egyetemes gyámintézet (Zelenka Pál püspök és Ihász Lajos kerületi felügyelő elnöklete 
alatt) Nagykanizsán tartotta közgyűlését. 1895-ben a dunántúli egyházkerület közgyűlése volt a dél
zalai városban. Ezen a gyűlésen mondott le Karsay Sándor püspök. 

Ebben az esztendőben alakították meg az egyházmegye lelkészei a Lelkészegyletet. 1899-ben 
Gyurátz Ferenc püspök Németh Pál esperes és Berzsenyi Sándor felügyelő kíséretében meglátogatta 
az egyházmegye gyülekezeteit. A látogatás programjából a Horvát-Szlavónországban lévő gyülekeze
tek és Fiume protestáns gyülekezete sem maradt ki. 1916. augusztus 23-án ismét egyházmegyénkben, 
Nagykanizsán tartotta évi rendes közgyűlését a dunántúli egyházkerület, amelynek érdekessége, hogy 
Gyurátz Ferenc püspök - akárcsak elődje - a dél-zalai városban jelentette be püspöki hivataláról való 
lemondását. Innen indult el az a kezdeményezés, amely Kapi Béla püspökké választását (1916-1948) 
eredményezte. 

Az 1910. évi névtárban a dunántúli egyházkerület 10 egyházmegyével szerepelt. Ekkor már nem 
tartozott hozzá a fejér-komáromi esperesség, amelyet 1895-ben a dunáninneni egyházkerülethez kap
csoltak. 

A somogyi egyházmegyét 14 egyházközség alkotta, amelyek területileg 3 vármegyéhez és Zágráb 
városához tartoztak: Somogy megyéhez a gyékényesi (751), az iharosberényi (1850), a nemespátrói 
(701), a porrogszentkirályi (2097), a sandi (908), a surdi (986), a vései (1713); Zala megyéhez a légrádi 
(404), a nagykanizsai (690), a szepetneki (809); Pozsega megyéhez az antunováci (961), a hrastováci 
(1167) és a mali-bastaji (674). A zágrábi egyházközség lélekszámát a névtár nem tartalmazza. Az espe-
rességhez - Zágráb kivételével - 13 711 lélek tartozott. A tanulók száma 1810 volt. 

A mai Zala megyéből Pusztaszentlászlót és barlahidai filiáját (725), Zalaistvándot és zalaszent-
gróti filiáját (906), valamint az 1902-től önálló Zalaegerszeget (316) Kemenesaljánál találjuk a vasi 
gyülekezetek között. Oda tartozott a ma Szlovéniában lévő Alsólendva (330) is, amely 1903-ban lett 
anyagyülekezet. Az esperesi tisztséget Varga Gyula (1895-1929) vönöcki lelkész, a felügyelőit az 
egyházasberzsenyi dr. Berzsenyi Jenő töltötte be. 

Öt somogyi egyházközség - Nagybábony (507), Somogydöröcske* (2256), Ecseny (2731), Kötcse 
(1066) és Tab (1497) - evangélikussága a tolna-baranya-somogyi egyházmegyéhez tartozott. So-
mogydöröcskének változatlanul Somogyszil, Gadács és Bonnya; Ecsenynek Polány, Somogy vámos* 
és Hácspettend*; Tabnak Torvaj és Magyarkér* volt a filiája. Az egyházmegye élén Horváth Sándor 
(7-1903-1921) paksi lelkész, főesperes állt. A felügyelő Szeniczey Géza paksi földbirtokos volt. (A*-gal 
jelölt községek neve időközben változott!) 

Az egyházmegye a század elején tovább erősödött. A zalai megyeszékhely evangélikusainak önálló
sodását a somogyiak is követték. 1916-ban Kaposváron is lelkészt választottak, leváltak Ecsenytől, és 
megalakították egyházközségüket. 

Az 1914-ben kitört első világháború a somogyi egyházmegye gyülekezeteit is próbára tette. A gyü
lekezetek férfi tagjai közül sokan hadba vonultak. A tanítók nagyobb része is bevonult. A gyüleke
zetek harangjait egymás után vitték el hadicélra. A szörnyű háború a gyülekezetekben pótolhatatlan 
veszteségeket okozott. A gyilkos golyók emberéleteket követeltek, és rokkantakat, árvákat, özvegye
ket, gyermekeiket sirató szülőket hagytak maguk után. Minden gyülekezetünkben gyászoltak, majd a 
fájdalmak enyhülése után hősi halottaik neveit emléktáblán vagy emlékoszlopon örökítették meg. Az 
anyagi veszteség is jelentős volt, alapítványok, alapokba fektetett pénzeszközök váltak értéktelenné a 
háborút követő infláció miatt. 

Az 192 l-es esztendő változást hozott az egyházmegye élén is. A 32 évig hűségesen szolgáló Németh 
Pál esperes helyére Mesterházy Sándor (1921-1933) nemespátrói lelkészt választották. Az elhunyt 
Berzsenyi Sándor felügyelő utódja dr. Ittzés Zsigmond (1921-1946) kaposvári főorvos lett. Ünnepélyes 
beiktatásuk Nagykanizsán volt 1921. november 17-én. 

A határon túlra került gyülekezetek helyzete Trianon után 

A franciaországi Versailles melletti Trianon palotában megkötött békediktátum - 1920. június 4-én 
írták alá, életbe lépett 1921. július 26-án - következtében az országgal együtt „megcsonkultak" az 
egyházkerületek és az esperességek is. A döntés súlyosan érintette a somogyi és a kemenesaljai egy
házmegyét. Határainkon túlra került a magyar nyelvű légrádi egyházközség is. Elkerültek a somogyi 
egyházmegye bábáskodásával létrejött Pozsega megyei vegyes anyanyelvű gyülekezetek, valamint a 
Zágráb köré csoportosuló - ugyancsak többnyelvű - evangélikus közösségek. A Kemenesaljához tar
tozó magyar nemzetiségű Alsólendva és szórványainak fele ugyancsak átkerült a határ túlsó oldalára. 

Légrád evangélikus gyülekezetét íQ. Zrínyi György ellenreformációs tevékenysége nem tudta meg
törni, sőt, meghatározó szerepet töltött be az egyházmegye életében lelkészein keresztül. Ismeretes, 
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hogy több esperest is adott Somogy-Zala evangélikusainak. Történelmének alakulásában nagy szerepe 
volt annsik, hogy 1571 és 1664 között nagy többségben magyar evangélikusok lakták a várost. Végvára 
a gyászévtized (1671-1681) idején, 1675-ben „külön vallásszabadsági engedélyt nyert" I. Lipóttól. A 
zaklatások és az üldözések ellen azonban így sem kaptak védelmet. Papjaikat és tanítóikat elűzték 
- utolsóként Rajczi András lelkészt és Perlaky János tanítót, 1687-ben -, majd újabb és újabb intéz
kedésekkel akadályozták meg visszatelepülésüket. A horvát nyelvű lakosság az üldözések hatására 
katolizált, a magyar nyelvű a „hamu alatt parázslott". Kitartásának köszönhető, hogy a türelmi ren
delet megjelenése (1781) után újraéledt, gyülekezetté szerveződött és Surd filiája lett. 1792-től Artner 
Mihály a tanítója. 1804-től Horváth József lelkész-tanító vezette a gyülekezetet. 1807-ben templomot 
épített. 1810-ben anyagyülekezetté alakult. 1841-ben új templomot emelt, amelyet 1889-ben kibővített. 
1908-ban új iskolával és tanítólakással gazdagodott. 1917-ben 415 lélek tartozott az egyházközséghez. 
Mind az iskolában, mind az egyházi szolgálatban kizárólag a magyar nyelvet használták. Trianon 
következtében a község a határ túlsó oldalára került. 1941 és 1945 között ismét Magyarországhoz 
tartozott. Ekkor (1941. október 18-án) látogatta meg a gyülekezetet D. Kapi Béla püspök. Abban az 
időben Liska Endre volt a gyülekezet lelkésze. 1945-től nincs magyar oktatás. Az asszimiláció mind 
az evangélikus hívek, mind a velük azonosítható magyarság vonatkozásában nagyon gyorsan folyik. 
Az egykor erős evangélikus egyház mára 140-150 hívőre zsugorodott. A 60-as években a hitoktatás 
még magyarul folyt, később két nyelven, ma már csak horvátul. A gyülekezet utolsó, magyar nyelven 
prédikáló lelkésze Szántó Imre volt, aki a kilencvenes évek végéig szolgált a hívek között. Napjainkban 
Marian Sporsics személyében horvát nyelvű pásztora van a kis közösségnek. 

A gyülekezet hajdani jelentőségét jól jelzi az a névsor, amely ismert lelkészeiről és tanítóiról fenn
maradt. 

Lelkészek: Serényi György (1620), Ládonyi Ferenc (1624-1639), Kálmáncsehi Balázs (1639?), Gödi 
Imre (1640-1641), Hidegkúti András (1641-?), Semptei (Schemtei) Benedek (1644-1650), Perlaky 
György (1650), Deselvics (Deselvicz) István (1654-1664), Rakicsányi István (1664-1671), Szanai (1674), 
Karuffa (1677-1678), Barakonyi Ádám (1687), Rajczi András (1687), (!), Horváth József lelkész-ta
nító (1804-1813), Csengető (Tsengető) Mihály (1814-1821), Czipott György (1821), Fichtner Ferenc 
(1822-1827), Kovács Mihály (1827-1830), Pataki Pál (1830-1836), Mernyi Sámuel (1836-1837), Hutter 
Zsigmond (1837-1839), Andorka János (1839-1843), Neusinger János (1843-1881), Szilvágyi Gyula 
(1881-1901), Bors György (1901-1912), Horváth Olivér (1912-1920), (!), Liska Endre (?-1942-?), Szán
tó Imre (a 20. század utolsó évtizedeiben). Marian Sporsics (?) 

Tanítók: Perlaky János (1687), (!), Artner Mihály (1792), Famelitzi (1795-1801), Laki József (1801-
1804), Horváth József lelkész-tanító (1804-1810), (!), Töskés Sámuel (1810-?), Pécsek János (1858), 
Gring János (1859), Amtmann János (1860-1887), Mikler Győző (1887-?). 

Antunovác magyar, német és szlovák nyelvű evangélikus lakói 1865 és 1867 között érkeztek több 
felvidéki és dunántúli vármegyéből, és a gróf Jankovich-féle parcellázott birtokon települtek le. Már 
1867-ben gyülekezetet alapítottak. Első tanítójuk Mártoni Márton (1868-1870) volt, akit a Nagykani
zsáról meghívott Kohut Mihály lelkész-tanító követett. Utána Tanács József (1875) helyettes tanító, 
majd Tomásowiczky György és Bottyán István tanító vezette a gyülekezetet. Az iskolai oktatás 1877-
ig egy bérelt magánházban folyt. Imaházul is szolgáló iskolát 1877-ben építettek. 1884-ben Szerényi 
Sándort választották lelkésznek. Templomukat 1887-ben építették. 1888 és 1896 között a tragikus sorsú 
Weng Gyula volt a lelkészük, majd újra Szerényi Sándor, akit Mucsfáról hívtak vissza. 1909-ben lel
készlakással és új iskolával gazdagodtak. A felekezeti iskolában azonban csak hosszú kérelmezések 
után kezdhette meg az oktatást Spissak Henrik tanító, mert - az 1890-től községi iskolaként működő 
régi intézmény mellett - a hatóság éveken át nem engedte meg az egyházi iskola működését. 1917-ben 
az egyházközséget 1300 lélek alkotta, az anyagyülekezetben 433, a hozzá tartozó nagy szórványterü
leten 867 evangélikus élt. 

Hrastovác evangélikus lakói Tolna és Baranya vármegye német nyelvű községeiből érkeztek 1861-
1867-ben. Lakóházaik felépítése után rögtön megépítették imaházul is szolgáló iskolájukat. Lelkészei: 
Péter Ádám, BeyerTeofil (1903), Seregély Béla, Dobrovoljac Milkó (1910), Plivelics Fülöp, Kettenbach 
Jakab (1915-1917!). Tanítói: Hass János, Spissak Henrik, Vánkos Jenő. Az egyházközséget 1917-ben 
1585 lélek alkotta. Az anyaegyházban 705, a mali-bastaji filiában 398, a kapetanovopoljei filiában 265 
evangélikus élt. A híres Daruvár fürdőhelyen 94 evangélikust tartottak nyilván. Szórványban 125-en 
laktak. A gyülekezetek német nyelvűek voltak. 1908-tól Mali-Bastaji gyülekezetét Mérnyi Ádám nyu
galmazott lelkész gondozta. Imatermüket a lelkészlakásban alakították ki. Gyermekeik horvát nyelvű 
iskolába jártak. (Az 1910. évi névtárban anyagyülekezetként szerepel!) Kapetanovopolje saját iskolá
val rendelkezett. 1917-ben Venzel Mátyás volt a tanítójuk. 

Pozsega az azonos nevű vármegye székhelye. A városnak és környékének evangélikusai az 
antunováci egyházközség fiókgyülekezeteként szerveződtek, 1912-ben imaházat építettek, majd 
anyagyülekezetté alakultak. Imaházukat 1913 nyarán szentelte fel Gyurátz Ferenc püspök. Lelkészük 
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Dobrovoljac Milkó - korábban katolikus plébános - lett, aki német és horvát nyelven hirdette az igét a 
városban és nagy kiterjedésű szórványában. 1917-ben lélekszámuk 200 volt, 50-en a városban, 150-en 
a szórványban éltek. 

Zágráb evangélikus gyülekezetének és filiáinak története dr Kolatschek zágrábi lelkész nevéhez 
fűződik, aki az 1880-as években került a városba, és nagy buzgalommal végezte munkáját. A város 
által ajándékozott telken 1882-ben iskola és lelkészlakás, majd 1884-ben templom épült. 1909-ben új, 
kétemeletes iskolát emeltek, amelyben az elemi iskolán felül polgári fiú- és leányiskola is működött. A 
szépen kialakított területnek „Luther-udvar" a neve. 1917-ben Bayer György volt a gyülekezet lelké
sze, aki már hosszú ideje működött zágrábi hívei között. Segédlelkészként Mártony Elek és Varga Imre 
neve ismert. Ok az evangélikusokhoz csatlakozó magyar református hívek érdekében magyar nyel
ven végezték szolgálatukat. Később Búzás másodlelkész végezte a gyülekezeten belüli gondozásukat, 
ugyancsak magyar nyelven. Ismert tanárok, tanítók: Czernek Gusztáv, Schuhmacher Samu, Schindler 
Gusztáv, Kokot Lujza, Laskarin Hermin. A Horvát- és Dalmátország területén élő valamennyi evan
gélikus a zágrábi egyházközséghez tartozott. Összesen 2063-an voltak, közülük Zágrábban 493-an 
laktak. Az egyházközségnek öt filiája volt: a mlinszkai és a kutinai német nyelvű (imaházzal, iskolá
val és tanítólakkal), a brsljanicai magyar, német, tót és cseh nyelvű (templommal és lelkészlakással), 
a srbsko selistei német nyelvű (imaházzal) és a belovári vegyes nyelvű. A leánygyülekezetek helyi 
vezetését StoU Ferenc levita-tanító (Mlinszka), Ebersold Vilmos tanító (Kutina), Zmaila Iván helyet
tes lelkész (Brsljanica), valamint Poglitsch levita-tanító (Belovár) végezte. A legújabb gyülekezetnek 
(Srbsko Seliste) a világháború éveiben még nem volt helyben lakó „tanult" lelki vezetője. A filiák közül 
a legnagyobb lélekszámú a belovári volt, amelyhez 580 lélek tartozott. 

A somogyi Egyházmegye 1921 és 1952 között 

Mesterházy Sándor (1921-1933) már esperessé választása előtt megismerte egyházmegyéjének 
gyülekezeteit. Megírta a somogyi egyházmegye történetét, amely e munkának is egyik forrása lett. 
Esperesként nehezményezte a területi változásokat, de bizakodva tekintett a jövőbe. Szorgalmazta a 
gyülekezetekben folyó - Kapi Béla püspök által elindított - belmissziói tevékenységet, és irányította 
a Barcs-Nagyatád-Somogyszobi Missziói Gyülekezet megszervezését. Célja mind esperesi munká
jában, mind irodalmi tevékenységében a lelkek „megjavítása" volt. Ezt fejezi ki könyve utószavának 
egyik mondata is: „Hadd haladjanak az emberek a fejlődés útján, a boldogság, az üdvösség felé." 
Tizenkét éven át buzgón végzett hivataláról, egyszerű, puritán papi lelkülettel viselt tisztségéről 1933 
nyarán mondott le. Egykori lelkésztársa és hivatali utódja - Horváth Lajos - így írt róla: „mély vallá
sossága, alázatos, szelíd jelleme, egyháztörténeti mély tudása, meleg emberszeretete tették munkáját 
áldásossá, benne a lelkészek atyjukat tisztelték és szerették." 

Mesterházy Sándor elnöktársa mindvégig dr. Ittzés Zsigmond volt. Nem csoda, hogy ő is a lelkek 
megtartását, a hívek erősítését tartotta az egyházmegyei lelkészi kar fő feladatának. 

Az 1933. évi névtárban a dunántúli egyházkerület 9 egyházmegyével szerepelt. Ekkor már nem 
létezett a vasi felső egyházmegye, mert egyházközségeit Kőszeg és Szentgotthárd kivételével az auszt
riai Burgenlandhoz csatolták. Két egyházközsége a vasi közép egyházmegyéhez került. Mai egyház
községeink öt egyházmegyében helyezkedtek el: a somogyiban, a kemenesaljaiban, a tolna-baranya
somogyiban, a zalaiban és a veszprémiben. 

A jogelődnek tekintett somogyi egyházmegyét 10 egyházközség és a Barcs-Nagyatád-Somogyszo
bi Missziói Gyülekezet alkotta. Területileg 2 vármegyéhez tartoztak. Somogy megyéhez a gyékényesi 
(815), a kaposvári (1547), az iharosberényi (1395), a nemespátrói (679), a porrogszentkirályi (1739), a 
sandi (880), a surdi (970), a vései (1249) és a Barcs székhelyű missziói gyülekezet; Zala megyéhez a 
nagykanizsai (1249) és a szepetneki (594) egyházközség tartozott. Az egyházmegyében (a missziói 
gyülekezetben és a szórványokban élőket nem számítva) 1144 tanulót tartottak nyilván. 

A kemenesaljai egyházmegyében Pusztaszentlászlót (702), Zalaistvándot (871) és Zalaegerszeget 
(693) találjuk a mai Zala megyéből. Barlahida még Pusztaszentlászlónál szerepel, de már 1932-ben 
megkezdődött missziói gyülekezetté szervezése. 1933 augusztusában vált véglegessé a missziói kör. 
Zalaszentgrót változatlanul Zalaistvánd filiája volt. Az esperesi tisztséget Molitórisz János (1929-1952) 
ostfifyasszonyfai lelkész, a felügyelőit koltai Vidos Dániel merseváti földbirtokos töltötte be. 

A tolna-baranya-somogyi egyházmegyéhez hat somogyi egyházközség tartozott: Bábonymegyer* 
(547), Somogydöröcske (2221), Ecseny (1510), Kötcse (1274), Tab (1942) és az 1927-ben önállósult So-
mogyvámos (861). Somogydöröcskének változatlanul Somogyszil, Gadács és Bonnya, Ecsenynek már 
csak Polány, Tabnak Torvaj, Magyarkér, valamint - új gyülekezetként - Lulla és Sérsekszőlős volt a 
filiája. Ebben az időben a tolna-baranya-somogyi egyházmegye volt a dunántúli egyházkerület legna
gyobb lélekszámú egyházmegyéje (55 495 lélek, 8214 tanuló). Mai egyházmegyénk legnagyobb gyüle
kezete Somogydöröcske volt. Az egyházmegye élén Müller Róbert (1931-1936) felsőnánai lelkész állt 
főesperesi státusban. Az alesperes Gyalog István kétyi lelkész volt. Az egyházmegyei felügyelő tisztet 
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dr. Pesthy Pál nyugalmazott igazságügy-miniszter, földbirtokos töltötte be. (A *-gal jelölt község neve 
időközben megváltozott!) 

A zalai egyházmegyéhez az 1926-ban önállósult Keszthely (527) tartozott. Az esperesi tisztséget 
- Magyari Miklós (1908-1920) kapolcsi és Fenyves Ede (1920-1926) mencshelyi lelkész utódjaként 
- Nagy Lajos (1926-1937) szentantalfai lelkész, az egyházmegyei felügyelőit dr. Berzsenyi Jenő nyu
galmazott járásbíró (Hegyfalu) viselte. A zalai egyházmegye - szemben az előbbivel - a dunántúli 
egyházkerület legkisebb lélekszámú egyházmegyéje volt. Hét egyházközségében 3846 evangélikus élt. 

A veszprémi egyházmegyéhez tartozó Siófok a névtári nyilvántartásban még Lajoskomárom szór
ványaként szerepelt 83 lélekkel, de már szervezés alatt állt az Enying székhelyű missziói gyülekezet. 
Esperese Takács Elek (1913-1937) homokbödögei lelkész, felügyelője Mihály Sándor pápai gazdasági 
felügyelő volt. 

Az 1940. évi névtár adatai a somogyi egyházmegye gyülekezeteinél nem mutatnak számottevő vál
tozást. A kemenesaljainál Barlahida már missziói központként szerepel. A tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyénél Gyalog István (1936-1940) kétyi lelkészt találjuk a főesperesi székben. Dörmer Fri
gyes varsádi lelkész az alesperes, Fábián Imre sárszentlőrinci lelkész pedig a belmissziói esperes tisztét 
töltötte be. MüUer Róbert korábbi esperes „tiszteletbeli esperes" címet kapott. Még ugyanabban az 
évben Fábián Imre (1940-1952) lett a főesperes, és ebben a tisztségben meg is maradt az új egyházszer
vezet megalakulásáig. A zalai egyházmegyénél Jónás Lajos (1937-1948) alsódörgicsei lelkész lett az új 
esperes, a felügyelői tisztségre dr. Roósz Ádám (1937-1949) keszthelyi ügyvéd kapott bizalmat. Jónás 
esperest Menyhár István (1948-1949) követte, majd Halász Béla lett az egyházmegye esperese, aki 
hivatalát az egyházmegyék átszervezéséig viselte. Az egyházmegyei felügyelői tisztségre dr. Fekete 
Zoltán egyetemi tanárt - a későbbi országos felügyelőt - választották. Az 1940. évi névtár veszprémi 
egyházmegyére vonatkozó adatai között már szerepelt az Enying székhelyű missziói gyülekezet, s 
az egyházmegye élén új esperes, Hering János állt. Siófok 82 lélekkel az enyingi missziói gyülekezet 
egyik „oszlopa" volt. 

Somogy és Zala területén több missziói kör, illetve missziói központ alakult a 30-as években. Szüksé
gességük vitathatatlan. Az egyre jobban szétszóródott evangélikusok „megmentésére" ez mutatkozott 
a leggyorsabban és legjobban járható útnak. 

Somogy megye délnyugati részén élő evangélikus szórványhívek összegyűjtésére alakult 1932-ben 
a Barcs-Nagyatád-Somogyszobi Missziói Gyülekezet, amelynek Barcs lett a székhelye. A vármegye 
északkeleti részén élő evangélikusok is szerveződtek 1934-ben Enyingi Missziói Gyülekezet néven, 
központja Enying, majd 1943-tól Siófok lett. A székhelyváltozást követően azonban már Enying-Sió-
foki Missziói Gyülekezet néven szerepelt. A Zala vármegye északnyugati részén lévő göcseji falvak 
evangélikusai a Barlahida székhelyű Barlahidai Missziói Gyülekezet tagjai lettek 1933 augusztusában. 
Még 1939-ben megalakult a Balaton déli partján élő evangélikus hívek összegyűjtését célzó Balaton-
Délvidéki Evangélikus Missziói Kör Balatonszárszó központtal. 

Visszatért Alsólendva és Muraköz 1941 tavaszán. Alsólendva visszakapta régi szórványterületét - a 
lenti missziói kört -, ezzel a kemenesaljai egyházmegye újabb zalai gyülekezettel bővült. A zalaeger
szegi gyülekezet pedig mentesült egy nagy szórványterület gondozása alól. Ám ez csak rövid négy 
évig tartott, mert 1945 tavaszán Alsólendva ismét a határ másik oldalára került. 

Ebben a korban volt Horváth Lajos (1933-1952) gyékényesi lelkész a somogyi egyházmegye espe
rese, akit 1933. szeptember 28-án iktatott hivatalába a leköszönő Mesterházy Sándor. Az új esperes 
már hivatalba lépésének második évében végiglátogatta az anyagyülekezeteket, filiákat és a fiókegy
házakat, s folytatta az elődje által gyakorlattá vált evangelizációs munka irányítását. Szorgalmazta az 
egyesületek létrehozását. Különösen sok iflúsági egyesület tevékenykedett esperessége idején. Az ifjú
ságért érzett felelősségét jól jelzi, hogy évente 2-2 alkalommal rendeztek iflúsági konferenciát. Sokat 
küzdött azért, hogy a változó, nehéz időkben békességben éljenek, és a hitvallási alapon megmaradja
nak a különböző politikai elvekkel rokonszenvező lelkészek és gyülekezetek. A második világháború 
és a nagy társadalmi-politikai változások kora is az ő szolgálati idejére esett. A háborút az egyházme
gye nagyobb anyagi veszteségek nélkül élte át, de harangjai ismét sok helyen áldozatul estek. Épületei 
(különösen Gyékényesen, Paton) és berendezési tárgyai is megsérültek és meg is fogyatkoztak, de a 
legnagyobb veszteség emberáldozatban volt. Nemcsak a harctereken hősi halált halt fiaink helye ma
radt üres templomainkban, hanem a bombázások és a brutális gyilkosságok polgári áldozataié is. De 
egy másik háború is szedte áldozatait: a kitelepülés, a kitelepítés, az internálás. A lelki élet területén 
mégis megindult a munka, és kiterjedt a gyülekezetek minden rétegére. A vallásos estélyek, az evan-
gelizációk, az ifjúsági konferenciák, a bibliaórák mind-mind gyülekezeteink erősödését szolgálták. A 
hatalom nem nézte jó szemmel ezeket, és ahol csak lehetett, akadályokat gördített eléjük. Meg kellett 
küzdeni az iskolák és az egyházi javak államosításából adódó gondokkal is. Előbbi a filiákat érintette 
súlyosabban, utóbbi minden gyülekezetünk anyagi létét veszélyeztette. Horváth Lajos esperesi tiszt
sége lemondásával szűnt meg 1952 decemberében. Ő volt a somogyi egyházmegye utolsó esperese. 
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Elnöktársa 1946 nyaráig dr. Ittzés Zsigmond volt, aki 25 évi példás és hűséges felügyelői szolgálat 
után ugyancsak lemondott tisztségéről. Helyére Jamrich Béla (1946-1952) csurgói c. igazgatót vá
lasztották. Beiktatását Horváth Lajos esperes végezte 1946. július 31-én Csurgón. 0 volt a somogyi 
egyházmegye utolsó felügyelője. 

Ebben az időszakban vármegyéink (Somogy és Zala) egyházmegyéiben élénk épitkezések folytak. 
A somogyi egyházmegyében Kaposváron 1929-ben és Csurgón 1936-ban templom, Nagykanizsán 
1931-ben gyülekezeti ház épült. A tolna-baranya-somogyi egyházmegyében Hácson 1936-ban emel
tek templomot. Fonyódon 1936-ban közös evangélikus-református templommal, Ecsenyben 1936-ban 
gyülekezeti házzal gazdagodtak a hívek. A kemenesaljai egyházmegyéhez tartozó Zalaegerszegen 
1928-ban gyülekezeti ház. Lentiben 1932-ben templom, Barlahidán 1933-ban i^úsági ház és 1935-ben 
templom. Pusztaszentlászlón 1934-ben, Zalaistvándon 1939-ben i^úsági ház épült. A zalai egyházme
gyéhez tartozó Keszthelyen 1929-ben templom, Tapolcán 1936-ban, Sümegen 1937-ben közös evan
gélikus-református templom építése jelezte a gyülekezetek életképességét. A háború, sőt a fordulat 
éve, 1948 után a Somogyvámoson 1951-ben és a Somogymeggyesen ugyancsak 1951-ben serénykedő 
templomépítők is több generáció számára kívántak „szent hajlékot" emelni. 

Közben a második világháború következményeként - 1945-ben - ismét átrajzolták hazánk térké
pét... A kitelepítés és az elhurcolás az egyházak közül az evangélikus felekezetet érintette legsúlyosab
ban, mert híveik között köztudottan magas arányban voltak szlovák és német eredetű gyülekezetek. 

A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye története 

A második világháború után az ország politikai berendezkedése is megváltozott, és ez különösen 
1948-at követően meghatározta az egyházak életterét is. Döntött anyagi helyzetükről, új ideológiát 
dolgozott ki megítélésükre, s beleszólt elöljáróik kiválasztásába. 

Ilyen körülmények között alkotta meg a Magyarországi Evangélikus Egyháznak a Magyar Népköz
társaság Kormánya engedélyével 1948. évben Budapesten összehívott zsinata 1952. május 20. napján 
megnyílt ülésén „A Magyarországi Evangélikus Egyház területi beosztásának újjárendezéséről" szóló 
1952. évi I. egyházi törvénycikket, amely a Magyarországi Evangélikus Egyház addigi egyházmegyei 
beosztását és elnevezését megszüntette, és az egyházközségeknek az egyházmegyékbe való beosztá
sánál az államigazgatási megyék határait vette figyelembe. Az egyházmegyéket úgy osztotta egyház
kerületekbe, hogy azokban az egyházmegyék száma egyenlő, az egyházközségi rendes lelkészi állások 
száma pedig megközelítően egyenlő legyen. 

A zsinat 16 egyházmegye létrehozásáról döntött, s ebben több megye összevontan, több önállóan, 
ugyanakkor - a legnagyobb lélekszámú evangélikust tömörítő - Békés megye két egyházmegyeként 
(Kelet-Békési és Nyugat-Békési) szerepel. Somogy és Zala megye 24 egyházközsége egy egyházme
gyébe került, és a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegyét alkotta. 

Somogy megyei egyházközségek és lelkészeik: 
Balatonszárszó (Szakái Árpád), Barcs (Molnár Lajos), Bábonymegyer (Schád Ottó), Csurgó (Szekeres 

Elemér), Ecseny (Berkényi Ede), Gyékényes (Horváth Lajos, Halasy Endre), Iharosberény (Hegyháti 
János), Kaposvár (Dubovay Géza), Kötcse (Szende Sándor), Porrogszentkirály (Lágler Béla), Siófok 
(Buthy Dénes), Somogydöröcske (Szerdahelyi Pál), Somogyvámos (Schöck Gyula), Tab-Torvaj (Jakus 
Imre, Németh Zoltán), Vese (Lakatos György). 

Zala megyei egyházközségek és lelkészeik: 
Barlahida (Feller Ádám), Nagykanizsa (Fónyad Pál), Nemespátró (Szomjas Károly), Pusztaszentlász

ló (Loós János), Sand (Teke Zsigmond), Surd (Zámolyi Gyula), Szepetnek (Weiler Henrik), Zalaeger
szeg (Nagy Miklós), Zalaistvánd (Kutas Elek). 

A zsinat egyidejűleg az egyházkerületek eddigi beosztását, továbbá a Dunántúli Evangélikus Egy
házkerületet és a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerületet megszüntette. Az eddigi négy egyház
kerület helyett kettő lett, új néven: Északi Evangélikus Egyházkerület és Déli Evangélikus Egyház
kerület. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye a Déli Evangélikus Egyházkerülethez került. Az 
egyházkerületbe nyolc egyházmegye tartozott 155 egyházközséggel. 

A törvény 1952. évi június hó elsején, pünkösd vasárnapján lépett hatályba, és lényegében a benne 
szereplő kettős szerkezetű kerületi beosztás maradt meg - az egyházmegyék területi beosztásának 
kisebb-nagyobb módosításával - 2000. október 16-ig. 

Az egyházkerületek határa 1952 és 2000 között kétszer változott. Az egyik érintette egyházmegyén
ket is. Az 1979-ben végzett államigazgatási területrendezés következtében ugyanis Veszprém megyétől 
Zala megyéhez csatolták vissza Keszthelyt és környékét. A visszacsatolt terület, valamint Tapolca és 
Sümeg környéke (1980-tól) a Somogy-Zalai Egyházmegyéhez került, és a Déli Egyházkerület része 
lett. Ezzel a döntéssel egyházmegyénk a Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközséggel bővült, 
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amelyet a keszthelyi anyaegyház, valamint a tapolcai, a sümegi és az 1994-ben alakult hévízi leány
egyház alkot. 

Az 1991 és 1997 között ülésező VI. zsinat 1997-ben döntött az egyházkerületek hármas szerkezetéről. 
Az egyes kerületek területi beosztása azonban csak az 1998 és 2001 között ülésező VII. zsinat döntése 
alapján nyerte el mai formáját. 

Ennek megfelelően a 2000. évi XII. E. tv. 3. §-ával módosított 1997. évi II. E. tv. 99. §-ának melléklete 
alapján 2000. október 16. napjától egyházmegyénk a Nyugati (Dunántúli) egyházkerülethez tartozik 
a Fejér-Komáromi, a Győr-Soproni, a Vasi és a Veszprémi egyházmegyével. Ezen a beosztáson változ
tatott az egyházkerület 3/2005/K. sz. határozata, amely szerint a 2006-ban kezdődő szakasztól a Győr-
Soproni egyházmegye kettéválik a Győr-Mosoni és Soproni egyházmegyére. így egyházkerületünket 
6 egyházmegye alkotja. 

A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye első esperesének Kutas Elek zalaistvándi lelkészt, első 
felügyelőjének pedig Trimmel Henrik kötcsei felügyelőt választotta az egyházmegye közgyűlése. 

Kutas Elek (1953-1957) egyházunk szempontjából politikailag nehéz időszakban, lelkiismeretesen 
végezte szolgálatát. Feladata a területileg új egyházmegye hű pásztori vezetése és az új követelmé
nyekhez is igazodó adminisztratív irányítása volt. Szolgálata négy évig tartott. 

Lágler Béla (1957-1970) porrogszentkirályi lelkész lett az újjáalakult egyházmegye második espere
se. Két cikluson keresztül állt az egyházmegye élén. Evangéliumi alapon, lelkes igehirdetéssel kívánta 
megtartani az egyre fogyó falusi híveket. Temetésén (1977-ben) Káldy Zoltán püspök hangsúlyozta: 
„Lágler Béla bölcsességgel látta el szolgálatát, és reménységgel hirdette az igét, amely megmarad 
örökké." 

Trimmel Henrik egyházmegyei felügyelő (1953-1970) széles látókörű, elismert gazdaként számon 
tartott földműves volt, aki nagy buzgalommal és vallása iránti elkötelezettséggel végezte a reá háruló 
feladatokat azokban a múlt századi években, amelyek mind politikai, mind egyházi vonatkozásban a 
legtöbb ellentmondást hordozták. Mindezeket hosszú szolgálati ideje bizonyítja, amelynek idős kora 
szabott határt. 

Dubovay Géza kaposvári lelkész esperesi, Horváth Lajos mezőgazdász felügyelői beiktatása 1970. 
április 26-án volt a kaposvári templomban, A beiktatási ünnepen D. Káldy Zoltán püspök Lk 22,24-30 
versei alapján tartott igehirdetésében határozottan beszélt arról a Jézusról, aki szavaival és gyógyítá
saival, majd golgotai kereszthalálával nemcsak egyeseknek, hanem az egész emberiségnek szolgált. A 
„diakóniai út" teológiájának megtalálásáról és elfogadásáról, amelyet akkori egyházi vezetőink „egy
házunk és népünk jövőjéért érzett felelősséggel kimunkáltak", a beiktatott esperes is bizonyságot tett, 
és annak alapul vételével hirdette meg esperesi programját székfoglaló beszédében. A 3 évenként 
végzett esperesi hivatalvizsgálatok során nemcsak a gyülekezetek adminisztrációját és pénzügyi hely
zetét vizsgálta, hanem a mindennapok legkülönbözőbb kérdéseivel is foglalkozott. Különösen fon
tosnak tartotta a gyülekezetek hitéletének elemzését, jó rendjét, az imádkozást, a lelkészek folytonos 
tanulásának szükségességét, magánéletük tisztaságát, az igehirdetésekre való komoly felkészülést és a 
prédikációk szép stílusát. 

Horváth Lajos két ciklusban (1970-1982) - hajdani esperes apjához méltó buzgalommal - viselte 
felügyelői hivatalát, de újabb egyházmegyei szolgálatot betegsége miatt nem vállalt. 

Dr. Blázy Árpád egyházmegyei felügyelő (1982-1994) zalaegerszegi szakgyógyszerész beiktatása 
1982. november 7-én volt Nagykanizsán. Székfoglaló beszédének alapgondolatát Józsué könyve 24,15-
ből választotta: „én azonban és az én házam az Ürnak szolgálunk." Bátor bizonyságtételt jelentettek 
akkor még ezek a mondatok egy gyógyszertárvezető ajkáról. Az Űr szolgálata melletti elkötelezett
ségének még számtalanszor tanújelét adta, amikor felügyelőként Somogy és Zala gyülekezeteiben 
megjelent, vagy országos, illetve gyülekezeti presbiterként tevékenykedett. Nem véletlen, hogy fia a 
lelkészi hivatást választotta. 

Dubovay Géza (1970-1991) hűséges, példás rendben végzett szolgálata választási ciklus közben ért 
véget lemondásával. Helyére Smidéliusz Zoltánt (1991-2000), Nemespátró és Gyékényes lelkészét vá
lasztották. Beiktatása 1991. április 7-én volt a nemespátrói templomban. Fő céljának azt tekintette, 
hogy ebben a szórványsorsú egyházmegyében a lelkészek és a gyülekezetek szeretetteljes közösséget 
alkossanak. Ennek érdekében szorgalmazta a gyülekezetekben már megszokott szeretetvendégségeket 
és új lehetőségként a különféle egyházmegyei alkalmak (ifjúsági, presbiteri, réteg- és csendesnapok, 
valamint ifjúsági táborok) rendezvényeit. Ilyen céllal indult el a Kapernaum c. időszaki lap is. Egyide
jűleg fontos feladatának tartotta az államosított egyházi ingatlanok visszaigénylésének vagy kárpótlá
sának gyors, a gyülekezetek érdekeit szolgáló elintézését. Esperesi szolgálata mellett aktív résztvevője 
volt a zsinati munkának, és szorgalmazója az új rendszerű egyházkerületek megszervezésének. Ö 
volt a Nyugati (Dunántúl) Evangélikus Egyházkerület első püspökhelyettese (2000-2006), egy ideig a 
zsinat lelkészi elnöke is. 
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Dr. Blázy Árpád tisztességgel viselt 12 évi egyházmegyei szolgálatból való elköszönése után 
Nagybocskai Tamás (1994-2006) nagyatádi mezőgazdasági mérnök, szakmérnök felé fordult a gyü
lekezetek bizalma. Felügyelői beiktatása 1994. november 5-én volt a gyékényesi templomban. Szol
gálatát lelkiismeretesen, testvéri együttműködéssel és papi családi házból hozott alázattal végezte két 
cikluson át. Azon munkálkodott, hogy „az ige mindenkihez eljusson" ebben a szórványsorsú egyház
megyében is. Támogatója és résztvevője volt az egyházmegyei alkalmaknak, s elhivatott vigyázója 
a rábízott nyájnak. Kezdeményezte és fáradhatatlanul szorgalmazta, hogy egyházmegyénk jelképe, 
a Magyarországi Evangélikus Egyház első egyházmegyei címere (1995) elkészüljön. A címert elkép
zelései alapján készítette el Deák Varga József heraldikus. Az újabb ciklusra egészségi állapotának 
megfelelőbb egyházi szolgálatot vállalt. 

Szemerei János kaposvári lelkész az esperes 2000-től. Beiktatása Kaposváron volt 2000. május 27-
én dr. Harmati Béla püspök szolgálatával. Az ünnepi eseményen részt vett az akkor még alakuló
ban lévő Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület megválasztott püspöke, Ittzés János is. Az új esperes 
székfoglalójában elhangzott egyiíc mondata sokatmondóan fejezi ki el nem felejtendő feladataként: 
„az egyházban minden programnak és rendezvénynek, minden intézkedésnek és szabálynak a ránk 
bízottak javát, üdvösségét kell szolgálni." Fáradozásait elismerve választották 2006-ban újabb hat évre 
esperesüknek az egyházmegye gyülekezetei. 

Dr. Hári Tibor nagykanizsai ügyvédet - aki egyházunk különböző munkaköreiben évek óta elkö
telezetten munkálkodik - gyülekezete templomában iktatta az egyházmegyei felügyelői tisztségébe 
Szemerei János esperes 2006. május 13-án. Az új szolgálati útra induló felügyelő székfoglalójában 
két feladatot jelölt meg az egyházmegyei elnökség számára: 1.) „a Somogy-Zalában szórványban élő 
evangélikusság megtartása és kis gyülekezeteink fennmaradásának biztosítása"; 2.) „.. az egyre sze-
kularizálódó világban keresztyén hitünk és egyházunk megtartása, az anyaszentegyházunkon belül 
pedig az aktualitását nem vesztett lutheránus egyház és protestáns hagyományaink ébren tartása." 

Az egyházmegye első évtizedei egyházi szempontból kedvezőtlen társadalmi viszonyok között tel
tek. A lelkészek nagy küzdelmet folytattak gyülekezeteik és a lelkek megmentéséért, de a gazdasági 
kényszer okozta elköltözésekkel szemben tehetetlenek voltak. Nagymúltú falusi egyházaink lélekszá
ma csökkent, s az ezredfordulóra több helyen fogyó, öregedő hívők közösségévé vált. Városi gyüleke
zeteinkben csak ritkán jelentkeztek az oda költözött fiatalok. Mindezek ellenére épültek falusi temp
lomok és épületek. Biztató, hogy az utóbbi 20 évben új templomok építését igényelték fiatal városaink 
evangélikus lakói is. 

Új paplak épült 1961-ben Sandon. 1967-ben templommá alakították az iharosi iskolát. Balatonsze
mesen imaházat építettek. 1977 és 1978 között Ecsenyben épült új paplak és gyülekezeti terem. 

1987 és 1990 között - Makovecz Imre Kossuth-díjas és Ybl-díjas építész tervei szerint - templom, 
majd 1992-re hasonló stílusú gyülekezeti ház épült Siófokon. 1995-ben Balatonszárszó gazdagodott 
egy kis templommal, amelyet Ratku Mihály helyi építész tervezett. 

1995 és 1999 között Nagy Tamás Ybl-díjas építész tervei alapján templomot, majd a környezethez illő 
gyülekezeti házat és parókiát emeltek (2000) a balatonbogiári Várdombon. 1997 és 1998 között közös 
evangélikus-református templom épült Hévízen, 2003-ban Marcaliban. Régi parókiákat alakítottak át 
gyülekezeti házzá (Gyékényes, Nemespártó), és egykori i^úsági házak kerültek ismét egyházi haszná
latba (Pusztaszentlászló, Zalaistvánd). 

Ide tartozik a szepetneki parókia helyére épített új gyülekezeti ház (1995-1997) és a nagykanizsai 
új parókia építése (2000), valamint a lebontásra „ítélt" nagykanizsai (1978) és a keszthelyi (1995-1997) 
templom megmentéséért folytatott építkezési munka is, továbbá a kaposvári (1995-1996) és a keszt
helyi (2000-2001) gyülekezeti ház kialakítása, illetve parókia építése, valamint a zalaegerszegi gyü
lekezeti ház és parókia olyan felújítása (2001), amelynek következtében ismét a város egyik legszebb 
épületévé vált. 

A gyülekezetek fentebb leírt átalakulása, a változó demográfiai helyzet az egyházközségek átalaku
lásában is megjelent. Somogyvámos és hácsi filiája 1956-ban társult egyházközséggé alakult. 1970-ben 
megsziint Somogydöröcske anyagyülekezeti státusa. 1965-ben a barlahidai egyházközség Zalaeger
szeghez csatlakozott. 1979-ben Tab, Bábonymegyer, Somogydöröcske, LuUa, Somogymeggyes és Tor
vaj gyülekezeteinek társulásával megalakult a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség. 1997-ben 
Iharosberény és Vese társult, majd Nagykanizsa és hajdani anyagyülekezete, Szépeinek kötött társu
lási szerződést. 

A balatonszárszói székhellyel működő Balaton-Délvidéki Evangélikus Missziói Kör neve 1966-ban 
Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet névre változott, hogy a törvényi előírásnak megfelelően a 
székhely neve is megjelenjen a gyülekezet nevében. 1982-ben Balatonszárszó Siófok filiája lett, 1995-
től Köleséhez tartozik. A Balatonszárszótól keletre eső szórványok Siófokhoz, a nyugatra fekvők Ba
latonboglárhoz kerültek. 
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A Barcs székhelyű missziói kör 1996-ban megszűnt. Gyülekezetei (Barcs, Nagyatád, Somogyszob) 
Porrogszentkirály filiái lettek, de 2002 augusztusától Csurgóhoz tartoznak. 

A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület leg
nagyobb területen fekvő, ugyanakkor legkisebb lélekszámú esperessége. Az egyházmegyét 18 egy
házközség - benne 7 társegyház, 15 anyaegyház, 23 leányegyház, 6 fiókegyház és a legtöbb települést 
magába foglaló szórványhely - alkotja. Területén (Gyenesdiáson) található egyházunk Kapernaum 
szeretetintézménye, valamint egy evangélikus konferencia- és missziói otthon, Balatonszárszón. 

Az egyházmegyében a 2001. évi népszámlálás során 13 500 személy vallotta magát evangélikusnak, 
de némely településen a számuk nem éri el az ötöt sem. Egyházi nyilvántartásainkban 10 000 lélek 
szerepel. Lelkigondozásukat 18 parókus lelkész végzi, de az egyházmegyében élő nyugdíjas lelkészek 
is vállalnak kisegítő szolgálatot. A hívek Zala legdélibb részén, valamint Somogy északnyugati vidé
kén laknak „nagyobb" tömbben. 

Egyházmegyénk területe majdnem teljes egészében azonos Somogy és Zala megye területével. Ki
sebb eltérés csupán célszerűségi okokból, a tökéletesebb lelkigondozás biztosítása céljából van. Ilyen 
indok alapján Somogy megyéből Csorna, Nagyberki és Szabadi a Tolna megyei Dombóvárhoz, Zala 
megyéből Csöde, Hagyárosbörönd, Keménfa, Ozmánbük, Vaspör, Zalacséb, Zalaháshágy, Zalalövő a 
Vas megyei Orimagyarósdhoz került. Ezzel szemben kaposvári gyülekezetünkhöz tartozik a Baranya 
megyei Boldogasszonyfa-Antalszállás, a zalaistvándihoz pedig a Vas megyei Mikosszéplak. A Vesz
prém megyei Balatonkenesét és Balatonvilágost siófoki lelkészünk gondozza, míg Balatonederics, Ba-
zsi, Gógánfa, Gyulakeszi, Hegymagas, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Rapos-
ka. Sáska, Sümeg, Sümegprága, Tapolca, Uzsa (Uzsabánya), Zalagyömrő és Zalahaláp evangélikusait 
a keszthelyi lelkész pásztorolja. 

Legrégebbi gyülekezetünk a surdi és az iharosberényi. Mindkettő történelme a 17. század elejétől 
követhető, és mindkettő artikuláris helyet „megillető" státust kapott a török kiűzése után. Legfiatalabb 
gyülekezeteink városainkban - Siófok, Balatonboglár, Hévíz - találhatók. 

Gyülekezeteinket a sokszínűség és a többnemzetiségű eredet jellemzi. A magyar mellett német, 
szlovák és vend (szlovén) gyökérből fakadó gyülekezeteink vannak. Lélekszámuk alakulásában nagy 
szerepet játszott a Volksbund propogandája, amely több száz német származású evangélikus „kime
neküléséhez" vezetett, fokozta a „malenkij robot"-ra hurcolás és az internálás. Betetőzte a kollektív 
bűnösség elvének alkalmazása, amellyel több ezer evangélikust telepítettek Németországba. Az előb
biek mellett a társadalmi változások hatása, az egyén megváltozott magatartása, az „önmegvalósítás" 
eszméje, a népesedés csökkenése mind egy-egy okozója annak, hogy apadó lélekszámúak nagy múltú 
gyülekezeteirik. 

Egyházmegyei elöljárók 

Esperesek 
A légrádi (somogyi és zalai maradékgyülekezeteket magába foglaló) esperességben 

Ládonyi Ferenc (1624-1639) légrádi lelkész 
Csillagh Dávid (1632-?) gelsei lelkész, a zalai rész alesperese 

A muraszombati (vend) esperességhez csatoltan 
Terbócs János (1639-1646) felsőlendvai lelkész 

A légrádi (somogyi és zalai maradékgyülekezeteket magába foglaló) esperességben 
Semptei Benedek (1646-1650?) légrádi lelkész 

A muraszombati (vend) esperességhez csatoltan 
Krizsán Tamás (16507-1656) muraszombati lelkész 

A légrádi (somogyi és zalai maradékgyülekezeteket magába foglaló) esperességben 
Deselvics István (1656-1664) légrádi lelkész 

A muraszombati (vend) esperességhez csatoltan 
Krizsán Tamás (1664-1669) muraszombati leUcész 

A kemenesaljai egyházmegyébe soroltán 
Asbóth János (1695-1704) 
Aáchs Mihály (1706-1708) 
Lénárt Benedek (1708-1713) 
Hegyfalusí György (1713-1716) 
Király Máté (1716-1725) 
Csereti Mihály (1725-1743) 
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Miskey Ádám (1743-1774) 
Farkas Mátyás (1774-?) 
Tompos Balázs (7-1786) 

A felsőtolna-somogyi egyházmegyébe tartozva 
Murmann Mihály alesperes (1786-1789?) 

A somogyi egyházmegyében 
Bakos Mihály (1789-1802) surdi lelkész 
Balliér István (1802-1834) porrogszentkirályi lelkész 
Pongrácz Ferenc (1834-1863) gyékényesi lelkész 
Andorka János (1863-1889) iharosberényi lelkész 
Németh Pál (1889-1921) vései lelkész 
Mesterházy Sándor (1921-1933) nemespátrói lelkész 
Horváth Lajos (1933-1952) gyékényesi lelkész 

A somogy-zalai egyházmegyében 
Kutas Elek (1953-1957) zalaistvándi lelkész 
Lágler Béla (1957-1970) porrogszentkirályi lelkész 
Dubovay Géza (1970-1991) kaposvári lelkész 
Smidéliusz Zoltán (1991-2000) nemespátrói és gyékényesi lelkész 
Szemerei János (2000-) kaposvári lelkész 

Egyházmegyei felügyelők 
A somogyi egyházmegyében 

Véssey László (1814) 
Véssey Ferenc (1828-1838) 
Véssey Lajos (1839-1846) 
Véssey Márton (1846-1847) 
Véssey Lajos (1847-1859) 
Kund Vince (1860-1869) Fájsz 
Véssey Sándor (1870-1889) Szőkedencs 
Véssey Mihály (1889-1890) Vese 
Andorka Gyula (1890-1897) Csurgó 
Berzsenyi Sándor (1897-1921) Nikla 
dr. Ittzés Zsigmond (1921-1946) Kaposvár 
Jamrich Béla (1946-1952) Csurgó 

A somogy-zalai egyházmegyében 
Trimmel Henrik (1953-1970) Kötcse 
Horváth Lajos (1970-1982) Nagykanizsa 
dr. Blázy Árpád (1982-1994) Zalaegerszeg 
Nagybocskai Tamás (1994-2000) Nagyatád 
dr. Hári Tibor (2006-) Nagykanizsa 

A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye 2006-2012-es ciklusra megválasztott tisztségviselői 
Esperes: Szemerei János 
Felügyelő: dr. Hári Tibor 
Espereshelyettes: Deme Dávid 
Másodfelügyelő: Kiss Bódog Zoltán 
Evangelizációs és missziói felelős: Szigethy Szilárd 
Ifjúsági felelős: Kőszeghy Miklós 
Gazdasági felelős: Nagy Ágnes 
Számvevőszéki elnök: Kóczán Béla 
Számvevőszéki tagok: Deme Dávid, Kováts Péter, Sikter János 
Gusztáv Adolf Segélyszervezet előadó: megbízással Koczor György 
Gyűjteményi felelős: dr. Jani János 
Építési bizottság:,Szilvás László (építési megbízott), dr. Hári Tibor, Smidéliusz Zoltán 
Jelölő- és szavazatszámláló bizottság: dr. Jani János, dr. Reinhardt Miklós, ifj. Dubovay Géza 

Esperesi Hivatal: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 39. Telefon/fax 82/416-467 
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Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség 

8630 Balatonboglár, Hétház u. 17. 
Tel: 85/450-268 
Web: http ://balatonboglar.lutheran.hu 
E-mail: balatonboglar@lutheran.hu 
Czöndör István gyülekezeti munkatárs 

Társult egyházközséggé alakulás éve: 1995 

Balatonbogiári társegyház 
Lélekszám: 171 /161/ 125 Presbitérium: Korzicska 

Róbertné gondnok (Balatonboglár), Magyar István 
műszaki gondnok (Balatonlelle), Gyarmati Zoltán 
jegyző (Szőlősgyörök), Kisné Török Ilona pénztáros 
(Balatonboglár), Gémest Lászlóné számvevőszé
ki elnök (Balatonboglár), Németh-Hám Kornélia 
számvevőszéki tag (Balatonboglár), Horváth Rená
ta számvevőszéki tag (Balatonlelle), Banitz József-
né (Balatonfenyves), Hám Józsefre (Balatonlelle), 
Klotz Péter (Szőlősgyörök), Madarász István (Ba
latonboglár), Molnár Attila (Balatonboglár), Nyirő 
Károlyné (Fonyód), Rangli Margit (Balatonlelle), 
Tilk András (Balatonboglár), Lux Gyula tisztelet
beli presbiter (Balatonszemes), Rangli Ferencné 
tiszteletbeli presbiter (Balatonlelle) 

Egyházmegyei küldött: Ottóffy Attila (Fonyód) 
Kántor Balatonbogláron: Kőröshegyi Adrienn és Mátrai Eszter, Balatonszemesen: Mátrai Eszter, 

Fonyódon: Horváth Adrienn 
Szórványai és lélekszámuk: Andocs (12 / l / 1), Balatonfenyves (23 /lO/ 10), Balatonlelle (153 /160/ 

110), Balatonszemes (29 /28/ 20), Balatonújlak (2 /- / -), Fonyód (78 /52/ 41), Balatonőszöd (17 /6/ 4), 
Karád (15 /3/ 3), Látrány (12 /4/ 2), Ordacsehi (10 /3/ 3), Somogyszentpál (3 /3/ 1), Somogytúr (6 /3/ 2), 
Szőlősgyörök (16 /12/ 8), Visz (3 /!/ 1) 

Lélekszám összesen: 550 /447/ 331 
Hácsi társegyház 
Lélekszám: 96 /117/ 90. Presbitérium: Németh Nándor gondnok és társegyházi felügyelő (Lengyeltó

ti), Peitler Kálmánné pénztáros, Koch Gyula számvevőszéki elnök, egyházmegyei küldött, Eőry Lász
lóné (Lengyeltóti), Kiss Istvánné Makai Erzsébet, Makai Gézáné (Lengyeltóti), Trenyik Tibor (Lengyel
tóti), Vogel Jánosné 

Szórványai és lélekszámuk: Buzsák (2 /2/ 2), Gyugy (8 /4/ 4), Kisberény (3 / l / 1), Lengyeltóti (65 
/70/ 58), Táska (-) 

Lélekszám összesen: 174/194/ 155 
Somogyvámosi társegyház 
Lélekszám: 95 /122/ 94. Presbitérium: Wanderer Ferencné gondnok és társegyházi felügyelő. Mező 

Beatrix jegyző, egyházmegyei küldött (Somogy vár), Kovács Fálné pénztáros, Schiszler Géza számve
vőszéki elnök, Berg Lászlóné, Bierer Zoltán (Somogyvár), Sebestyén Péterné, Tilk Jánosné, Wanderer 
Ferenc, Schiszler Imre tiszteletbeli presbiter 

Szórványai és lélekszámuk: Edde (6 /3/ 2), Öreglak (14 /6/ 3), Famuk (5 /l/1), Somogyvár (18 /lO/ 10) 
Lélekszám összesen: 138 /142/ 110 
Az egyházközség lélekszáma: 862 /783/ 596 
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A gyülekezetek története 

Somogyvámos-Hács körzet 

A körzetet a Balatonboglártól délre fekvő Somogyvámos és Hács községek, Lengyeltóti város, vala
mint a környékén lévő további 8 - evangélikusok által is lakott - Külső-Somogyhoz tartozó település 
alkotja. Somogyvámoson és Hácson kívül Lengyeltótiban élnek nagyobb számban evangélikusok. Ré
szükre rendszeres istentiszteleti alkalmak vannak az általános iskolában. 

A somogyvámosi gyülekezet 
Somogyvámos a Balatontól délre, Fonyód várostól 28 kilométerre fekvő község. 
A terület régóta lakott. A múlt században végzett ásatásokkal avar település helyét tárták fel. A 

korai Árpád-kortól a török idők kezdetéig egy Csopak nevű falu volt a mai Somogyvámostól kb. 1 ki
lométer távolságra, délnyugati irányban. A falu elpusztult. Csupán a 12. századból származó - román 
stílusban épült, de később gótikusán átépített - templomának tornya és hajójának egy része dacolt az 
idővel, ma is áll. Somogyvámos már a török hódoltság idején lakott hely, és Vámosfalva néven talál
ható a török adóbehajtó-listán. A hódoltság megszűnése után sokácok és vendek települtek a faluba. 
Ennek tulajdonítható, hogy egy ideig „Vendisch"-ként is szerepelt. Később Vámos néven jegyezték. 
Mai nevét a múlt század elejétől viseli. 

A gyülekezetet alapító ősök német ajkúak voltak. 1790-ben és 1813-ban érkeztek másodlagos tele
pesként Tolna, valamint Baranya már kiépült falvaiból, ahova Elzászból és Pfalzból települtek. 

A Vámoson otthonra talált 20 evangélikus család 1814-ben alakult gyülekezetté, és az ecsenyi anya
egyház filiája lett. Első dolguk egy tömésfalú, szalmatetős templom felépítése volt, amely 1860-ig állt 
a hívek rendelkezésére. Akkor építhették iskolájukat is. 1860-ban tágasabb, tömésfalú, palatetős temp
lom épült, amely 1938-ig szolgálta a gyülekezetet. 

Első tanítójuk Vincenz Kundl volt, akit Péter Windl követett. Később Barabás István, majd Löbel 
Konrád tanítóként működött a gyülekezetben. 1858-tól már választott levita-tanító szolgált Vámoson, 
és ettől kezdve vezetik anyakönyveiket is. A levita-tanító működése következtében lelkészi szolgá
lattal végzett istentiszteletet csak a nagyünnepek másodnapján tartottak. Az istentisztelet kezdetben 
németül folyt, de a 19. század második felében magyar nyelvű lett. 

Az 1875-ben kiadott névtár szerint 228 evangélikus élt a településen, közöttük 37 volt az iskoláskorú 
gyermek. Tanítójukat Kring Józsefnek hívták. 1910-ben már 312 lélek alkotta a filiát. A levita-tanítói 
szolgálatot - benne a 49 gyermek oktatását - Széles Gyula tanító végezte. 

Az áldott lelki munkát végző tanítók sorából kiemelkedik mind szolgálati idejével, mind egyház
építő munkájával Kring József - aki félszáz éven át (1858-1908) szolgált Somogyvámoson -, valamint 
Böhm (később Böjté) Sándor. Utóbbi levita-tanító és hácsi kollégája, Simon Lajos kezdeményezésére 
és utánjárására kapott közös adminisztrátor lelkészt a két filia és környéke - 1921 augusztusában -
Brenner (később Berkényi) Ede személyében. 

Brenner Ede alig egyévi szolgálat után az ecsenyi gyülekezetbe távozott. Utódja Boczkó Gyula lett, 
aki 1922 és 1926 között pásztorolta a filiákat. Ezek az évek nagyon jelentősek voltak a somogyvámosi 
gyülekezet életében. Akkor jutott az önállósághoz szükséges papi és tanítói földhöz, parókia építésébe 
kezdett, és de facto (gyakorlatilag) anyaegyházként működött. 

A parókia építésének befejezése és az önállóság jogi elismerése (1927) azonban már Kéri János 
(1926-1933) szolgálata alatt történt. A gyülekezet lélekszáma akkor (1933) már megközelítette a 400-
at. Tanulóinak létszáma 72 volt, akiket Böhm Sándor tanított. 

Kéri János távozása után gyakran váltották egymást a lelkészek. Ládonyi (Ladila) György helyettes 
lelkész (1933-1935) és Halász Béla helyettes lelkész (1935-1937) szolgálati ideje nem érte el a 2-2 évet. 
Mészáros Sándor helyettes lelkész pedig csupán fél évig volt Vámos papja. 

Az egyházközség 1937 nyarán Schöck Gyula pápai lelkészt választotta pásztorául. Szolgálata válto
zásokban bővelkedő 18 évet ölelt át mind társadalmi, mind gyülekezeti vonatkozásban. Ebben voltak 
nagyon szomorú évek és események (háború, politikai önkény, egyházi ingatlanok államosítása stb.), 
de lélekemelő időszakok és alkalmak (evangelizációk, templomépítés stb.) is. 

Mindkét gyülekezet lélekszáma gyarapodott. 1940-ben az anyaegyházban már 410-en, a hácsi 
filiában 340-en voltak. Az ide tartozó szórványokat is számítva, összesen 860 lelket - köztük 93 tanu
lót - gondozott az új lelkész. Az anyagyülekezetben Böjté Sándor 61 gyermeket tanított. 

1941-ben összedőlt a már 3 éve romossá vált töméstemplom. A hívek új templom építéséről határoz
tak, és Schöck Gyula lelkész a Harangszóban is meghirdetett felhívásával országos gyűjtésbe kezdtek. 
Az építkezést a háború, majd az ország újjáépítésének terhei, a pengő értéktelenné válása, majd az 
új pénz bevezetése hátráltatta. A templom csak tíz évvel később épülhetett fel. Felszentelését Túróczy 
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Zoltán püspök végezte 1951. november 11-én. 
Az oltárkép a kaposvári gyülekezet adománya. Alkotója Halvax Gyula kaposvári festőművész. A 

kép a Golgotát ábrázolja Jézust sirató két nőalakkal. 
Az istentiszteleteket 1938 és 1951 között az iskolában tartották. 
A betegeskedő Schöck Gyula mellett 1955-ben, fél évig Benes Miklós segédlelkész volt Somogy-

vámos papja. Hácson ez idő alatt - a már 1954-től oda kihelyezett - Vértessy Rudolf segédlelkész 
gondozta a híveket. 

Schöck Gyula parókus lelkész 1956 januárjában történt halála után mindkét gyülekezet pásztora 
Vértessy Rudolf lett. Szolgálata 1956 végéig tartott. Még abban az évben a somogy vámosi anyaegyház 
és a hácsi filia társult egyházközséggé alakul, de székhelye Somogyvámos maradt. A társult egy
házközség első parókus lelkészének Madarász István budapesti segédlelkészt választották, akit 1957. 
január 27-én Kutas Elek esperes iktatott hivatalába. 

A kitelepítés nem érintette a gyülekezetet, de a társadalmi változások következményei nem kerülték 
el Somogyvámost sem. Kezdetben az iparosítás nyújtotta lehetőségek, a 60-as évektől pedig a mező
gazdaság kollektivizálása következtében beállt kényszer a város felé terelte a fiatalokat. A gyülekezet 
lélekszáma fokozatosan csökkent, de az otthon maradtak számtalan tanújelét adták fennmaradási 
vágyuknak. A múlt század utolsó 40 évében háromszor tatarozták templomukat. 

Az államosított iskoláért 1992-ben kárpótolták a gyülekezetet. Az így befolyt összeget a lelkészlakás 
felújítására fordították. 

Madarász István - közel 40 esztendei áldásos somogyi szolgálat után - 1996 szeptemberétől nyugdí
jas. Akkor adta át a lelkészi munkát Smidéliusz Gábor segédlelkésznek, de „nem vonult nyugalomba". 
Magára vállalta a Balatonbogláron épülő templom és parókia minden gondját, felelősségét. Vállalását 
maradéktalanul teljesítette. 

Smidéliusz Gábor 1 évi munkálkodás után Nagytarcsára került. Utódja - 1997 szeptemberétől -
Aradi György segédlelkész lett, akit 3 évvel később lelkészének választott az egyházközség. 

A fél évszázados templom repedező falai, beázásai, tönkrement faszerkezetei miatt felújításra szo
rult. A teljes körű külső-belső felújításra 2002-ben került sor. A Schiszler Imre gondnoksága idején 
nagy összefogással készült felújítási munkákhoz a helyi hívek adományai mellett különböző közegy
házi támogatások érkeztek. Három évvel később a lelkészlakást is felújították. 

Aradi György működése 2006 nyaráig tartott, akkor a Budapest-Fasori Egyházközség meghívá
sát elfogadva a fővárosba távozott. Az új lelkész Zsíros András lett, akit gyülekezeti munkatársként 
lelkészjelölt felesége segített. Beiktatásuk 2007. november 4-én volt a balatonbogiári templomban. 
Somogy megyei szolgálatuk 2009. július 31-ig tartott, mert Zsíros Andrást az Evangélikus Hittudo
mányi Egyetem egyetemi lelkészéül választotta, s ez együtt járt feleségének távozásával is. A hívek 
gondozására Ittzés János püspök Czöndör István lelkészjelölnek adott megbízást. 

A hácsi gyülekezet 
Hács a Balatontól délre, Balatonboglártól 20 kilométer távolságra fekvő község. 
Közigazgatási területe régóta lakott. A keleti részén fekvő Béndekpusztán ma is megtalálhatók a 

11. században épült templom falmaradványai. A község északi - Putendának nevezett - része ugyan
csak lakott település volt, de a török hódoltság idején elnéptelenedett. Az egykori Hács, amelyet ma 
Kishácsnak neveznek, kis település volt, magyar lakossággal. Lakói lassan, folyamatosan költöztek a 
tőlük 4 kilométerre, nyugatra épült mai Hácsra. 

A mai Hács - a korábbi évkönyvekben Hács-Putenda (1875), majd Hácspettend (1910) - a 19. század 
elején épült. A falut és a gyülekezetet alapító ősök az 1820-as években települtek erre a vidékre. So-
mogyvámosi testvéreikhez hasonlóan német ajkúak voltak, másodlagos kirajzása telepesként érkeztek 
Tolna és Baranya megyei falvakból. 

Nagy értékként őrzi az egyházközség a falu alapító levelének tekinthető eredeti viaszpecsétes, 
szegődményes szerződést, amit a Hácson letelepedett 30 család kötött a lengyeltóti Inkey urasággal, 
1828-ban. A szerződés szerint igen kedvező feltételekkel (erdőirtás útján) kapták meg a falu helyét 
és határát. Még abban az évben - Ecseny filiájaként - megalakították gyülekezetüket is. Hamarosan 
szerény, tömésfalú templomot (imaházat) építettek. Feltehetően iskolájuk is akkor épült. A templomot 
a 19. század végéig használták, majd az istentiszteleteket az iskolában tartották, a 19. század második 
felének közepéig német nyelven, azt követően magyarul. 

Az 1875-ben kiadott névtár szerint Hács-Putendán 290 evangélikus élt, akik között 38 volt az isko
láskorú gyermek. Tanítójukat Bekker Konrádnak hívták. 

Választott levita-tanítót 1896-tól alkalmaztak, és akkor kezdődött az anyakönyvezés is. Lelkészi 
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szolgálattal végzett istentiszteletet csak a nagyünnepek másodnapján tartottak. 
A hívek 1910-ben új iskolát építettek, s attól kezdve istentiszteletekre is abban gyűltek össze. A 

folyamatosan romosodó templomot is akkor bontották le, de a mellette álló míves harangláb - egy 
kényszerű szünetet kivéve - az új templom megépítéséig (1936) szolgálatban maradt. A rajta lévő 
kisharang, amelyet 1840-ben Weibert Péter műhelyében Pécsett (Fünfkirchen) öntöttek, megsérült, 
de javítás után máig használatban van. Az ugyanilyen Gisz hangolású nagyharang felirata: „Isten 
dicsőségére közadakozásból önttette a Hácsi Ág. H. Ev. Egyházközség. Öntötte 192.'5. évben Walser 
Ferencz, Budapest." 

A 20. század első évtizedének végén 280 lelkes volt a gyülekezet, amelyből 57-en jártak az elemi is
kolába. Az áldásos lelki munkát is végző tanítók sorából kiemelkedik Simon Lajos, aki somogyvámosi 
kollégájával - Böhm Sándorral - sokat fáradozott azért, hogy a két filia és környéke lelkészt kapjon. 
Buzgólkodásuk eredményeként Brenner (később Berkényi) Edét küldte ki adminisztrátor lelkésznek az 
egyházkerület püspöke. A lelkészi szolgálat 1921-ben kezdődött. 

Brenner Ede alig egyévi működés után az ecsenyi gyülekezetbe távozott. Utódja Boczkó Gyula 
lett, aki 4 éven keresztül volt a két filia lelkésze. Az ő szolgálata alatt realizálódtak azok az anyagi 
feltételek, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a két gyülekezet Ecsenjrtől elszakadjon, és önálló 
egyházközséggé alakuljon. A jogi önállósulás Kéri János (1926-1933) lelkészsége idején történt, 1927-
ben. Az anyagyülekezeti státust ugyan a nagyobb lélekszámú Somogyvámos kapta, de a hácsi filia is 
gazdagabb lelki életet élhetett a gyakoribb lelkészi szolgálatnak köszönhetően. 

A leánygyülekezet tagjaiban régóta élt a vágy, hogy istentiszteletre az iskola vagy a 9 kilométer 
távolságra lévő somogyvámosi anyagyülekezet temploma helyett ismét saját templomába járhasson, 
ezért már az első világháború előtt megkezdte az építkezéshez szükséges pénz gyűjtését. A pénz azon
ban hadikölcsönben ragadt, a templomhoz vásárolt téglát pedig a háborút követő zivataros idő ha
szonlesői vitték el. 

Közben lélekszáma tovább gyarapodott és anyagiakban is erősödött. 1933-ban már 329 tagja volt a 
gyülekezetnek, és 36 gyermeket oktatott Simon Lajos levita-tanító. A hívek alkalmasnak találták az 
időt arra, hogy régóta dédelgetett tervüket, a templomépítést megvalósítsák. Az i^úsági egyesület az 
épülő templom javára műkedvelő előadásokat tartott, a gyülekezet gyűjtésbe kezdett. A téglát Ritzeld 
György adta téglaégetőjéből, a homokot Nádassy Kálmán gyugyi földbirtokos biztosította, a tetőcse
repet Simon Lajos tanító, az építkezés buzgó szervezője adományozta. 

Az építkezésből a gyülekezet minden munkaképes tagja nagy lelkesedéssel vette ki részét. A temp
lom 1934 őszén - 2 hónap alatt - tető alá került, de ezzel a gyülekezet teljesítőképessége kimerült. A 
befejezéséhez még szükséges pénzt a Harangszó útján befolyt olvasói adományok és a gyülekezeti 
offertóriumok biztosították. 

A Hácson ma is álló kis templom Takács Ernő építész, fonyódi hittestvér tervei szerint készült ma
gyaros jellegű toronyalakítással, falusi házakra emlékeztető oromfalvonallal és bejárattal, egyszerű, 
sima falazással. A templom felszentelése 1936. október 18-án történt D. Kapi Béla püspök szolgálatá
val. Az egyházközség lelkésze Halász Béla volt. 

A filiában 1940-ben már 340 evangélikus élt. Az iskolában 32 gyermek tanult. A gyermekek oktatá
sát Simon Lajos levita-tanító végezte. A lelkipásztori szolgálatot Schöck Gyula látta el. 

Az iskolát és az egyházi ingatlanokat 1948-ban államosították. A levita-tanítói szolgálat megszű
nésével a leánygyülekezet helyben lakó lelki vezető nélküli életre kényszerült, de erős hittel állta a 
próbatételeket, és nem riadt vissza az áldozatvállalásoktól sem. 

A gyülekezet 1951 nyarán orgonaharmóniumot vásárolt, a Fálvölgyi testvérek pedig oltárképet ké
szíttettek. Alkotója Benedek Anna diakonissza. Az oltárkép Jézust ábrázolja tanítványai társaságában 
a Galileai-tenger partján, amint éppen megkínálja a frissen sült hallal Pétert. 

Schöck Gyula Hácsra kihelyezett segédlelkészeként Vértessy Rudolf gondozta a gyülekezetet 1954-
től. Szolgálati területe 1955 novemberétől kibővült, mert az ideiglenesen Somogyvámosra küldött 
Benes Miklós távozása, majd Schöck Gyula halála után pásztora lett az anyaegyháznak, a hácsi 
filiának, valamint a hozzájuk tartozó szórványoknak is. Bizonyára szerepe volt abban, hogy a hácsi 
filia 1956-ban Somogyvámossal társult egyházközséggé alakult. Új státusukban azonban csak rövid 
ideig szolgálta a gyülekezeteket, mert 1957-ben Bábonymegyerre távozott. 

A társegyház lelkészének - somogyvámosi székhellyel - megválasztott Madarász Istvánt 1957. ja
nuár 27-én iktatta hivatalába Kutas Elek esperes. A ícét gyülekezet azonos gondossággal való lelki 
vezetése nem kis feladat elé állította a fiatal lelkészt. Községeiket ugyanis csak 1965-től köti össze 
köves út, addig gyalog, kerékpáron, motorkerékpáron kellett megtenni a közöttük lévő 9 kilométer 
erdei utat. 

De a megváltozott státus, a kedvezőbb közlekedési körülmények és a gondos lelkipásztori munka 
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sem tudta megakadályozni a szinte minden magyar falusi gyülekezetet sújtó lélekszámcsökkenést. Az 
új munkalehetőségek keresése, majd meglelése egyre több fiatal család elköltözéséhez vezetett Hácson 
is. 

A gyülekezetet 1992-ben kárpótolták elvett iskolájáért. 1993-ban a templomon felújításokat végez
tek. Ekkor kapott új, műemlékpala héjalást a tető. 

Madarász István 1996 szeptemberében adta át a szolgálatot Smidéliusz Gábor segédlelkésznek, hogy 
azután - immár nyugdíjasként - teljes erejét a balatonbogiári templom és parókia építésére fordít
hassa. Smidéliusz Gábor 1 évi munkálkodást követően Nagytarcsára került. Utódja Aradi György lett, 
akit 3 évi segédlelkészi szolgálat után lelkészéül választott a társult egyházközség. 

Szolgálata alatt (2004-ben és 2005-ben) elvégezték a hácsi templom komplex felújítását: kicserélték 
az erősen károsodott födém-, tető- és toronyszerkezetet, majd teljes külső-belső felújítással szebbé és 
komfortosabbá tették. 

Aradi György somogyi működése 2006 nyaráig tartott, majd a Budapest-Fasori Egyházközség meg
hívását elfogadva a fővárosba távozott. Az új lelkész Zsíros András lett, akit gyülekezeti munkatárs
ként lelkészjelölt felesége segített. Beiktatása 2007. november 4-én volt a balatonbogiári templomban. 
Somogy megyei szolgálatuk 2009. július 31-ig tartott, mert Zsíros Andrást az Evangélikus Hittudo
mányi Egyetem egyetemi lelkészéül választotta, s ez együtt járt feleségének távozásával is. A hívek 
gondozására Ittzés János püspök Czöndör István lelkészjelöltet küldte a gyülekezetbe. 

A balatonbogiári körzet 

A körzet és egyben a társult egyházközség székhelye a Balaton déli partján fekvő üdülőváros: Ba
latonboglár. 

A mai társegyházközség Balaton-parti részének Balatonboglártól keletre eső szakasza 1938-ig Köt
ése gondozásában állt. Fonyód körzetét a somogyvámosi - illetve rövid ideig a kaposvári - evangéli
kus lelkész látta el alkalmi lelkészi szolgálatokkal. 

A szórványhívek gyülekezetté szervezése 1938-ban kezdődött, és 1939-ben alakult meg ezen a terü
leten a Balaton-Délvidéki Missziói Kör (későbbi, 1966-tól használatos nevén Balatonszárszói Evangéli
kus Gyülekezet). Ebből a Balatonszárszótól keletre levő rész Siófokhoz került 1982-ben, Balatonboglár 
pedig Madarász István somogyvámos-hácsi lelkész ideköltözésével székhelye lett a nyugati, Balaton
szemestől Balatonfenyvesig terjedő területnek. Itt 3 városban és 12 községben élnek evangélikusok. A 
Somogyvámos-Hács körzettel való társulás 1995-ben történt. 

Balatonbogláron a múlt század közepén csupán néhány evangélikus élt, de már egy évszázaddal 
korábban (1856-ban) az akkor Zala megyéhez tartozó Rendekről származó Bárány Dénes evangélikus 
földbirtokos kápolnát építtetett - az ún. vörös kápolnát - a Temető-dombon (ma Kápolna-domb). Az 
építmény nem sokkal később a Gaál család birtokába került, de új, katolikus tulajdonosa végrendele
tében meghagyta, hogy abban évente egyszer, űrnapkor evangélikus istentiszteletre hívogassanak a 
harangok. Ez meg is történt. A második világháború utáni állapotok azonban megszakították a folyto
nosságot, és csak 3 évi szünet után, 1947-ben nyílt erre ismét lehetőség Németh Tibor missziói lelkész 
szolgálatával. Az 1950-es évektől már nemcsak űrnapon, hanem a nyári időszak minden vasárnapján 
volt istentisztelet a „GaáF'-kápolnában 1962-ig. Akkor illetéktelenek vertek benne tanyát, s az épületet 
állami kezelésbe kellett venni. 

Bibliaórák és evangélikus összejövetelek számára hosszú időn keresztül az Ittzés-nyaraló adott ott
hont péntek délutánonként. 1962-től 1999-ig (a boglári templom felépítéséig) mind Bogláron, mind 
Lellén a református templomban tartották az istentiszteleteket havi két-két alkalommal. 

Több templomba járnak híveink ebben a körzetben. A Balatonfenyvesen lévő református templom 
evangélikus telekadomány és gyűjtés segítségével épült, s ezért az itt élő evangélikusok örökös hasz
nálati jogot élveznek a nyári szezonban különösen közkedvelt templomban. 

Fonyódon, a Sípos-hegyen 1936-ban protestáns templom épült a helyben lakó, de főleg a fonyódi 
evangélikus és református villatulajdonosok áldozatából. A templom építésének kezdeményezői és 
főszervezői református részről dr. Matolcsy Sándor ügyvéd, a Dunántúli Bank és Takarékpénztár Rt. 
vezérigazgatója, evangélikus részről dr. Matolcsy Sándorné, May József, Fonyód első jegyzője és vi
téz Ottóflfy Ottó fürdőegyesületi igazgató, agrármérnök voltak. Az építkezéshez evangélikus részről 
telekáradománnyal Bihari Józsefné, telek adományozásával dr. Basch Lóránt nyújtott nagy segítséget. 
Az oltárkép a töviskoronás Krisztus-főt ábrázolja. Alkotója Halvax Gyula kaposvári festőművész. A 
templomot Horváth Andor tervezte egy opatijai valdens templom mintájára. Stílusa eklektikus. Fel
szentelését D. Kapi Béla evangélikus és Medgyaszay Vince református püspök végezte 1936. július 
12-én. 

A 70 éves templom és a torony tetőzetét 2006 őszén újították fel a két felekezet tagjai. A hálaadó 
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Ünnepséget - egy évvel később - 2007. november 4-én tartották Márkus Mihály református és Ittzés 
János evangélikus püspökök szolgálatával. 

Balatonszemesen 1967-ben - Kardos József lelkész balatonszárszói szolgálata idején - épült fel a 
torony és a harang nélküli kis templom (imaház). Felszentelését 1967. december 3-án végezte D. Káldy 
Zoltán püspök. A templom szószékét, oltárát és keresztelőkövét Kardos József lelkész tervezte és ké
szítette. 

A balatonbogiári evangélikus templom gyönyörű természeti környezetben, a város által adomá
nyozott telken, a Várdombon épült 1995 és 1999 között. A terméskőből épített, hajlított faszerkezetű, 
kupolás templom pár év alatt idegenforgalmi nevezetesség lett, sőt (2002-ben) elnyerte Balatonboglár 
város Esztétikai Díját is. Az utcaképhez alkalmazkodó, a régi - 19. századból fennmaradt - boglári 
házakra emlékeztető, nyeregtetős parókia 2000-ben készült el. Az épületkomplexumot Nagy Tamás 
Ybl-díjas építész tervezte. 

Az építkezés buzgó szervezője Madarász István volt, aki - 1996-ig a gyülekezet parókus lelkésze
ként, majd nyugdíjas lelkészként - vállalta az építkezés minden gondját és felelősségét is. A templom 
és a parókia költségeinek fedezetét a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Bajor Evangélikus Egyház, 
a Lutheránus Világszövetség, a hazai Gusztáv Adolf Segélyszolgálat és sok hazai gyülekezet adomá
nya, valamint a hívek által végzett jelentős társadalmi munka biztosította. A templom felszentelését 
dr. Harmati Béla püspök végezte 1999. május 22-én, a parókiáét pedig Ittzés János, az újjáalakult Nyu
gati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke 2000. november 4-én. Azóta a társult egyházközség székhelye 
Balatonboglár. 

Új, egymanuálos, négyregiszteres orgonával gazdagodott 2001-ben a gyülekezet, amelyet Paulus 
Frigyes épített. 

Az építkezések ideje alatt is folyt a lelkigondozás. Madarász István lelkészi munkájának folytató
iként frissen végzett, fiatal segédlelkészek álltak szolgálatba a nagy kiterjedésű társult egyházköz
ségben. 1996 szeptemberétől Smídéhusz Gábor segédlelkész volt az építkező hívek pásztora. Kihe
lyezése 1 évig tartott, majd Nagytarcsára került. Utódja Aradi György segédlelkész lett, akit 3 évvel 
később lelkészének választott az egyházközség. Parókus lelkészi működése 2006 nyaráig tartott, majd 
a Budapest-Fasori Egyházközség meghívását elfogadva a fővárosba távozott. Az egyházközség nyom
ban meghívta lelkészének Zsíros Andrást, akit parókusi vizsgájának letétele után 2007. november 4-én 
iktatott hivatalába Szemerei János esperes. Az ünnepi istentiszteleten Ittzés János püspök hirdette az 
igét. Az új lelkészt felesége. Zsíros Lilla lelkészjelölt segítette. Somogy megyei szolgálatuk 2009. július 
31-ig tartott, mert Zsíros Andrást az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyetemi lelkészéül válasz
totta, s ez együtt járt feleségének távozásával is. A hívek gondozására Ittzés János püspök Czöndör 
István lelkészjelöltet küldte a gyülekezetbe 

Balatonbogláron és környékén 2001 adventjétől egész éven át tartó német nyelvű szolgálat van, 
amelyet Karin Weisswange nyugdíjas német lelkésznő lát el. 

2007 áprilisában a kicsi zamárdi evangélikus imaház felújításáért adtak hálát az ott élő s a velük 
ünneplő hívek. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Somogyvámos-hácsi körzet 
Lelkészek: Berkényi (Brenner) Ede adminisztrátor (1921-1922), Bockó Gyula helyettes lelkész 

(1922-1926), Kéri János helyettes lelkész (1926-1927), majd lelkész (1927-1933), Ládonyi (Ladila) 
György helyettes lelkész (1933-1935), Halász Béla helyettes lelkész (1935-1937), Mészáros Sándor he
lyettes lelkész (1937), Schöck Gyula (1937-1956), Vértessy Rudolf helyettes lelkész (1956), Madarász Ist
ván (1957-1996), Smidéliusz Gábor segédlelkész (1996-1997), Aradi György segédlelkész (1997-2000), 
majd lelkész (2000-2006), Zsíros András helyettes lelkész (2006-2007), majd lelkész (2007-2009), 
Czöndör István lelkészjelölt (2009-) 

Schöck Gyula mellett segédlelkészek: Benes Miklós Somogy vámoson (1955), Zsemberovszky János 
Hácson (1951-1953), Vértessy Rudolf Hácson (1954-1955) 

Tanítók, levita-tanítók Somogy vámoson: Vincenz Kundl (?), Péter Windl (?), Barabás István 
(1824-1839?), Löbel Konrád (7-1843-1858), Kring József (1858-1908), Széles Gyula (1909-1910), Böhm 
(később Böjté) Sándor (1911-1941), ifj. Böjté Sándor helyettesként (1942), Szakái József (1943-1948), 
(!), Seregi László kántor-hitoktató (2001-2006), Zsíros Lilla hitoktató (2006-2009) 

Tanítók, levita-tanítók Hácson: Weisz János (1834-?), Ritzeld György (?-1843-1858-?), Bekker 
Konrád (1874-1889), Mühl Gusztáv Adolf (1889-1892), Amtmann János (1893-1895), Polster János 
(1896-1910), Wallner Gyula (1911-1913), Petter János (1913-1916), Simon Lajos (1917-1948), (!) 

Seregi László kántor-hitoktató (2001-2006), Zsíros Lilla hitoktató (2006-2009) 
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A felsoroltakon kívül mindkét gyülekezetnek voltak oklevél nélküli tanítói, akik egyben lelki veze
tőként is szolgáltak. 

Felügyelők: Nádassy Ferenc Gyugy, dr. Wetter Ambrus Kaposvár, May József Fonyód (1935-1985), 
Takács László Lengyeltóti (1986-1997), Mátrai Zoltán Fonyód (1997-) 

Balatonbogiári körzet 
Lelkészek: Békés József segédlelkész (1938), Buthy Dénes segédlelkész (1939-1940), Sághy Jenő segéd

lelkész (1940-1946), Németh Tibor segédlelkész (1946-1948), Riesz György segédlelkész (1949-1950), 
Szakái Árpád segédlelkész (1951-1953), Tompa Zoltán segédlelkész (1953-1954), Szimon János se
gédlelkész (1954-1956), Riesz György (1956), Varga Árpád segédlelkész (1956-1957), Kiszely Sán
dor segédlelkész (1958-1959), Zászkaliczky Pál segédlelkész (1959-1961), Kardos József (1961-1974), 
Zelmann Pál segédlelkész (1974-1979), Madarász István (1979-1996), Smidéliusz Gábor segédlelkész 
(1996-1997), Aradi György segédlelkész (1997-2000), majd lelkész (2000-2006), Zsíros András helyet
tes lelkész (2006-2007), majd lelkész (2007-2009), Czöndör István lelkészjelölt (2009-) 

Felügyelők: dr. Kiss Ödön Balatonszemes (1938-1947), OttóíFy Ottó Fonyód, (1948-1964), Sándorfi 
Menyhért Balatonszemes (1965-1970), Kereszt Tivadar Balatonszemes (1971-1996), Mátrai Zoltán Fo
nyód (1997-) 

A jelen 

A Somogyvámos—Hács körzet elköltözések miatt fogyó evangélikus lakosságát jól ellensúlyozza a 
Balaton-parti lélekszám örömteljes gyarapodása. Az összesen 24 településre - közülük négy városra 
- kiterjedő gyülekezet egyik legnagyobb feladatot jelentő és egyben legnehezebben végrehajtható 
szolgálata a hitoktatás. Ezért is nagy öröm, hogy a parókus lelkész mellett 2001 őszétől a Somogy-
vámos-Hács körzetben hittantanár is végez rendszeres egyházi szolgálatot. Ugyanakkor hozzáértő 
karvezető vezetésével új szolgálati területként 30-35 fős ökumenikus énekkar kezdte meg működését 
- a keresztyén öröksége mellett indiai védikus kulturális központjáról híressé vált - Somogyvámoson. 

Speciális adottsága a gyülekezetnek, hogy a Balaton nagy idegenforgalmú déli partjának 7 telepü
lését is magába foglalja. Ebből 5 helységben - Balatonbogláron minden vasárnap délelőtt 11 órakor, a 
többi szolgálati helyen átlag kéthetenként, meghatározott időpontban - van istentisztelet. A helyben 
élő és az ide látogató német ajkú testvéreink számára 2001 adventjétől rendszeresen folynak istentisz
teleti és közösségi alkalmak Balatonbogláron, Buzsákon (a római katolikus templomban) és Gyugyon. 
Az új balatonbogiári templomban a hirdetett ige mellett a zene nyelvén is gyakran megszólal az 
evangélium. A kitűnő akusztikájú templomban szívesen szolgálnak vendég énekkarok, zenekarok és 
orgonisták is. 

A gyülekezeti központ székhelye a környező településeken szolgálatot végző Boglári Gyermekjóléti 
és Családsegítő Alapítványnak, és hétfőnként helyet ad a Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálatnak, 
amely elsősorban alkoholbetegeknek és hozzátartozóiknak nyújt segítséget. A vallásos élet gyakorlá
sát a Balatonbogiári Evangélikus Templomért Alapítvány támogatja. A kuratórium elnöke a gyüleke
zet lelkésze. 

Dr. Jani János 
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Csurgói Evangélikus Egyházközség 

8840 Csurgó, Rákóczi u. 1. 
Tel./fax: 82/471-968 
Web: http://csurgo.lutheran.hu 
E-mail: csurgo@lutheran.hu 
Györgyi Zsolt gyülekezeti munkatárs 

Önállósulásának éve: 1947 (már a reformáció korá
ban is volt gyülekezete) 
Anyakönyveit 1947-től vezeti 

Csurgói anyaegyház 
Lélekszám: 271 /343/ 207 Presbitérium: Papp 

Istvánná felügyelő, Takács Lászlóné gondnok, 
Korontos Sándor gondnok, kuratóriumi elnök. Hu
szár Endre jegyző, Nagy Lajosné könyvelő, Kocsis 
Csilla pénztáros. Tamás Ferenc számvevőszéki tag, 
Winkler Boglárka számvevőszéki tag, Bekes Dá-
vidné, Buncsák Sándor, Dömötörfi József, Horváth-
né Vármos Katalin, Jánosa Ferenc, Katona János, 
Kiss Tünde, Kozma Kálmánné, László Andrásné, 
Maronics Antalné, Nagy Gábor, Varga Veronika 

Kántor: Varga Veronika 
Barcsi leányegyház 
Lélekszám: 88 /63/ 51 Presbitérium: Hága Ferenc 

gondnok. Takács József gondnok, Hága Ferencné 
pénztáros, Gerhát Tamás számvevőszéki elnök, Gye-
nis Jenőné, Mányák Éva, Sztranyák Lászlóné 

Nagyatádi leányegyház 
Lélekszám: 112/65/60. Presbitérium: Varga Vince gondnok. Vinkó Sándor pénztáros, Bertók Viktor, 

Nagybocskai Tamás kuratóriumi elnök, kerületi zsinati küldött, Sámóczi Istvánné 
Szórványai és lélekszámuk: Babócsa (4 / - / -/ , Bakháza (-), Bélavár (-), Bolhás (4 / - / - ) , Bolhó (2 / - / 

-) , Darány (6 / - / -), Drávagárdony (1 /-/ -) , Drávatamási (-), Csokonyavisonta (8 / - / -) , Fonó (1 / - / 
-), Görgeteg (10 /- / -), Háromfa (2 /-/ -) , Heresznye (2 /-/ -) , Homokszentgyörgy (5 / - / -), Istvándi 
(-), Kálmáncsa (1 /- / -), Kastélyosdombó (1 / - / - ) , Komlósd (1 /- / -) , Lad (1 /- / - ) , Lakócsa (-), Lábod 
(6 /- / - ) , Ötvöskónyi (10 / - / - ) , Patosfa (-), Péterhida (-), Potony (-), Rinyabesenyő (-), Rinyanép (-), 
Rinyaszentkirály (3 /-/ -) , Rinyaújlak (-), Somogyaracs (2 /- / - ) , Somogyudvarhely (6 / - / -), Szenta 
(15 /18/ 10), Szentborbás (-), Szulok (6 /3/ 3), Tarany (3 /-/ -) , Tótújfalu (-), Vízvár (7 / - / -) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 578 /492/ 318 

A gyülekezetek története 

A csurgói anyaegyház 
Horvátország szomszédságában, a Duna-Dráva Nemzeti Park területén, szép természeti környezet

ben helyezkedik el Csurgó. A leginkább Csokonai Vitéz Mihály révén híressé vált kisvárosban régóta 
élnek evangélikusok. 

Az első evangélikus templom és gyülekezet története a reformáció idejéig nyúlik vissza. Földesurai 
- Enyingi Török Bálint, majd a Zrínyiek akkor élő tagjai - evangélikusok voltak. Török Bálint elfoga
tása (1541) és Konstantinápolyba hurcolása után felesége, Pemflinger Katalin, a „lutheránus nőstény-
oroszlán" is ide költözött két fiával a 12 évig (1531-1543) lakóhelyül szolgáló Szigetvárról. 

Csurgónak 1618-ban református lelkésze volt Laskói János személyében, s a gyülekezet a kiskomáromi 
esperességhez tartozott. Ugyanakkor Kis Bertalan püspök 1632. május 12-én Révkomáromi Horváth 
Andrást evangélikus lelkésznek avatta fel Csurgóra, aki akkor evangélikus hitvallásainkat is aláírta. 
A kálvini reformáció somogyi térhódítása következtében temploma református, majd az ellenrefor
máció előretörésével ismét katolikus lett. Ez idő alatt is éltek itt evangélikusok, de 1781-re annyira 
megfogyatkoztak, hogy önálló gyülekezetté alakulni és templomot építeni nem tudtak. 
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A türelmi rendelet után 2 évre - 1783-ban - újra feléledt a környék és vele Csurgó evangélikussága 
is. Ebben nagy szerepe volt a szomszédos Porrogszentkirály erős hitű lelkészének, Balliér Istvánnak, a 
későbbi esperesnek. Tevékenysége nyomán a csurgói evangélikusok már 1784-ben Porrogszentkirály 
fiókegyházaként vettek részt az ottani zsúptetős fatemplom építésében. Ezt követően pedig - növekvő 
lélekszámban - hosszú évtizedeken át nagy számban jártak Porrogszentkirályra istentiszteletre. 

Csurgón 1875-ben 200 evangélikus élt, de 1910-ben számuk már meghaladta a 300-at. 
A településen csak 1921 óta van evangélikus istentisztelet. A rendelkezésre álló adatokból az első 

istentisztelet pontosabb ideje és helye nem állapítható meg, de valószínű, hogy az egykori állami taní
tóképzőben kerülhetett erre sor. Később azonban az istentiszteleti alkalmakat a református gimnázium 
tornatermében tartották a templom felépüléséig, 1936-ig. Ez idő alatt Balogh István, Bojsza János, 
Lágler Béla és Békés József porrogszentkirályi - különböző státusban lévő - lelkészek pásztorolták a 
csurgói fiókegyházat. 

A 310 lelket számláló gyülekezet 1930-bcm indította meg a templomépítés mozgalmát Jamrich Béla 
világi elnök vezetésével. Az ünnepélyes alapkő-elhelyezés 1935. november 24-én volt. Felszentelését 
1936. október 11-én végezte D. Kapi Béla püspök. Az akkori modern nemzetközi építészet leegysze
rűsített formáihoz jól alkalmazkodó, az egyszerűségében is szép templomot Kalmár Zoltán építész
mérnök - a nagykanizsai gyülekezet felügyelője - tervezte. Az oltárt és a szószéket Fekete Dezső, 
rákosszentmihályi műasztalos készítette. Az oltárkép Raksányi Dezső festőművész, képzőművészeti 
főiskolai tanár alkotása, Krisztust ábrázolja a gyermekek között. Ezzel a művész a lelkes dunántúli 
evangélikus gyermekseregnek állít emléket, akik gyűjtőlapocskákon jegyzett, 2 fillérekből összegyűj
tött adományaikkal járultak hozzá a templom felépítéséhez. Az így összegyűjtött összeg több mint 
5000 pengőt tett ki. Alig két hónap múlva ismét örömünnepe volt a csurgói híveknek. Egy áldozatkész 
idős házaspár - Ladila József és neje, Marics Éva - 320 kg-os harangot ajándékozott az új templomba. 

Az immár templommal is rendelkező gyülekezet lelki gondozásával Lágler Béla porrogszentkirályi 
lelkész előbb Békés József segédlelkészt, mindenkori segédlelkészeit, majd 1942. március 23-tól Szeke
res Elemér segédlelkészt bízta meg. 

A templom 1945-ben - a szomszédos református templom felrobbantásakor - nagyobb sérüléseket 
szenvedett, de a gyülekezet a következő néhány évben helyreállította. 

A több mint másfél évszázadon át Porrogszentkirályhoz tartozó fiókgyülekezet 1947. május 11-i 
közgyűlésén döntött az anyagyülekezettől való elszakadásról. Az önálló gyülekezet 1948. február 8-án 
választotta meg első parókus lelkészévé Szekeres Elemért, aki addig segéd-, illetve helyettes lelkész
ként szolgált. Ugyanebben az évben lelkészlakást is vásároltak, amely közel fél évszázadon keresztül 
- 1994. augusztus 31-ig - szolgált a lelkészcsalád otthonául. Innen Celldömölkre költözött Szekeres 
Elemér, de teljes nyugdíjba vonulása előtt még néhány hónapig helyettes lelkészként az ecsenyi gyü
lekezetet gondozta. Ura 2006. január 4-én szólította magához. Nyolcvannyolc éves volt. 

A lelkészlakást a gyülekezet eladta, és közvetlenül a templom mellett vásárolt újabb épületet lel
készlakás céljára. A házhoz tartozó melléképület felújításával - 1996 szeptemberétől - gyülekezeti 
teremmel is gyarapodtak. Ebben az időben a Zalaistvándról származó Dénes Ilona (1994-2001) volt a 
gyülekezet lelkésze. 

Dénes Ilona lelkésznő távozása után Sikter János - a szomszédos Porrogszentkirály papja - helyet
tes lelkészi státusban gondozta a gyülekezetet. 2002. augusztus 15-től a fiatal Kendeh-Kircfiknopf Lász
ló segédlelkész lett az időközben átszervezett Csurgó-Nagyatád-Barcs gyülekezeteit magába foglaló 
egyházközség pásztora. 

Hamarosan a gyülekezet épületeinek arculata is megváltozott. A buzgó hívek felújították a templom 
tető- és falszigetelését, majd a parókiát, ezt követően pedig a templombelsőt. Munkájuk gyümölcséért 
ünnepi istentiszteleten adtak hálát a Teremtőnek 2003. szeptember 28-án. 

Három évvel később belülről felújították gyülekezeti termüket, és korszerűsítették fűtését. 
A gyülekezeti munkát „A Csurgói Evangélikus Gyülekezetért" néven bejegyzett alapítvány segíti. 
2010 nyarától Györgyi Zsolt lelkészjelölt végzi a szolgálatokat. 

A barcsi leányegyház 

Somogy megye déli részén, Horvátország tőszomszédságában, a Dráva mentén található Barcs vá
rosa. 

A barcsi, német eredetű evangélikusok az 1830-as években kezdtek gyülekezetbe tömörülni, és 
filiaként a vései anyaegyházhoz csatlakoztak. Első, Semmelroth nevű tanítójuk - feltehetően az 1840-
es évek közepétől - a tanulókat egy magánháznál oktatta, s ott tartott istentiszteletet is. Utódja - 1853-
ban - i^. Schild János lett, aki 2 éves munkálkodás után Tolna megyében nyert állást. Átmenetileg 
idősebb Schild János iparos tanította a gyermekeket a betűvetés mesterségére. 
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A kis gyülekezet 1856-ban iskolaépítésbe kezdett, majd annak felépítése után, 1858-ban, megválasz
totta Plevniczky Pált tanítójának, aki levita-teendők (keresztelés, temetés) végzésére is felhatalmazást 
nyert. Három évig tartó munkálkodás után ő is Tolna megyébe távozott, s csak 1864-ben - 3 év múlva 
- lett ismét tanítója a filiának Gamauf József személyében. Ö 1893-ig - nyugdíjba vonulásáig - hű
ségesen szolgált. Az egyházmegye 1875-ben a lelkigondozás megkönnyítése céljából a leányegyházat 
Porrogszentkirályhoz csatolta. Ekkor 60 lélek - közöttük 8 tanuló - alkotta a gyülekezetet. 

Utolsó tanítójuk, Fuchs Pál (1893-1932) - a későbbi iharosberényi, majd nagykanizsai lelkész apja 
- fiatal tanítóként, nagy lendülettel látott a gyülekezet fejlesztéséhez. Munkálkodása első felében a 
gyülekezet lelkiekben, lélekszámban és anyagiakban egyaránt gyarapodott. Az imaház kicsinek bizo
nyult a 125 lélekből álló leánygyülekezet számára, ezért azt eladták, és egy nagy házat vettek, amely
ben tanítólakást, iskolát, valamint toronnyal, haranggal ellátott imatermet (templomot) rendeztek be. 
Ünnepélyes felavatását 1906 őszén végezte Németh Pál esperes. 

Barcs első világháború utáni státusa, különleges politikai és gazdasági helyzete azonban a gyü
lekezetre is rányomta bélyegét, lélekszáma csökkent. A lelkigondozás biztosítására missziói gyüle
kezet megszervezése látszott a legmegfelelőbbnek. A szervezést Cséry (Berger) Lajos segédlelkész 
(1926-1927), Fuchs Pál, a tanító segédlelkész fia (1931) és Bauer Béla végezte. A helyben lakó evangé
likusok száma ebben az időben (1932) alig érte el a százat. 

Hivatalosan 1932-ben alakult meg a Barcs-Nagyatád-Somogyszobi Missziói Gyülekezet, Barcs 
székhellyel. A megalakulást követő években Bauer Béla - később: dr. Bányai - (1932-1934), majd Ká
dár Gyula (1934-1936) helyettes lelkész gondozta a híveket. A missziói körzet szükségességét jól jelzik 
az adatok; 1934-ben 9 keresztelést, 1 vegyes esketést, 6 temetést és 10 gyermek konfirmálását végezte 
a szórványvidék lelkésze. 

Molnár Lajos (1936-1973) volt a gyülekezet hűséges lelkigondozója. Szolgálatát 1941-ig helyettes 
lelkészi, 1941-től választott lelkészi minőségben látta el, haláláig. 1973-ban hunyt el, a barcsi temető
ben nyugszik. 

A szomszédos egyházközségek lelkészei 1973 és 1996 között helyettes lelkészként gondozták a misz-
sziói kör híveit. 1996-ban a gyülekezetek a porrogszentkirályi egyházközséghez csatlakoztak leány
egyházként. 2002 augusztusától Barcs már Csurgó filiája. 

A templombelsőt és a tornyot 2004 őszén újították fel. 

A nagyatádi leányegyház 

Nagyatád - a filia központja - Csurgótól délkeletre, kb. 25 kilométerre fekvő város. 
Az 1875-ös névtárban Vese szórványai között szerepel, de a benne lakó evangélikus lelkek számát 

nem találjuk az adatok között. 1910-ben 54 lélekkel tartották nyilván. 
Az evangélikusok gyülekezetté szerveződésében sokat jelentett a Bácskából erős hittel érkező 

Lelbach Keresztély személye. O 1905-ben megvette a nagyatádi uradalmat, és a sivárnak ítélt lelki 
viszonyok ismeretében megkezdte a hívek összegyűjtését. Áldásos munkája nyomán 1910. október 
29-én flókegyházat alapítottak Németh Pál vései lelkész, somogyi esperes elnöklete alatt. Az önzetlen 
birtokos ugyanakkor 1600 négyszögöl belsőtelket adományozott az új gyülekezetnek. 

A megalakulást követően a reformátusoknál már meglévő fiókegyházzal közös egyház alakítását 
indítványozták, s ennek megfelelően kezdték meg a külső építkezés szervezését. Az adományozók 
sorát Lelbach Keresztély vezette. 

A két fiókegyház 1923 januárjában a gyűjtött vagyon felosztása mellett döntött. A fél évvel később 
megtartott közgyűlésnek a missziói segédlelkészi állás megszervezése volt a fő tárgya. A gyűlésen a 
vagyonosabb egyháztagok jelentős felajánlásokat tettek az anyagi fedezet biztosítására. 

A gyülekezetet 1925 júniusában Kapi Béla püspök látogatta meg váratlanul. A látogatásról szóló 
értesítés kézhezvétele után a lelkes hívek imaházat rendeztek be a Lelbach Keresztély felügyelőtől 
kapott épületben. A berendezés költségeit a felosztott pénzből fedezték. A látogatást az imaház felava
tása tette még emlékezetesebbé. Az épület később a kincstár bérleménye lett, az imaház berendezése 
ideiglenes helyre került. 

A gyülekezet 1926. október 31-én istentisztelettel ünnepelte a reformáció emléknapját, s akkor vé
gezte itt első szolgálatát Cséry (Berger) Lajos missziói segédlelkész. 

A közgyűlés 1929. szeptember 29-én döntött a templomépítés ügyében. Az építkezés 1930. június 
23-án indult a Lelbach Keresztély által adományozott telken, az általa biztosított faanyag felhaszná
lásával, Trattner János építész terve, kivitelezői munkája és jelentős adománya segítségével, sokak tá
mogatásával. Sass István nyugalmazott igazgató-tanító, a gyülekezet első gondnoka lelkes szervezője 
volt az építkezésnek. 
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A templomot - és benne az egykori imaház berendezését - 1930. szeptember 14-én avatta fel D. Kapi 
Béla püspök, a templom első harangját pedig 1936. szeptember 8-án Horváth Lajos esperes. A három 
és fél mázsás harang Sass István ügybuzgóságának, valamint a kis gyülekezet egyházszeretetének és 
áldozatkészségének köszönhető. 

A Barcs-Nagyatád-Somogyszobi Missziói Gyülekezet megalakulása (1932) után a gyülekezet stá
tusa megváltozott. A szolgálatot - amelyben korábban a somogyszobi református lelkész is segéd
kezett - a missziói körzet mindenkori lelkésze, illetve 1973 és 1992 között Szekeres Elemér csurgói 
lelkész, majd 1992-től Nagybocskai Vilmos nyugalmazott lelkész végezte. A missziói körzet 1996-ban 
megszűnt. A nagyatádi gyülekezet Porrogszentkirály filiája lett, de a lelkészi szolgálatot továbbra is 
Nagybocskai Vilmos végezte 2002 augusztusáig. A fáradhatatlan pásztor 2004. május l-jén hunyt el, a 
nagyatádi temetőben nyugszik. 

Az egyházmegyei felügyelői tisztséget 1994 és 2006 között a gyülekezet egyik tagja - a lelkész fia -, 
Nagybocskai Tamás töltötte be. 

A kis gyülekezet a múlt század második felében három nagyobb felújítást végzett templomán: 
Guoth Gyula gondnoksága alatt 1956-ban, valamint Pálmai Ferenc gondnoksága idején 1985 és 1987 
között, illetve 1992-ben. 

A filia 2002 augusztusában Csurgóhoz került. Gondozását Kendeh-Kirchknopf László végezte. 2002-
ben a leányegyház templomának új karzata és az alatta kialakított gyülekezeti terem is elkészült. A kis 
templom a gyülekezet egyetlen ingatlana. A benne kialakított terem lehetőséget biztosít a rendszeres 
hittanóra, bibliaóra és kis létszámú egyéb gyülekezeti alkalom megtartására. Fűthetősége következté
ben télen az istentiszteletek is ott tarthatók. Megépítésével a templom alapterülete változatlan maradt, 
a gyülekezet által használható terület azonban a gyülekezeti teremmel növekedett. 2006 tavaszától 
közhasznú alapítványon keresztül is támogatható a gyülekezeti munka. 

A gyülekezet lelkészét Ittzés János püspök 2010 tavaszán hivatalából felmentette, és a bobai egyház
községbe helyezte beosztott lelkésznek. A hívek lelkigondozására Györgyi Zsolt lelkészjelölt kapott 
megbízást. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Csurgó 
Lelkészek: A reformációt követő korból Révkomáromi Horváth András (1632-?) neve ismert. Az 

újjászerveződött gyülekezetben a lelkészi szolgálatot Porrogszentkirályról látták el az anyaegyház 
lelkészei: Balogh István (1921-1931), Bojsza János adminisztrátor lelkész (1931-1932), Lágler Béla 
(1932-1947), valamint a mindenkori segédlelkészek: Békés József (1936-1938), Tóth Sándor (1938), 
Zámolyi Gyula (1938-1940), dr. Pusztai László (1940-1941), Kiss Béla (1941-1942) és Szekeres Elem
ér (1942-1947). Az önállósulás után: Szekeres Elemér (1948-1994), Dénes Ilona (1994-2001), Sikter 
János helyettes lelkész Porrogszentkirályról (2001-2002), Kendeh-Kirchknopf László segédlelkész 
(2002-2005), majd lelkész (2005-2010), Györgyi Zsolt lelkészjelölt (2010-) 

Felügyelők: Jamrich Béla (1936-1952), (!), Horváth József (1971-1986), UreczkyAttiláné (1986-1996) 
Gondnokok az Óvárosból: Marics István (1945-1950), Horváth József (1950-1954), Túri József 

(1954-1959), Ritecz Mihály (1959-1961), Ritecz Sándor (1961-1988), Varga István (1988-1994) 
Gondnokok az Újvárosból: Zsupanek István (1945-1980), Jánosa Ferenc (1981-1994) 
Jegyzők: Biacs Jenő (1953-1969), Galambos László (1969-1994) 
Pénztárosok: Varga István (1945-1951), Gerencsér István (1951-1961), Kránicz János (1961-1980), 

Imre Istvánné (1980-1988), Zsupanek Istvánné (l988-1994),Tóth József (1994-1998) 
Kántorok: dr. Szabó Árpádné, Zámbó Gábor, Zsupanek István 
Barcs 

Lelkészek a missziói körzetben: Cséry (Berger) Lajos szervezőlelkész (1926-1927), Fónyad (Fuchs) 
Pál ideiglenes segédlelkész (1931), dr. Bányai (Bauer) Béla segédlelkész (1932-1934), Kádár Gyula se
gédlelkész (1934-1936), Molnár Lajos helyettes lelkész (1936-1941), majd lelkész (1941-1973), Bandi 
István helyettes lelkész (1973-1982), Smidéliusz Zoltán helyettes lelkész (1982-1992), Sikter János he
lyettes lelkész (1992-1996!) 

Tanítók Barcson: Semmelroth (18457-1853), ifj. Schild János (1853-1855), id. Schild János (1856-1857), 
Plevniczky Pál (1858-1861), (!), Gamauf József (1864-1893), Fuchs Pál (1893-1932) 

Nagyatád 
Lelkészek (helyben lakók): Cséry (Berger) Lajos missziói segédlelkész (1926-1927), Nagybocskai 

Vilmos nyugdíjas megbízott lelkész (1992-2002) 
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A jelen 

Az anyagyülekezet központjában a vasárnapi istentiszteleteken általában 25-30 személy vesz részt, 
akiknek nagyobb arányát a nagyszülő korban lévő hívek alkotják. Az istentiszteleteken kívül biblia
órákon és ifjúsági órákon nyílik lehetőség a közös vallásos együttlétre. Adventben és böjtben a lelki 
elcsendesedést segítő sorozatokat és szeretetvendégségeket tartanak. A két általános iskolában és a 
rendszerváltás után újraindított református gimnáziumban órarend szerint folyik a hitoktatás. Ha
vonta egy alkalommal „hittanos összetartásokon" találkoznak az iskolás gyermekek, a nyári szünetben 
pedig közösen táboroznak. 

Nagyatádon minden hónap első és harmadik vasárnapján, valamint az ünnepek első napján van 
istentiszteleti alkalom. 

Dr. Jani János 
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Ecseny és környéke Evangélikus Egyházközség 

7457 Ecseny, Templom u. 105. 
Tel.: 82/704-256 
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna lelkész 
Kőszeghy Miklós gyülekezeti munkatárs 

Önállósulásának éve: 1784 
Anyakönyveit 1784-től vezetik 

Ecsenyi anyaegyház 
Lélekszám: 69 /150/ 120 Presbitérium: Schneiker 

János felügyelő, Máj Henrik gondnok, Pintér Sán-
dorné pénztáros, presbiterek: Győrfi Jánosné, Finta 
Lászlóné, Fául Györgyné, Jusztusz János, Velter Já
nos, ifj. Buchenauer Henrik, Réth János, Frei Henrik 

Bonnyai leányegyház 
Lélekszám: 52 /65/ 52 Gondnok: Pusztai Józsefre 

gondnok, presbiterek: Békési Lászlóné, Grosch Já
nos, Keller imréné, Króth János, Marcz Konrádné, 
Nagy Jánosné, Pék Mártonné, Sárközi Károlyné 

Mernyei leányegyház 
Lélekszám: 98 /90/ 63 Presbitérium: Pintér János

né gondnok, presbiterek: Kurucz Imréné, Gamos 
Ernőné, Varga Viktorné, Katona Jánosné, Máj Ja
kab, Loósz Imre, Magyar Lajos 

Polányi leányegyház 
Lélekszám: 40 /50/ 24. Gondnok: Kalamász Istvánné 
Somogyszili leányegyház 
Lélekszám: 83 /lOO/ 55 Presbitérium: Trapp Imre gondnok, Várhalmi Éva pénztáros, presbiterek: 

Szép Tamás, Szack Lászlóné, Trappné Zsebők Tünde, Rajfainé Giener Mariann, Harsányt Erzsébet, 
Kocsis Gyuláné, Erdmann Henrik, Sasvári Józsefre 

Felsőmocsolád: Péter Illésné gondnok 
Igal: Szierer Péter gondnok 
Ráksi: Plell Jánosné gondnok 
Somodor: Kristóf Istvánné gondnok 
Szórványai és lélekszámuk: Felsőmocsolád (17 /14/ 10), Fiad (1 /- / -) , Gadács (10 /lO/ 10), Gamás (5 

/3/ 3), Igal (30 /20/ 7), Kisbárapáti (6 / - / -) , Nágocs (8 / - / -) , Ráksi (25 721/ 19), Somogybabod (32 /24/ 
24), Somodor (13 /8/ 6), Somogygeszti (2 /- / -), Szentgáloskér (15 /12/ 6). 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 506 /567/ 399 

A gyülekezetek története 

Az egyházközséget Somogy megye keleti részén, a Tab és Kaposvár közötti területen található tele
pülések evangélikus lakói alkotják. 

Az ecsenyi anyaegyház 

Ecseny község Kaposvártól északkeletre, 30 kilométer távolságra fekszik. 
Egy 1193-ból származó - a székesfehérvári János lovagok részére III. Béla által kiadott - megerősítő 

levélben Alhachim néven, pusztaként szerepel a település. 1357-ben Echen, 1470-ben Echyn alakban 
található az oklevelekben. Az 1574. évi török kincstári jegyzékben 7 házzal jelzik. 1776-ban pusztaként 
tartották nyilván, és abban az időben történt az evangélikusok letelepedése is. 

Elsőként 25 német család költözött Ecsenybe, számuk hamarosan megduplázódott. Többségük Tolna 
és Baranya már kiépült falvaiból, kisebb részük somogyi községekből érkezett, másodlagos telepes
ként. Származásuk helye pontosan nem állapitható meg. Egy 1897-ből ránk maradt gyülekezettörté-
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neti leírásban württembergi eredet szerepel. Berkényi Ede lelkész azonban dr. Schmidt Henrik felté
telezését tartotta valószínűbbnek. A szegedi egyetem filológia tanárának 1928-ban kelt sorai szerint 
ugyanis: „Ügy látszik, a lakosság nagy része a Darmstadt, Kreuznach és Kaiserslautern között elterülő 
vidékről származik. Württembergből csak kevesen jöhettek." 

Letelepedésük első éveiben a kereszteléseket és az esketéseket a felsőmocsoládi református lelkész 
végezte. Távollétében a kisbárapáti plébános látta el ezeket a szolgálatokat. Istentiszteletre és úrvacso-
ravételre Tabra jártak, ahol akkor már önálló evangélikus gyülekezet volt. 

A megnövekedett lélekszám - és az időközben megjelent türelmi rendelet - lehetővé tette, hogy 
az ecsenyi evangélikusok anyagyülekezetté alakuljanak, illetve Mocsolád, Edde és Toponár filiákkal 
együtt lelkészt válasszanak és templomot építsenek. Az ehhez szükséges engedély 1784. július 12-én 
érkezett meg a Magyar Királyi Helytartótanácstól. A hívek még abban az évben meghívták első lel
készüket, Ratkóczy Sámuelt, majd 1785-ben felépítették első templomukat. Akkor épült a parókia és 
valószínűleg az első iskola is. A gyülekezet első tanítója Verrasztó András lehetett, akit feltehetően 
Linde Konrád váltott fel. 

A gyülekezetet megszilárdító lelkész hirtelen halála után a Tárnokrétiből meghívott Kutsán Pál 
volt a lelkész 1788-tól 1791-ig, majd Mezibrodszky István (1791-1795), Taubner András (1795-1805) 
és Erhardt Pál (1806-1811) következett. Az első ismert gondnok Müller Dániel volt, aki 1793 és 1803 
között - haláláig - töltötte be e nemes tisztséget. 

Erhardt Pál utóda a fiatal Fuhrmann János (1811-1815) lett. Az ő idejéből több esemény érdemel 
említést. Szolgálatának második évében renoválták a templomot, és az „oltár az Úrvacsora szerez-
tetését példázó képpel és tzinből öntött 4 gyertyatartóval felékesíttetett". Ekkor (1814-ben) látogatta 
meg a gyülekezetet Kis János szuperintendens. A vizsgálat idején 455 lélek tartozott a gyülekezethez. 
Filiái közül Mocsolád lélekszáma 90, Toponáré 73, Vámosé 60, Eddéé 10, Polányé 17, Fiadé 12 volt. Az 
istentiszteleteket - a sátoros ünnepeket kivéve - német nyelven tartották. Úrvacsorával rendszerint 
minden újhold vasárnapján, máskor kívánság szerint élhettek a gyülekezet tagjai. Az iskolamestert 
Lévay Lászlónak hívták, aki 45 gyermeket tanított. A parókia barátságtalan, az iskola falai omladozó 
állapotban voltak. A templom pedig a „Protokollum Visít. Superintendentalium" szerint: „az út mel
lett, a falun kívül, magas dombra helyeztetve vagyon, mekkorasága hosszában 8 ölet, szélességében 4 
ölet, magasságában mintegy 3 ölet tészen, az ő belső térjében számláltatván. Készült vályogból, részint 
égetett téglából épült fel. Oltára igen együgyű, chatedrája falból rakva. Keresztelő köve nincs, de van 
egy tzinkannája és egy öblös tzintála. A kórusa mind a kétfelől deszkázattal körülvéve. A torony fából 
van, alulról négyszegletes, felül pedig a tetejéig gömbölyű, gombján tzinzászló, amelyen kimetszve az 
1798. esztendő száma láttatik. Órája nincsen, hanem a számai megvannak. Két harang van benne." Az 
egyik harang 185 fontos, és rajta ez a felirat olvasható: ,Johannes Fischer gos mich in Skizchen 1791." 
A másik harangon ugyanez a szöveg szerepel évszám nélkül. 

A templomot 31 évig felavatás nélkül használták. Az ünnepi alkalomra 1816. augusztus 20-án került 
sor. Felavatását Nóvák Jakab szenior végezte. 

Fuhrmann lelkész a templom felavatása után már csak rövid ideig maradt a gyülekezetben. Utóda 
Liguszti Pál, bábonyi lelkész lett, aki húsz éven át (1818-1838) pásztorolta az egyre gyarapodó nyájat. 
A gyülekezet életének erről az időszakáról Kis János szuperintendens újabb egyházlátogatásainak 
jegyzőkönyvei tanúskodnak. 

A püspök 1820. augusztus 14-én tartott vizitációja idején a gyülekezethez 586 lélek tartozott. Minden 
vasárnap délelőtt és délután volt istentisztelet. A „katechisátiók" Szentháromság vasárnapjától késő 
őszig tartottak. Hétköznapi könyörgések nem voltak, mert a lakosság a templomtól nagyon messze 
lakott. A parókia - amelyet az előző püspöklátogatás óta felújítottak, és új istállót, pajtát és fészert is 
építettek mellé - nagyon magányos helyen, közvetlenül az erdő szélén állt, s ezért „lakásra nagyon 
félelmes" volt. (Berkényi Ede igényesen elkészített kéziratában anekdoták is olvashatók Patkó Bandi 
hívatlan parókiái látogatásairól!) Az iskolán és a vele egy fedél alatt lévő tanítólakáson azonban sem
mi változtatás nem történt. Az iskola tanítója a Somogydöröcskéről származó, 27 éves Ritzeld József 
volt, akit 1819-ben hoztak Bábonyból. A tanító nótáriusi (jegyzői) hivatalt is viselt. A filiák közül 
Mocsoládon 93, Toponáron 80, Vámoson 111, Polányban 17, Eddén 10, Fiadon 12 lélek volt evangéli
kus. Társadalmi helyzetüket tekintve a mágocsi Farkas Dániel és Farkas uraság nemes volt, a többség 
jobbágyként élt. 

Az 1829-ben tartott egyházlátogatás idejére a gyülekezet lélekszáma 688-ra emelkedett, s közben 
(1824) új iskola és tanítólak is épült a tűzvész áldozatául esett régi helyére. Mocsoládon 88, Toponáron 
81, Vámoson 123, Polányban 63 volt az evangélikus vallású lelkek száma. 

A gyülekezet lelkésze 1838-ban elhunyt. A közel egy évig üresedésben lévő állásra a locsmándi 
születésű Schöpf János felsőnánai segédlelkészt választották. A fiatal lelkészre és a gyülekezetre ha
marosan nehéz napok virradtak, amelyekről így ír: „Az ecsenyiek minden élelmi forrásaiktól napról-
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napra megfosztatnak. A földesurak minden földjeiket elszedték s így mint házaszsellérek kénytele
nek kenyerüket és általában mindazt, ami az életnek fenntartására szükséges egyedül napszámmal, 
részesaratással és csépléssel sokszor a 3-4. határban megkeresni. Cséplésre sem igen tarthatnak számot 
már, miután mindenféle cséplőgépek felállíttatnak. Vérző szívvel s könnyekkel telt szemmel nézhe
tünk a reánk még a jövőben várakozó sorsunkra." 

Helyzetüket nehezítette, hogy súlyosan megbetegedett tanítójuk mellett az 1842/1843. évben - Roth 
János személyében - segédtanítót is kellett tartani, valamint az, hogy templomukat a bedőlés veszélye 
miatt a hatóság bezáratta, és új templomot kellett építeni. Az építkezést 1842. április 12-én kezdték, és 
1843-ban már állt a környék legszebb temploma. 

A templom életveszélyessé nyilvánítása nem érte őket váratlanul, állagának romlásából ennek be
következésére számítottak, és már 1837-ben elhatározták, hogy új templomot építenek. Éveken keresz
tül végezték az építkezéshez szükséges tégla égetését, és beszerezték a szükséges fa, deszka, valamint 
mész egy részét is. A szomszéd községek vagyonosabb embereitől kölcsönt vettek fel. Visszafizetése 
évtizedekig tartott, és hatalmas terhet jelentett a gyülekezet tagjai számára. 

A nyugalomba vonult Ritzeld József tanító utóda Péter Henrik (1844-1857) somogydöröcskei tanító 
lett, aki elődjéhez hasonlóan a jegyzői hivatalt is ellátta. 

A nehéz anyagi viszonyok, majd az 1848-1849. évi szabadságharc eseményei következtében 
a templom felavatására 1852. augusztus 20-án került sor A szertartást Borbély József szenior és 
püspökhelyettes végezte. 

Becht Konrád volt a tanító 1858 és 1863 között. 
A gyülekezetet 1861. július l-jén Haubner Máté látogatta meg. A püspököt - aki a szabadságharc 

idején tanúsított hazafias magatartása miatt fogságot is szenvedett, és nemrég vehette át ismét hiva
talát - nagy ünnepléssel és lelkesedéssel fogadták a hívek, annak ellenére, hogy a látogatást bejelentő 
leiratban: „a zajos, lármás és költséges fogadtatások, kísérések, lövöldözések, mint egyszerű és szerény 
egyházi állapotunkhoz nem illők, szigorúan megtiltattak." 

Új paplak épült 1862 és 1865 között. 1868-tól segédlelkészek támogatták a szolgálatban megfáradt 
lelkészt: Weisz József (1868-1871), majd Schöpf Gyula (1872-1888). 

A gyülekezet lélekszáma az évszázad második felében tovább nőtt. 1875-ben az anyaegyházban 825 
lelket tartottak nyilván. Az 1863-tól működő Brenn János tanítóhoz 110 gyermek járt. Az anyaegyház
hoz négy leánygyülekezet - Polány, Vámos, Hács-Putenda és Somodor - tartozott 933 lélekkel, saját 
iskolával és imaházzal. Iskoláikban 125 gyermek tanult. Hét fiókegyházában és a szórványokban 369 
evangélikus élt. Az egyházközségben összesen 2127-en voltak. 

A gyülekezet iskolája és a tanítólak 1884-ben ismét a tűz martaléka lett, de még abban az évben újat 
építettek a régi helyére. Az új tanító, Geyer Adolf már itt kezdte működését 1885-ben. 

Az 1888 júliusában (80 éves korában) elhunyt Schöpf János utódjául fiát választották. A tanulói 
létszám növekedése újabb tanterem és tanerő beállítását tette szükségessé. Az ecsenyi iskola 1892-től 
2 tanerős, a másodtanítói állásra Amtmann János kapott bizalmat. 

Felújították templomukat, és a torony csúcsán lévő császári korona helyére keresztet helyeztek 
1896-ban. Egy év múlva új orgonát vásároltak. 1906-ban az Amerikába vándorolt ecsenyiek csillárral 
ajándékozták meg egykori gyülekezetüket. 

Az 1910-es évkönyv adatai szerint az anyaegyházban 868, a polányi filiában 238, a somogyvámosiban 
312, a hácspettendiben 280 lélek élt. A fiókegyházak közül Somodoron 78, Felsőmocsoládon 47, Ráksin 
85, Toponáron 47, Somogyváron 30 evangélikus lakott. Az ugyancsak Ecsenyhez tartozó - fiókgyüle
kezeti státusban, de különleges helyzetben lévő - Kaposváron 600 volt a bejegyzett gyülekezeti tagok 
száma. További 22 településről 146 lélek tartozott az összesen immár 2731 lelket számláló egyházköz
séghez. Ecsenyben Geyer Adolf és Werstroh Konrád 161 gyermeket tanított. 1916-ban Kaposvár - az 
egyházközség legnagyobb lélekszámú gyülekezete - önállósult. 1927-ben pedig két filiáját „engedte el" 
az anyagyülekezet: Somogy vámos anyagyülekezeti státust kapott, Hács annak filiája lett. 

Schöpf Gyula lelkész 1920 tavaszán elhunyt. A sokáig elhúzódó lelkészválasztásig Bohland Frigyes 
lelkész helyettesített. 1922. április 12-én hívta meg lelkészének a gyülekezet Brenner (későbbi nevén 
vitéz Berkényi) Edét, a somogyvámosi gyülekezet első adminisztrátorát, aki 34 éven keresztül hűséges 
pásztora volt a kezdetben gyarapodó, majd megfogyatkozott nyájnak. 

Kapi Béla püspök 1923. október l-jén egyházlátogatást tartott a gyülekezetben, és örömmel állapí
totta meg, hogy sok minden történt az egyházias, vallásos élet megerősítéséért, de „sok mindennek" 
kell még ezután is történnie. Kérte a híveket, hogy a „gyülekezetnek, egyháznak legnagyobb erősségét 
lássák saját vallásosságukban, egyházias érzületükben". 

Az első világháború húsz ecsenyi hősi halottja tiszteletére 1924-ben emlékművet emeltek. Werstroh 
Konrád kántortanító 1930-ban, 25 éves tanítói jubileuma alkalmából keresztelőmedencét ajándékozott 
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a gyülekezetnek. Tapolylucskai és kükemezei Bánó Iván földbirtokos oltárképpel lepte meg a híveket, 
amelyet Schnell S. festőművész Völkel Oswald „Crucifixus" képe után festett. 

A gyógyfürdőben vendégeskedő és csak magyarul beszélő hívek számára az egyházközség 1931-ben 
elhatározta, hogy a német istentisztelet előtt magyar nyelvű könyörgést tart minden vasárnap reggel, 
valamint havonta egyszer a délelőtti istentisztelet is magyar nyelvű lesz. Az év ugyancsak jelentős 
eseménye volt az Ecsenyben tartott i^úsági konferencia, amely október 22-én volt. Az eseményre 207 
i^ú és közel ugyanannyi felnőtt jött el a környező gyülekezetekből. 

Az 1933-as esztendőben bevezették a némethez hasonló magyar liturgikus istentiszteleti rendet. 
Közben a gyülekezet lélekszáma tovább nőtt, elérte a 970-et, az iskolai tanulók száma pedig - akiket 
Werstroh (későbbi nevén Váraljai) Konrád c. igazgató és Lehoczky András oktatott - meghaladta a 
220-at. A polányi filiához 229, a ráksi fiókegyházhoz 90, a somodorihoz 87 lélek tartozott. Az egy
házközség 9 szórványtelepülésén 134 evangélikus élt. Az időközben anyagyülekezetté vált Kaposvár 
(1916), Somogyvámos és a filiaként hozzá csatlakozó Hács (1921), valamint a hozzájuk tartozó szór
ványok egyházközségből való „kiengedése" ellenére is - 1510 lélekkel - az egyházmegye egyik legna
gyobb egyházközsége maradt Ecseny. 

Az anyagilag is megerősödött gyülekezet a helyi izraelita hitközségtől telket vásárolt - a rajta lévő 
imaházzal együtt - a község központjában. Ezt követően döntött arról, hogy a telken olyan emeletes 
gyülekezeti házat épít, amely a gyülekezet mindenkori másodtanítóján kívül otthont ad a gyülekezet 
ifjúsági, nő- és férfiegyletének is, továbbá közgyűlések, biblia- és konfirmandusórák, vallásos esték, 
műkedvelő, népművelő és vetített képes előadások tartására is alkalmas lesz, sőt, a filia- és a szórvány-
belí hívek öszszejövetelét is lehetővé teszi. 1936. április 27-én indult meg a munka, amelyből a gyüle
kezet tagjai dicséretes buzgósággal vették ki részüket. A szép épületet 1936. november 7-én avatta fel 
Fábián Imre sárszentlőrinci lelkész, egyházmegyei főjegyző. 

Az anyagyülekezet lélekszáma 1940-re nem változott. A nyilvántartásban 970 személy szerepelt. Az 
iskolai tanulók száma azonban - akiket Lichtl Károly másodmagával oktatott - 179-re csökkent. Az 
egyházközséghez összesen 1548-an tartoztak. 

A dicséretes egyházi életet az 1945. év eseményei zavarták meg. Január 22-én ötvennégy, január 
24-én kilenc egyháztagot hurcoltak el kényszermunkára a lengyelországi Krakkóba és Oroszországba, 
ahol tizenhármán vesztették életüket. 

A gyülekezet legsötétebb és leggyászosabb napja 1948. április 6. volt. Akkor 85 ház maradt üresen 
Ecsenyben, mert 280 családot kitelepítettek. A szórványból 40 család került hasonló helyzetbe. A kite
lepítés következtében 990-ről 360-ra apadt a gyülekezet lélekszáma. 

Berkényi Ede 1956-ban vonult nyugdíjba. Súlyos és hosszú betegség után Kaposváron halt meg 
1971-ben, 76 éves korában. Az ecsenyi temetőben várja a feltámadás Urát. 

Szimon János (1956-1980) közel 25 éven keresztül szolgálta a kitelepítés, majd a mezőgazdaság 
kollektivizálását követő elköltözések miatt megfogyatkozott, a próbatételek során összeforrott és meg
edződött gyülekezetet, valamint Ecseny egész lakosságát. Szolgálata idején vezették be a lelkészlakás
ba a villanyt, öntettek újra a megrepedt harangot, építtették át (egymanuálról kettőre) az orgonát, re
noválták a templomot, majd 1977-1978-ban külföldi és hazai támogatással új paplakot és gyülekezeti 
termet építettek. 

A papné vezetésével 25 tagú énekkar és nemzetiségi kultúrcsoport működött. A lelkész és a gyüleke
zeti tagok közötti közvetlen kapcsolattartásra a házaknál tartott bibliaórák mellett a családlátogatások 
szolgáltak mind az anyaegyházban, mind a filiákban és a szórványban. Szimon János megbecsülését 
és tiszteletét jelzi, hogy 2000-ben, a millenniumi falunapon a már 20 éve elkerült, nyugdíjas lelkészt 
„Ecseny község díszpolgára" kitüntetésben részesítették. 

Szimon János Sopronba távozása után rövid ideig (1980-1985) ifj. Seben István volt a lelkész. Az őt 
követő Mónus László közel egy évtizedig (1985-1994) pásztorolta Ecsenyt s a hozzá tartozó települések 
evangélikusait. Működése alatt (1990-ben) emléktáblát állítottak a második világháború 63 ecsenyi 
áldozatának, és befejezték (1993-ban) a templom felújítását. 

Kustra Csaba segédlelkész egy évig (1994-1995) volt Ecseny papja, majd a nyugdíjas Szekeres Elem
ér (pár hónapig) helyettes lelkészként gondozta a gyülekezetet. 1995-től Sikes Attila József volt a gyü
lekezet lelkésze. 

Sikes lelkész 2000 nyarán Ambrózfalvára távozott. Helyére ár. Harmati Béla püspök Kőszeghyné 
Raczkó Zsuzsanna segédlelkészt küldte, aki teológus férjével együtt állt szolgálatba. Lelkésszé avatása 
2001. október 13-án volt az ecsenyi templomban. 2003 júniusától ő az egyházközség megválasztott, 
beiktatott parókus lelkésze. 
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A bonnyai leányegyház 

Bonnya Ecsenytől északkeletre, 6 kilométer távolságra fekvő község. Országúton 34 kilométer a két 
település közötti távolság. 

Bonnyán 1716-tól ismertek a német eredetű evangélikusok. Gyülekezetté szerveződésük éve 1757. 
Első ismert tanítójukat Sinkhofen Hersennek hívták, aki 1769-ig volt a gyülekezetben. Feltehetően őt 
Ritzel (Ritzl) Gáspár követte, de biztos adatunk egyelőre csak 1771-től való működéséről van. Tanítós
kodása 1806-ig tartott. Akkor a saját iskolával és imaházzal rendelkező filia a döröcskei anyaegyház
hoz tartozott. Kis János szuperintendens 1820-ban végzett döröcskei canonica visitatiója idején Bony-
nya tanítója Polon József paksi asztalosmester volt. Utódja, Drinoty József 1827-ig töltötte be a tanítói 
hivatalt. Becht Henrik 1827 és 1846 közt oktatta a bonnyai gyermekeket. 1846 és 1854 között Ron József 
volt a tanító. Az őt követő Becht József munkássága 1854-től 1890-ig tartott. Az 1875-ben kiadott név
tár adatai szerint 224 lélek tartozott a gyülekezethez, és 27 gyermek oktatását végezte Becht József Az 
egyházközség lelkésze Pártái József volt. A református-evangélikus templom 1883-ban épült. 

Becht Béla a levita-tanító 1890-től. Az 1910. évről kiadott névtárban is az ő nevét találjuk a 250 
lelket számláló gyülekezet helyi vezetőjeként s 27 gyermek tanítójaként. Az első világháború vihara a 
gyülekezetet sem kerülte el. A kis filiából 19-en haltak hősi halált. 

A lélekszám a század második évtizedére sem változott. 1923-ban is 250-en voltak. A tanító id. Becht 
Béla és ifl. Becht Béla volt. Akkori életükbe enged bepillantani a Kapi Béla püspök egyházlátogatása 
alkalmából felvett jegyzőkönyv, amely 1923. október 3-án kelt. Egyebek mellett benne maradt fenn, 
hogy a templomban felváltva tartanak református és evangélikus istentiszteleteket a tanító közre
működésével. A lelkész évenként két alkalommal szolgál a filiában. A hívek a templomot délelőtt és 
délután is szorgalmasan látogatják. Az adventi és a böjti estéken vallásos alkalmak vannak a tanító 
vezetésével. Az iskola egyházias, s nemzeti szellemű a benne folyó oktatás, amelynek színvonala jó. 
Az iskolaépület a gyülekezet becsületére válik. A gyülekezetben egyházszeretet és buzgó vallásosság 
van, és tagjai békés viszonyban élnek a falu többségét (több mint kétharmadát) kitevő, más felekeze
tekhez tartozó lakókkal. 

Mindezek mellett püspöki figyelmeztetést is kaptak a bonnyaiak. Szigorúan meghagyta hajdani 
püspökünk, hogy térjenek el attól a szokástól, amely a vegyes házasságban született lányok konfirmá
ciójával kapcsolatban kialakult. Szokássá vált ugyanis, hogy az ilyen lányok nem jelentkeztek konfir
mációra, és 18 éves korban választották meg vallásukat. 

A filiában 1933-ban 321, 1940-ben 366 lelket tartottak nyilván. A Becht Béla által tanított gyerme
kek létszáma minden évben meghaladta a 100-at. Az egyházközség lelkésze dr. Wölfel Gyula volt. Az 
istentiszteletek a negyvenes évek közepéig német nyelven folytak. 

A békés gyülekezet életét a hitleri eszmék zavarták meg. A gyülekezet tagjai közül többen a 
Volksbund és a Freide Jugend tagjai lettek. A szövetséges csapatok győzelmei következtében a komp-
romittáltabb családok egy része Németországba menekült. Másokat - főképp fiatalokat - a szovjetek 
és hazai kiszolgálóik az andocsi katolikus templomba gyűjtötték össze ecsenyi és döröcskei sorstár
saikkal együtt, majd onnan 23 személyt a Szovjetunióba vittek „málenkij robotra". Az elhurcoltak 
közül sokan (16-an) évek múltán, mások (7-en) sohasem tértek vissza hazájukba, mert a robot, a nél
külözések és betegségek súlya alatt megtörve, elpusztultak az idegenben. A hazatérők között voltak, 
akik nem találták szeretteiket, vagy nem találták egykori otthonukat, mert az új hatalom - a kollektív 
bűnösségre alapozott embertelen büntetéssel - kitelepítette őket házaikból, és elűzte hazájukból. A 
kitelepítés kegyetlen sorsa 202 személyt érintett közvetlenül. Ismét mások a dél-budai internálótábor-
ba kerültek. A látszólag nyugalomban hagyottak közül sem maradhatott mindenki otthon. Sokakat a 
megélhetési gondok kényszeríthettek arra, hogy új otthont vagy - mert ilyen is volt - új hazát keresse
nek. Legtöbben valamelyik nagyobb, közeli településen vagy ipari centrumban találtak munkahelyet, 
és ott is raktak új fészket. 

A második világháború 48 halálos áldozatot követelt. Nevüket emlékmű őrzi, 
A „kimenekülök" helyére hamarosan „betelepülők" érkeztek, a kitelepítettek házaiba pedig a kollek

tív bűnösség elvének magyar áldozatai kerültek a Felvidékről. A hajdan erős gyülekezet csak nyoma
iban maradt meg. Ebben a szomorú időben (1944 és 1948 között) Somogydöröcskét és filiáit segéd- és 
helyettes lelkészek pásztorolták. A gyülekezet utolsó tanítója Becht Béla volt, aki osztozott az inter
náltak sorsában.. 

A levita-tanítói működés itt is megszűnt. A filia lelki gondozása az anyagyülekezet lelkészére kor
látozódott. 1949 és 1970 között Szerdahelyi Pál látta el a pásztori feladatokat Somogydöröcskéről. Ő 
volt a nagy múltú gyülekezet utolsó parókus lelkésze. 1970 és 1973 között Somogydöröcske - immár 
leányegyházként - és egykori filiái Bábonymegyerhez kerültek. Gyakorlatilag azonban az egykori 
filiák közül Bonnya lelki gondozását Szimon János ecsenyi lelkész végezte, Gadács és Somogyszil 
evangélikusait Madarász István somogyvámosi lelkész pásztorolta. Hivatalosan azonban csak 1979-
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ben kerültek Ecsenyhez a hajdani filiák. Egyidejűleg az egykori anyagyülekezet - Somogydöröcske 
- a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség egyik társegyháza lett Bábonymegyerrel együtt. 

A mára megfogyatkozott hívek számára evangélikus istentisztelet havi egy alkalommal van. 
A közös templomért érzett felelősséget jelzi, hogy 1989-ben a Bajor Evangélikus Egyház nagy ösz-

szegű segítségével újították fel. 

A mernyei leányegyház 

Mernye Ecsenytől délnyugatra, 6 kilométer távolságra fekvő község, amely országúton 13 kilomé
terre van az egyházközség központjától. 

A század elején nyolc, 1933-ban egy evangélikus lakost regisztráltak a faluban. A településre a 
század második felében kezdődött iparosítás következtében költöztek nagyobb számban fiatalok, kö
zöttük - főképpen Ecsenyről és Polányból - evangélikus vallásúak is. Lélekszámuk az 1970-es évek 
végére elérte a 20-at, majd tovább emelkedett, és lehetővé vált leánygyülekezetté alakulásuk. 

Szimon János szolgálati idején az istentiszteleteket magánházaknál tartották, évenként több alka
lommal. A 90-es évek közepétől a volt pártházban, 2000-től néhány évig a volt buszmegálló épületében 
tartották az istentiszteleteket kéthetente. Napjainkban a kultúrházban gyűlnek össze az igére szomjazó 
hívek, akik református testvéreikkel közös protestáns templom építését tervezik. 

A polányi leányegyház 

Polány Ecsenytől nyugatra, 10 kilométer távolságra fekvő község, amely országúton 12 kilométerre 
van az egyházközség központjától. 

A rendelkezésre álló forrás szerint valószínű, hogy már a 18. század közepén az ezen a vidéken 
áthaladó. Tolna és Baranya megyébe tartó német telepesek közül néhány család Polányt választotta 
új otthonának. Kis János püspök 1820-ban végzett canonica visitatiója során 17 evangélikust találtak 
a faluban. A környék német ajkú lakóival történt kapcsolatfelvétel, illetve új családok betelepedése 
következtében azonban számuk olyan mértékben gyarapodott, hogy lehetővé vált gyülekezetté alaku
lásuk és a szükséges épületek megépítése. „Az 1839-40. években épült egy zsúptetős hajlék, mely állt 
egy imaházból, kis tanteremből, konyhából és egy szobából." Később ezekhez egy pajtát és istállót is 
építettek. Az imaház építése idején 38 párból állhatott a gyülekezet, az ecsenyi egyházközséghez tar
tozott, és Barabás István volt a tanítója 3 éven át. Ezt követően 3 évig nem volt tanító a gyülekezetben. 
1847-ben Roth János nevével találkozunk, de ő csak rövid ideig töltötte be a tanítói állást. Ebben az 
időben a gyülekezetnek orgonája is volt, amelyet 1844-ben javíttattak, de nem lehetett jó állapotban, 
mert 1847-ben kölcsönt vettek fel új orgona vásárlására. 

Már 1847-ben meghívták tanítójuknak Hauser Henrik bányosi jegyzőt, aki 1874-ig szolgált a gyü
lekezetben. 1855-ben nagy kolerajárvány dühöngött a faluban. Elmúltát jegyzőkönyvben örökítették 
meg, elrendelve benne, hogy emlékéül minden szeptember 8-át meg kell ünnepelni. Ugyanígy ünne
pelték a marhavész elmúltának napjául június 13-át. A község katolikus és evangélikus lakossága nem 
tartozott azonos elbírálás alá még 1848 után sem. 1858-ban az igali járásbíróságnak kellett dönteni 
abban, hogy a község az evangélikus iskola számára is adjon tűzifát, amint azt a katolikus iskola szá
mára már régtől megadta. Ugyancsak hosszú ideig kellett bort szolgáltatniuk az evangélikus híveknek 
a geszti plébánia részére. 

Néhány család betelepülésével 1862-ben szaporodott a gyülekezet, s elhatározta, hogy nagyobb ima
házat, templomot épít. A költségek fedezésére kaszálást és aratást vállaltak, és egyházi adót vetettek ki 
lélekszám alapján. 1867-ben a kisharang mellé egy nagyobbat vásároltak. 1871-ben téglát égettek, de 
az építkezéshez szükséges pénz csak lassan gyarapodott. Előteremtéséhez a szomszédos megyékben 
gyűjtést végeztek. 

Kniesz János volt 1874 és 1876 között a tanító, akit rövid időre Schmidt József követett. A gyülekezet 
lélekszáma az 1875-ös névtár adatai szerint 228, a tanulók száma 34 volt. 

Petter János lett 1877 decemberében a 78 párból álló, mintegy 260 lelket számláló leányegyház taní
tója. Működése alatt a kis filia szépen gyarapodott, de nem kerülték el a próbatételek sem. 

Tűzvész pusztított a faluban 1880. augusztus 11-én. Leégtek az egyház épületei, valamint sok lakó
ház a már betakarított terménnyel együtt. Rövid egy óra alatt 20 ház borult lángba, és 2 ember veszí
tette életét. Nagy nehezen mentették meg az orgonát, de csak rövid időre, mert a következő évben az is 
a lángok martaléka lett. A hívek nem tétlenkedtek. Hamarosan - nagy áldozatvállalás mellett, kölcsön 
igénybevételével - felépítették fatornyos imaházukat, iskolájukat a tanítólakással együtt, valamint 
a szükséges melléképületeket. Az épületek felépítéséig a tanítást és az istentiszteleteket Szabó János 
házában tartották. A tanító Lahman Mártonnál lakott. 

Több család Szlavóniába vándorolt 1883 és 1892 között, de az otthon maradtak (1887-ben) harmóni-

345 



A reformációtól - napjainkig 

umot vásároltak, majd oltárt építtettek templomukba. Közben törlesztették a kölcsönt. Isten segítségé
vel 1904-re sikerült leróni tartozásukat. 

A gyülekezetet 1910-ben 238 lélek - ebből 48 gyermek - alkotta. Hitben és anyagiakban szépen gya
rapodtak. Adósságuk kifizetése után új tervet szőttek: az 1882-ben épült fatornyos templomuk elé tég
lából szándékoztak tornyot építeni. Ehhez már 1911-ben kiégették a téglát. Petter János tanító mérnök 
fia elkészítette a terveket, és 1914-re már 3500 korona is rendelkezésükre állt. A megvalósítás azonban 
elmaradt. Jött a világháború, és pénzük egy része hadikölcsönben maradt, másik része értéktelenné 
vált. 1917-ben nagyobbik harangjukat is a háborúba vitték. Fiaik közül 16-an idegen harcmezőkön 
veszítették életüket. 

Petter János 1925 nyarán nyugalomba vonult. Utóda Schrauf Ernő (1925-1928?) bakonybánki tanító 
lett. 1928-ban jegyzőkönyvbe foglalt mondatai sokat segítettek a gyülekezet múltjának feltárásában. 

A gyülekezet gyarapodását jelzi, hogy a 20-as évek végén renoválták templomukat, átalakították a 
tanítólakást, téglából tornyot építettek, harangot és harmóniumot vásároltak. 

1936-ban az első világháborúban elesett 16 hősi halott tiszteletére emlékművet emeltek. 
A filia lélekszáma a második világháború kezdetéig növekedett, 1940-re elérte a 251-et. Jónás István 

levita-tanító 44 gyermeket tanított. 
Üj iskola épült 1942-ben. Felavatását október 4-én végezte dr. Schlitt Gyula alesperes. Az épületet 

azonban hamarosan államosították. A gyülekezet utolsó tanítója Werstroh János (1947-1948) volt. 
Szimon János lelkész szolgálati idején (1956-1980) élő filia volt Polányban. Kezdetben még 20 gyermek 
hitoktatását végezte. A gyülekezet gondnokai a több mint 100 evangélikust jól összefogták. Templo
mukat ebben az időben újították fel. A gyülekezet fiataljai azonban új megélhetést, munkaalkalma
kat keresve, Kaposvárra és a Balaton mellé távoztak. Otthonra találva követték őket a szülők is. A 
gyülekezet osztozik számos egykor virágzó falusi gyülekezetünk sorsában, de az otthon maradtak 
igyekeznek megőrizni őseik hagyatékát. 2000-ben felújították templomuk tornyát, és elvégezték belső 
festését. 2004 nyarán pedig a falak külső vakolásával és festésével rendeltetéséhez méltó megjelenést 
adtak templomuknak. 

A volt iskola épületéért az állam járulékot folyósít. 

A somogyszili leányegyház 

Somogyszil (régi nevén Szil) Ecsenytől délkeletre, 12 kilométer távolságra fekvő község, amely or
szágúton 30 kilométerre van az egyházközség központjától. 

Német eredetű gyülekezet. Döröcskéhez, Bonnyához és Gadácshoz kapcsolódik története. A gyü
lekezetet alapító ősök Tolna és Baranya megye már kiépült falvaiból érkeztek szekunder telepesként 
az 1830-as évek elején. Leányegyházzá 1834-ben szerveződtek, és a döröcskei anyaegyházhoz csatla
koztak. Keresztelési és halotti anyakönyveik vezetését 1885-ben kezdték. A konfirmáltak anyakönyvi 
nyilvántartását 1892-ben vezették be. 

A község lakosságának 40%-át kitevő evangélikusok már 1839-ben fatornyos templommá alakítot
ták az addig magtárnak használt épületet. Lélekszámuk az elkövetkező években szépen gyarapodott, 
s a 19. század második felében már anyagyülekezetre emlékeztető számokat tükrözött. 1875-ben 566 
lelket tartottak nyilván, és Schneider István levita-tanító 80 gyermeket tanított. Az őt követő Krámer 
György (1875-1918) működése alatt tovább nőtt a lélekszám, és anyagiakban is erősödött a filia. 1903-
ban Grieszháber Henrik személyében másodtanítót választottak, aki 2 esztendőt töltött körükben. 
Utódja, Zakócs Ferenc 1905 és 1912 között segítette Krámer György kántortanító munkáját. Öt Aikelin 
Vilmos követte a másodtanítói állásban. 

Az 1900-as évek elején gyűjtésbe kezdett a gyülekezet, hogy új templomot, új iskolát és paplakot 
építsen. 1912-ben 12 hold földet is vásárolt, hogy a filia anyásítása esetén a lelkészi javadalmat bizto
sítsa. Az 1910-es névtár adatai szerint már 728 lélek tartozott a filiához. A két tanítóhoz több mint 150 
gyermek járt. 

A terv megvalósítását az első világháború hiúsította meg. A háború kitöréséig összegyűjtött pénz 
semmivé vált. Fiaik közül 20-an hősi halottként idegen földben pihennek. Többen - közöttük Aikelin 
Vilmos is, aki 4 évig volt távol - csak később térhettek szeretteikhez. 

Az 1918-ban nyugdíjba vonuló Krámer György kántortanító helyébe Mezősi Árpádot választották. 
A másodtanító a háborúból visszatérő Aikelin Vilmos volt, akit - gadácsi kántortanítóvá történt meg
választása után - Grósz Károly követett 1927-ben. 

Kapi Béla püspök 1923. október 2-án végzett egyházlátogatást a gyülekezetben. A látogatást követő 
közgyűlési jegyzőkönyv szerint az istentiszteleteket - a négy lelkészi esetet kivéve - a tanítók tartják 
német nyelven, de minden hatodik vasárnap magyar nyelvű istentisztelet van. 
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A tanítás nyelve magyar, de a hittant német nyelven oktatják. Az iskola 96 kötetes könyvtárral 
rendelkezik. A gyülekezetben nőegylet működik, és szegénygondozás is folyik. 

A kántortanító és a másodtanító 1930-ban új szolgálati helyre távozott. Új kántortanítónak Aikelin 
Vilmost hívta vissza a gyülekezet, osztálytanítónak pedig Lantos Imrét választotta. Ebben az időben 
(1933. évi névtári adat) a gyülekezethez 682 lélek tartozott, és 137 volt az iskolai tanulók száma. (Má
sodtanítóként Hild Henrik neve szerepel a névtárban.) 

Aikelin Vilmos 1934-ben váratlanul meghalt. Utódja Drégelyi János lett, akinek megválasztásakor 
két részre szakadt a gyülekezet, és többen a baptista egyházhoz csatlakoztak. A kilépők nagyobb része 
idővel visszatért. 

Lantos Imre másodtanító 1940-ben távozott Somogyszilból. Helyére Várhalmi Károlyt választotta 
a 687 lelket számláló gyülekezet. A tanulók létszáma 119 volt. Az új tanító egyházi működése csak 3 
évig tartott, 1943 és 1948 között katona, illetve hadifogoly volt. A kényszerű távollétből történt vissza
térés után - 1948 őszén - már más emberek és más társadalmi viszonyok fogadták. Az állami iskola 
tanítója lett. 

Drégelyi János 13 évig volt az iskola lévita- és kántortanítója. 1947-ben Kőszegre távozott. Utódjá
nak i^. Balikó Józsefet választották, aki az államosításig végezte a gyülekezeti munkát, s azt követően 
állami tanítóként működött, de egy ideig még egyházi szolgálatot is végzett. 

A gyülekezet tagjai körében nem csak egyházi munka folyt. 1941-ben megszervezték a Volksbund 
községi szervezetét, melynek következményei megpecsételték a gyülekezet sorsát is. 1944-ben - a 
front közeledtével - 31 egyháztag elmenekült a községből. 1945-ben „málenkij robotra" vitték a gyü
lekezet 70 tagját, akik közül 11 meghalt, három pedig nem tért vissza. A világháborúban 15-en vesz
tették életüket. 1948-ban a kollektív bűnösség elvének embertelen következményeit kellett megta
pasztalniuk a somogyszili híveknek is. A kitelepítés elől mintegy 100 személy menekült el, költözött 
nagyrészt ismeretlen helyre. A gyülekezet 192 tagját Németországba hurcolták. A sok szörnyűség után 
1950-re 296-an maradtak. 

A filia 1970 májusáig tartozott Somogydöröcskéhez. Az anyaegyház erőtlenné válása, valamint 
Szerdahelyi Pál lelkész távozása után a hívek lelkigondozását Madarász István somogyvámosi lelkész 
látta el helyettes lelkészi minőségben 1970 és 1979 májusa között. Szolgálata alatt (1972) teljes külső 
és belső felújítást végeztek: megújult a templomtorony és a tető, új padlózatot kapott a templom, és 
akkor alakították ki a karzat jelenlegi formáját az oltárig előrenyúló karzat helyett. 

A kis gyülekezet 1979 tavaszán Ecseny gondozása alá került. Bár számuk az elköltözések követ
keztében tovább csökkent, ma is hithű, vallásukat gyakorló evangélikusok alkotják a maroknyi filiát. 
Istentiszteletet hetente tartanak. Ismét bevezették az aratási hálaadó ünnepet, és az utóbbi időben 
megkereszteltek számára külön ünnepséget rendeznek. 

Az iskola és a kántortanítói lakás kártalanításáért kapott pénzből 2005-ben felújították templomu
kat. 2006-ban az önkormányzattól megvásárolták a templom mögötti hajdani tanítólakást, és sokak 
önzetlen segítségével templomgondnoki lakássá alakították. 

Gadács (szórvány) 

A település Ecsenytől délkeletre, 12 kilométer távolságra fekszik, de országúton 33 kilométerre van 
az egyházközség központjától. 

A falut - Hunyady gróf telepítése révén - evangélikus vallású, német származású telepesek alapí
tották az 1810-es évek elején. Leánygyülekezetté 1816-ban alakultak, és a döröcskei anyaegyházhoz 
csatlakoztak. Kis János szuperintendes 1820-ban tartott canonica visitatiója idején Linde Gábor volt a 
tanítójuk. Az ugyancsak Kis János püspök által végzett 1829. évi vizsgálat idején 196 lelket tartottak 
nyilván a kis filiában. Tanítójuk Ritzeld Jakab volt. 

Az 1875. évi névtárban 425 lelket számláló, saját iskolával és imaházzal rendelkező filiaként találjuk. 
Tanítójuk Schöpf Károly volt, aki levita-tanítóként 79 gyermek oktatását végezte. 

Imaházához 1900-ban tornyot épített, és két új harangot vásárolt a nehéz sorsú, nagyobb részben 
napszámból élő mintegy hatvan házaspárból álló közösség. A torony megépítéséig a templom előtt 
felállított haranglábon voltak a harangok. 1911-ben már új iskolában fogadta a 104 gyermeket Schöpf 
Károly tanító. A gyülekezethez 460 lélek tartozott. 

Az első világháború viharai nem kerülték el a sok szenvedést megért kis közösséget sem. 1916-ban 
elvitték a nagy nehézséggel megvásárolt új harangokat. A régit jelentősebb pénzösszeggel sikerült 
megváltaniuk, de a gyülekezet 24 hősi halottja pótolhatatlan veszteség maradt. 

A világháború éveiben Barcs Béla (1914-1919) volt a tanító, akit Korossy Lajos (1919-1927) követett. 
Az ő működésének idejére esett Kapi Béla püspök 1923. október 2-án tartott egyházlátogatása, amely
nek jegyzőkönyvéből és a hozzá kapcsolt kérdőívből a gyülekezet belső élete is elénk tárul. Többek 
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között megtudható: a gyülekezethez a vizsgálat idején 397 német anyanyelvű, de magyarul is beszélő 
lélek tartozott; keresztelési és halotti anyakönyveiket 1784-től vezetik; a tanító minden vasárnap is
tentiszteletet tart német nyelven; az adventi és böjti időben heti 2 alkalommal reggeli könyörgéseken 
vehettek részt a hívek; a lelkész évenként 4 alkalommal jelenik meg a filiában, ilyenkor úrvacsorával 
összekötött istentisztelet van; az iskolai szorgalmi idő szeptember elejétől június végéig tart; az isko
lai oktatás nyelve magyar; az iskola 6 osztályos és osztatlan; az ismétlő elemi iskolában november 
elejétől február végéig tart a tanév; az iskola épülete és felszerelése kifogástalan; a konfirmandusok 
oktatását a lelkész végzi az anyagyülekezetben; a híveknek van Bibliájuk, Újtestamentumuk. A ta
pasztaltak alapján buzdító és intő szavak is olvashatók. A püspök a híveket a rendszeres templomba 
járásra buzdította, a tanítót az iskola színvonalának további emelésére kérte. 

Az 1927-es évtől a második világháború kitöréséig Aikelin Vilmos, Gyulavári (Meisszel) Gyula és 
Stark Jakab működött a filiában hosszabb-rövidebb ideig. 

A gyülekezetbe 1933-ban 435 lélek tartozott, közülük 113 volt az iskolás. Tanítójukat Meisszel Gyu
lának hívták. Egy 1936-ból származó adat szerint a hívek között 136 házaspárt tartottak nyilván. A 
második világháború idején Herber Henrik (1938-1945) volt a tanító. A filiához - az 1940-es névtár 
adatai szerint - 444 lélek tartozott, ugyanakkor 80 tanuló járt az iskolába. 

A világháború és következményei megpecsételték a német anyanyelvű falu - és a vele majdnem 
100%-ban azonos evangélikus gyülekezet - sorsát. Az 1948. április 3-i kitelepítés folytán 447-ről 98 
lélekre apadt a hívek száma. A kollektív bűnösség elvének kegyetlen alkalmazása mind lelkileg, mind 
anyagilag tönkretette a gyülekezetet. 

Az otthon maradtak is nincstelenek lettek, és szerteszét laktak. Gyülekezetként való talpra állásukra 
az elkövetkező társadalmi viszonyok már nem adtak lehetőséget. Számuk egyre fogyott. Utolsó levita-
tanítójuk Schulteis Fülöp (1945-1948) vok. 

A hívek lelkigondozását 1970 májusáig Szerdahelyi Pál somogydöröcskei lelkész látta el. Távozása 
után az erőtlenné vált Somogydöröcskét leányegyházként Bábonymegyerhez csatolták. Filiáinak szol
gálatát megosztották. A gadácsi kis nyájat - Somogyszilhoz hasonlóan - Madarász István Somogy-
vámosról helyettesítő lelkészként gondozta 1970 és 1979 májusa között. Ez idő alatt kapott a templom 
toronysisakja új horganylemezfedést. 

Gadács 1979-ben - a bonnyai és somogyszili filiához hasonlóan - Ecsenyhez került. 
A 30 lélekre fogyott gadácsi evangélikusok 1989-ben - a Bajor Evangélikus Egyház és a külföldön 

élő gadácsiak nyújtotta nagy értékű segítséggel, valamint az igali tanács támogatásával - felújították 
templomukat. 

Lélekszámuk tovább csökkent. Az igére vágyakozók havi egy alkalommal vehetnek részt evangéli
kus istentiszteleten. 

Felsömocsolád és Somodor (szórvány) 
A két falu gyülekezeteit német telepesek alapították. 
Mocsolád földesura a 18. században a protetáns Vásongi család volt, és arra törekedett, hogy bir

tokaira evangélikus telepesek kerüljenek. Buzgólkodása eredménnyel járt, és az 1720-as évek elején 
Mocsoládon otthonra leltek az első német ajkú, evangélikus vallású telepesek, akik Tolna megye már 
kiépült falvaiból érkeztek. Tanítójuk (1723-ban) Keszőhidegkútról jött, Faust Gáspárnak hívták, és ha
láláig Mocsoládon maradt. A fellángoló protestánsüldözések azonban őket sem kerülték ki. 

Az 1740-es évektől - hosszú ideig - egyszerű parasztmesterek tanították gyermekeiket, de vezeté
sükkel a vallásuk gyakorlása előtt álló akadályokat nehezen törték át, s ez hatással volt későbbi egyházi 
életükre is. Az ecsenyi anyagyülekezet megalakulásában és a templom építésében még filiaként vettek 
részt, de a 19. század végén már csak 85 tagból álló fiókgyülekezetként szerepeltek egyházi nyilvántar
tásainkban. A 20. század közepére a kis közösség a negyedére csökkent. Ma az evangélikusok száma 
alig haladja meg a 10-et. Istentiszteletre havonta egy alkalommal gondnokuk házánál gyűlnek össze. 

Somodoron a 19. század közepén letelepedő 50 család alakult gyülekezetté. Hamar imaházat és 
iskolát építettek, sőt, 130 fontos harangot is vásároltak. 1851-től Becker Konrád volt a tanítójuk. 1875-
ben Löbel Konrád tanította a 133 lélekből álló gyülekezet 16 gyermekét. A 20. század első felében 
lélekszámuk még 70-80 között mozgott, és a hívek fiókgyülekezetet alkottak. Mára 13 személyből álló 
szórvánnyá zsugorodtak. 

Istentisztelet havonta egy alkalommal van az önkormányzat tulajdonában álló ökumenikus közös
ségi házban, amelyet 2004. november 21-én szentelt fel Buczkó József római katolikus plébános és 
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna evangélikus lelkész. 
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Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Ecsenyi lelkészek: Ratkóczy Sámuel (1784-1787), Kutsán Pál (1788-1791), Mezibrodszky István 

(1791-1795), Taubner András (1795-1805), Erhardt Pál (1806-1811), Fuhrmann János (1811-1817), 
Liguszti Pál (1818-1838), Schöpf János (1839-1888), Schöpf Gyula (1888-1920), Bohland Frigyes he
lyettes lelkész (1920-1922), Berkényi (Brenner) Ede (1922-1956), Szimon János (1956-1980), i?\. Seben 
István (1980-1985), Mónus László (1985-1994), Kustra Csaba segédlelkész (1994-1995), Szekeres Elem
ér helyettes lelkész (1995), Sikes Attila József (l995-2000), Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna segédlelkész 
(2000-2003), majd lelkész (2003-) 

Ismert segédlelkészek: Weisz József (1868-1871), Schöpf Gyula (1872-1888), Balogh István (1891— 
1892) 

Tanítók, kántortanítók: Verrasztó András (1782-1783), Linde Konrád (1783-1787), Semmelroth Já
nos (1795 körül), Lévay László (1808-1819), Ritzeld József (1819-1844), Péter Henrik (1844-1857), Becht 
Konrád (1858-1863), Brenn János (1864-1884), Geyer Adolf (1885-1911), Váraljai (Werstroh) Konrád 
(1912-1936), Lichtl Károly (1937-1944), Patzner Emilia (1944-1948) 

Ismert másodtanítók és/vagy kisegítő tanítók: Roth János kisegítő tanító (1842-1843), Uzner 
(Uszner) Jakab (1852-1853), Jó (Jos) Henrik (1854-1855), Kring József (1855-1856), (!), Amtmann Já
nos (1892-1893), Brenn Zoltán kisegítő tanító (1893-1894), (!), Járfás Pál (1900-1903), Macher Lajos 
(1904-1905), Ferdinánd István (1905-1907), Werstroh Konrád (1907-1911), Halvax Károly (1912-1917), 
Gál Mária Irma kisegítő tanító (1917-1918), Bors Jolán kisegítő tanító (1918), ifj. Becht Béla (1919), 
Klenner Adolf (1920-1926), Steiger Róbert (1926-1929), Ripszám Adél kisegítő tanító (1930-1931), Le-
hoczky András (1931-1941),Wickert Imre kisegítő tanító (1936), Köszl Ottó kisegítő tanító (1936-1937), 
Patzner Emilia (1941-1943), Berkényi Krisztina (1943-1948) 

Felügyelők: rendesi Bárány György felsőmocsoládi földbirtokos (7-1814-?), (!), dr. Boros Miklós 
(1958-1968), Márton János (1968-1980), Máj Géza (1980-1994), Schneiker János (1994-) 

Bonnyai tanítók: Sinkhofen Hersen (7-1769), Ritzel (Ritzl) Gáspár (7-1771-1806), Polon József 
(7-1820-7), Drinoty József (7-1827), Becht Henrik (1827-1846), Ron József (1846-1854), Becht József 
(1854-1890), Becht Béla I. (1890-1924), Becht Béla II. (1925-1946) 

Polányi tanítók: Barabás István (1840-1843), (!), Roth János (1847), Hauser Henrik (1847-1874), 
Kniesz János (1874-1876), Schmidt József (1876-1877), Petter János (1877-1925), Schrauf Ernő 
(1925-19287), Jónás István (7-1933-1947), Werstroh János (1947-1948) 

Somogyszili tanítók (léviták, kántortanítók): Schneider István (7 -1875), Krámer György (1875-1918), 
Mezősi Árpád (1918-1930), Aikelin Vilmos (19317-1934), Drégelyi János (1934-1947), i§. Balikó József 
(1947-1948) 

Másodtanítók: Grieszháber Henrik (1903-1905), Zakócs Ferenc (1905-1912), Aikelin Vilmos 
(1912-1914 és 1918-1927), Grósz Károly (1927-1930), Lantos Imre (1930-1940), Várhalmi Károly 
(1940-1943!) (Az 1933. évi névtárban Hild Henrik neve szerepel másodtanítóként!) 

Gadácsi tanítók: Linde Gábor (7-1820-7), Ritzeld Jakab (7-1829-7), Schöpf Károly (7-1875-1914), 
Barcs Béla (1914-1919), Korossy Lajos (1919-1927), Aikelin Vilmos (1927-1931?), Gyulavári (Meisszel) 
Gyula (1932-1936), Stark Jakab (1936-1938), Herber Henrik (1938-1945), Schulteis Fülöp (1945-1948) 

A jelen 

A vasárnapi istentiszteleteken az egyházfenntartói járulékot fizetők 25-30%-a vesz részt, akik na
gyobb részben az idősebb korosztályhoz tartoznak. A hitoktatás az anyaegyházban, a filiákban és a 
szórványokban folyamatos. A bibliaórák, az imahetek, a vallásos előadások és a különféle emlékün
nepélyek az összetartozás érzésének és a hit erősítésének további alkalmai, amelyekből a szórványok 
sem maradnak ki. Ráksi evangélikusai havonta egy alkalommal gondnokuk lakásán, igali hittestvéreik 
pedig az önkormányzat házasságkötő termében gyűlnek össze istentiszteletre. 

Hittanra több mint 50 gyermek jár. A 2001-óta a Keszőhidegkúton szervezett, hétfőtől szombatig 
tartó nyári hittanos táborozáson 35-40 gyermek vesz részt. Programjukban - az áhítatok és a játékos 
bibliaismereti foglalkozások mellett - kézműves délután, sport- és akadályverseny szerepel. 2002-től a 
60 és 65 éve konfirmáltak részére emlékünnepet rendeznek. 

Dr. Jani János 

349 



A reformációtól - napjainkig 

Gyékényesi Evangélikus Egyházközség 

8851 Gyékényes, Szabadság tér 1. 
Tel.:93)/377-015(Surd) 
Smidéliusz Zoltán lelkész 
A lelkész lakása: 8856 Surd, Hősök tere 15. 

Önállósulásának éve: (1625), (1785!), 1813 
Anyakönyvei: 1794-től halotti, 1813-tól keresztelés!, 
1815-től esketési 

Gyékényesi anyaegyház 
Lélekszám: 192 /248/ 224 Presbitérium: Ritecz Jó

zsef (József A. u.) felügyelő, Kiss János gondnok, fe
lügyelő-helyettes, Kiss Jánosné pénztáros, Ábrahám 
Imréné jegyző, számvevőszéki tag. Halász Józsefné 
számvevőszéki elnök, Balogh Lajosné, Bencés Géza, 
Horváth Gábor, Horváth István számvevőszéki és je
lölőbizottsági tag, Horváth Sándor, Korcsmár Tibor-
né, Lőrincz Ildikó, Tamás Jánosné jelölőbizottsági 
tag, Varga Jenő 

Az evangélikus egyház más munkaterületein is 
szolgáló gyülekezeti tagok: Halász Józsefné egy
házmegyei küldött, Lőrincz Ildikó egyházmegyei 
küldött, Smidéliusz Zoltán jelölőbizottsági tag, igaz
gatótanácsi tag, az egyházmegyei építési bizottság 
tagja, a nemespátrói gyülekezet lelkésze 

Szórványa és lélekszáma: Zákánytelep 55 /40/ 40 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 247 /288/ 264 

A gyülekezet története 

A gyékényesi anyaegyház 

Gyékényes község a horvát-magyar határ közelében, a Dráva folyó mentén, Somogy megye nyu
gati csücskében fekszik. A település reformációkori múltjáról nincsenek hiteles ismereteink. Csak 
annyi biztos, hogy 1598-tól a közeli Zákánnyal együtt Gyékényes is Nádasdy Ferenc birtoka volt. 
Ebből feltételezhető, hogy Zákányhoz hasonlóan itt is korán szerveződött evangélikus gyülekezet. 
Ezt támasztja alá az a hagyomány is, amely szerint a 17. század elején egy Mura vidékéről elüldözött 
evangélikus lelkész munkálkodott Gyékényesen, akivel akkor már - 1625-ben - templomot és iskolát 
emeltek a hívek. A hagyomány őrizte meg a 17. század végi üldözések egyik eseményét is, amely 
szerint a prédikáló mesternek - 1690-ben - menekülnie kellett a faluból, és átmenetileg az onnan 
4 kilométerre levő sűrű erdőben, a „Böcseics szállás"-on rejtőzött, míg hívei titokban élelmezték és 
hallgatták tanításait. Temploma és iskolája fennmaradt. 

Gyékényes nevét először a Fábri Gergely dunántúli püspök által 1750-ben készített gyülekezeti név
jegyzék említi Somogyszobbal együtt. Akkor anyagyülekezet volt. Az anyakönyvek tanúsága sze
rint 1755-től a surdi „artikuláris" gyülekezet neves lelkésze, Kuzmics István pásztorolta a gyékényesi 
evangélikusokat is. Az itt élő híveknek azonban sokat kellett szenvedniük az állandó zaklatások miatt. 
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy 1765-ben kifosztották, majd lerombolták templomukat és iskolá
jukat, elvitték a harangokat. A reformáció ellenségei által megsemmisítésre ítélt gyülekezet szívé
ben megőrizte hitének parazsát. Az 1781-ben kiadott türelmi rendelet hatására hamvaiból feléledt, s 
1785-ben a nemespátrói Fodor Istvánt (1785-1794) választotta meg prédikáló mesterének. 1786-ban 
már fából templomot és iskolát épített tanítómesteri lakással. Ekkor „önálló" egyházközségként szere
pelt Matkovich Pál kerületi felügyelő 1786-ban kiadott névjegyzékében. Valójában Porrogszentkírály 
filiája volt, s az is maradt 1813-ig. 

A Surdról meghívott Fekete György tanító munkálkodott 1794 és 1813 között a gyülekezetben. 1799-
ben téglatemplomot építettek, és a 13 éve fából készített templomot tanítólakássá alakították. 

Első megválasztott lelkészük a Légrádról meghívott Horváth József volt, aki 1813-tól haláláig (1829-
ig) működött Gyékényesen. 
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Utóda, Pongrácz (Pongrátz) Ferenc 30 éves korában érkezett Szepetnekről, és ötven éven keresztül 
volt Gyékényes papja, közben 1834 és 1863 között esperesként is szolgált. Hosszú szolgálata, majd fia, 
Pongrácz (Pongrátz) Antal 32 évi lelkészsége alatt megerősödött a gyülekezet. 1837-ben megnagyob
bították a templomot, és bádoggal fedett tornyot építettek hozzá. 1843-ban új iskola épült fából, zsúp
tetővel, majd 1847-ben lelkészlakás téglából, cseréptetővel. 1852-ben és 1854-ben harangokat öntettek 
Sopronban, majd egy harmadikat Grazban. Ugyanezen években először egy kisebb, majd egy nagyobb 
toronyórát készíttettek. A templom fazsindelyes fedését 1854-ben cserepesre cserélték. 

Az iskolában az 1813 és 1867 közötti esztendőkben segédtanítók - többek között id. Szenteh Gá
bor (1832-1833), Szucsányi József (1844-1847?), Rűhl János (1852-1853), Haidt Péter (1854-1856), 
Záborszky Lajos (1856-1867) - munkálkodtak. 

Haubner Máté 1847-ben tartott egyházlátogatásának jegyzőkönyvéből és a hozzá csatolt iratokból 
sok érdekesség tárul elénk. Egyebek mellett megismerhetjük a 607 lelket számláló gyülekezet tanítóját, 
a tanított tárgyakat, a tanulói osztályokat és az iskolai körülményeket. 

A vizsgálat idején a 23 éves, nőtlen Szucsányi József volt a mester, és három osztályba (!) soroltán 
tanította az iskola 65 gyermekét. 

Az első osztályban olvasás, írás, számvetés, keresztyén vallástudomány (Szent História c. hittan
könyv, Luther Márton Kis kátéja) földleírás, éneklés, imádkozás és gazdasági ismeretek képezték a 
tananyagot. A második osztályba soroltak olvasást, szótagolást tanultak. A harmadik osztálybeliek a 
szótagolással és a betűzéssel ismerkedtek. De a két utóbbi osztály tanulói is hozzájutottak a legfonto
sabb vallási és erkölcsi ismeretekhez. 

A tanítás november l-jétől a húsvét utáni második vasárnapig tartott. Akkor volt a nyilvános vizs
ga, amelyen a helyi és a szomszédos gyülekezet lelkésze mellett a gyülekezet érdeklődő tagjai is részt 
vettek. Ez időben a gyülekezetnek 607 tagja volt. 

A lelkészt hivatalának ellátásában betegsége vagy távolléte esetén a „mester" segítette, és minden 
sátoros ünnep délutánján ő prédikált. 

Az iskolaház fából épült, de a talpak alja ki volt rakva téglával. A konyha téglából készült. A mester 
rendelkezésére két kis szoba állt. Az iskolául szolgáló szoba tágas, világos, de asztalokkal és padokkeil 
nem volt kellően felszerelve. 

A gyülekezet 1867-ben „rendszeresített" tanítói állást szervezett, amelynek betöltésére az addigi 
segédtanítót választották. Az 1868. évi XXXVIII. te. jelentős változásokat követelt. Elrendelte az álta
lános tankötelezettséget, és ezzel minden szülőnek kötelezettségévé tette, hogy gyermekét 6-12 éves 
kora között mindennapos elemi népiskolába, 12-15 éves kora között pedig ismétlő népiskolába járassa. 
Leglátványosabb változás az volt, hogy a korábbi három-, négy- vagy ötosztályos népiskolák hatosz
tályosokká váltak. Előírta a szorgalmi időt, és meghatározta tananyagát is. A „nyelvtan" tantárgy a 
nem magyar anyanyelvű iskolákban az anyanyelv nyelvtanát jelentette. A törvény szabályozta azt is, 
hogy csak tanítói oklevéllel rendelkezők taníthattak ezután a népiskolákban. 

Nagy feladat várt Záborszky Lajosra. Immár oklevéllel rendelkezve, meg kellett szerveznie az új 
rendszerű oktatást. A gyülekezetnek pedig előrelátóan megfelelő iskoláról kellett gondoskodnia. Isten 
segítségével mindez sikerült. Záborszky Lajos 1905-ig szolgált tanítói hivatalában. Munkássága fdatt 
pedig - 1875-ben - a gyülekezet felépítette a ma is álló iskolát. 

Az 1875-ben kiadott névtár szerint a gyülekezet 697 lelket számlált, és ebből 76 volt az iskolai tanuló. 
Az idősödő Pongrácz Ferenc mellett fia, Pongrácz Antal „társlelkész"-ként szolgált. 

Az 1887. évben az olasz építészmester, Valentin Morandini tervei alapján - és kivitelezésével - nagy 
anyagi áldozattal szép, neogót stílusú új templom épült, amelyet október 30-án Andorka János esperes 
avatott fel. Az oltárkép Jakobey Károly 1887-ből származó alkotása, és a gecsemánéi jelenetet ábrá
zolja. Az új templomba új keresztelőkutat és gyertyatartókat is vásároltak. 1892-ben Kissné Tatár Éva 
saját költségén orgonát építtetett. A következő évben tűzvész pusztított a faluban, amelyben 87 evan
gélikus család károsult, és a gyülekezet melléképületei is leégtek. 1899-ben Gyurátz Ferenc püspök tett 
látogatást a gyülekezetben. Ebből az alkalomból a nőegylet díszes csillárt vásárolt a templom részére. 

Az 1905-ben nyugalomba vonult Záborszky Lajos után Horváth Mihályt választották meg taní
tónak. Munkálkodásának az első világháború vetett véget. 1915-ben hadba hívták. Oroszországban 
hadifogságba került, ott is halt meg 1921-ben. Távollétében Havas (Tischler) Ferenc segédtanítóként, 
majd helyettes tanítóként működött. A háború alatt a lelkész is részt vállalt az oktatásból. 

Pongrácz Antal 19n-ben történt nyugdíjba vonulása után Szálai Mihály bokodi lelké.szt választotta 
lelki vezetőjének a 750 lelkes gyülekezet. O 1918-ban Lovászpatonára távozott. 

A háború alatt elvitték hadicélokra a templom kis és nagyharangját, valamint az orgonasípokat, az 
egyházi épületek állaga leromlott, a szegénység általános volt. Ilyen körülmények közé hívta a gyü
lekezet Horváth Lajos püspöki másodlelkészt pásztorának, aki nagy hűséggel - 35 éven keresztül -, 
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nyugdíjazásáig végezte szolgálatát az egyházközségben. Budapesten hunyt el 1978-ban, 89 éves volt. 
Figyelemre méltó, hogy személyén keresztül - 70 év után - ismét esperesi székhely lett Gyékényes. 
Esperesi tisztségét 19 éven keresztül viselte, és ő volt a somogyi egyházmegye utolsó esperese. Az 
1952. évi I. ET (egyházi törvény) alapján ugyanis a Magyarországi Evangélikus Egyházban új területi 
beosztás lépett életbe. Lelkészi munkássága első felében az épületek rendbetétele folyt: 1919-ben te
tőzetjavítások, 1922-ben új kisharang vásárlása, 1923-ban a templom külső-belső tatarozása, majd az 
oltártérbe az első világháború hősi halottainak emlékére márványtábla elhelyezése, valamint új oltár 
építése. Az oltárt Ritecz József és felesége - hősi halált halt 2 fiuk emlékére - építtette. 

Marjai (Miszel) Ferenc 1922-ben kezdte tanítói működését, aki a gyülekezet gyermekei és ifjúsága 
körében buzgón fáradozott az iskolák államosításáig tanítóként, majd azt követően a gyülekezetben 
kántorként. Lelkiismeretes, széles körű oktatási munkájának köszönhetően kiérdemelte az „igazgató" 
címet is, majd az államosítás után a felügyelői beosztást. Szolgálata alatt jelentős változáson ment át 
az oktatás. 1940-ben - az 1940. évi XX. te. alapján - elrendelték, hogy az addig hatosztályos népiskolát 
nyolcosztályossá kell fejleszteni, a háború után pedig miniszterelnöki rendelet - 650/1945. ME. sz. r. 
- intézkedett a nyolcosztályos, felső tagozatában szaktanárokat alkalmazó általános iskolai rendszer 
kialakításáról. Erre épült a négyosztályossá vált középiskola. Kortársai szerint (Fónyad Pál levele) 
Marjai Ferenc kiváló kántor volt, a gyékényesi gyülekezet pedig az éneklés felső fokán állt. 

Az 1928-ban öntetett 678 kg-os Luther-harangon a nagy reformátor képét is bronzba foglalták. A 
harang felavatását 1928 áprilisában végezte Mesterházy Sándor esperes. 

Az anyagyülekezethez 1933-ban 765 lélek tartozott. A zákányi szórványban 49, Bodvicán 1 evangé
likus élt. Az egyházközséget 815 lélek alkotta. 

Örömünnep volt Gyékényesen 1937. szeptember 19-én. Akkor avatta fel a gyülekezet teljesen fel
újított templomát D. Kapi Béla püspök. A felújítással egyidejűleg - amelynek összes kiadását a hívek 
vállalták - a Ritecz család adományaként csillárral, özv. Kiss Sándorné adományából pedig új torony
órával gazdagodott a templom. 

Földrengés rongálta meg a templomtornyot 1938. március 25-én, de hamar kijavították, és június 
19-én - a gyülekezet újjáalakulása 125. évfordulójának méltó megünnepléseként - jubileumi istentisz
teletet tartottak, és egyházmegyei ifjúsági konferenciát rendeztek. Az ünnepségen az egyházmegye 
lelkészei és tanítói szinte teljes létszámban megjelentek. Az ünnepségre érkező vendégek és a kon
ferenciára más gyülekezetből érkező i^ak száma 500-600 fő között változott a nap folyamán. Mind a 
meghívottakat, mind a konferencia résztvevőit a gyülekezet egész napra vendégül látta. 

A második világháború nem múlt el nyomtalanul a gyülekezet és a templom fölött. Még 1944-ben 
elvitték a gyülekezet híres Luther-harangját, majd a front átvonulásával 1945. március 30-tól május 
7-ig sok szenvedésen mentek keresztül a hívek, és sok kár érte az épületeket. A települést, amely fontos 
vasúti csomópont, 500 aknatalálat érte, s a menekülő németek felrobbantották a templom tornyát. A 
torony, a tető, a boltívek, az orgona német robbantás után megrongálódott; a nyílászárók, a karzat és 
a csillár tönkretétele jelezte az iszonyú pusztítást. Mindezt kitelepítés, erőszak követte. A legsürgősebb 
javításokat még 1945-ben elvégezték, de az alaposabb felújítások, köztük a hiányzó orgona helyett 
orgona-harmónium beszerzése, 1948-49-ben történt. A megpróbáltatások azonban nem értek véget. 
Az 1950-es években dúló diktatúra áldozata lett a gyülekezet több tagja - köztük többtagú családok -, 
akiket 1950 és 1952 között ítélet nélkül, ártatlanul különböző helyekre, meghatározatlan időre kény
szermunka-táborokba internáltak. 

A megfogyatkozott gyülekezet lelkésze, Horváth Lajos 1953-ban ment nyugdíjba. A megüresedett 
lelkészi állásra Bandi Istvánt választották, aki nehéz társadalmi és gazdasági körülmények között, idős 
koráig, 30 éven keresztül pásztorolta a híveket. Szolgálata alatt Dezséry László (1955), illetve Ordass 
Lajos (1957) püspök látogatta meg a gyülekezetet. 

A templomtorony javítására 1960-ban, a templom külső-belső felújításra 1964-ben került sor. A 
harangokat 1976-ban villamosították, ekkor modernizálták a lelkészlakást is. Az oltárteret a hajótól 
elválasztó kovácsoltvas kerítés az 1970-es évek végén készült. 

Bandi István lelkész 1983-ban vonult nyugdíjba. Élete utolsó esztendeit Iharosberényben töltötte. 
Budapesten, 1991-ben, érsebészeti műtétet követően, kórházban érte a halál. Közel kilencven évet élt. 
Az iharosberényi temetőben nyugszik. 

A Surdon lakó Smidéliusz Zoltán - aki Nemespátrónak is lelkésze - a gyülekezet pásztora 1983. 
október 2-től. 1984-ben presbitériumi és közgyűlési határozat született a templom teljes tatarozásáról. 
A munkák 1986-ban kezdődtek, és dr. Harmati Béla püspök 1988. június 19-én újraszentelhette a fel
újított 101 éves templomot. 1993. május 13-án ismét ünnepelt a gyülekezet: akkor avatta fel a püspök 
az előző év advent 4. vasárnapjától az Urat itt dicsérő orgonát, amelyet Győréből - a hajdan közel 300 
lelkes, mára elnéptelenedett tolnai filiából - hoztak, és újíttattsik fel a lélekszámában megfogyatkozott, 
de élni akaró gyékényesi hívek. 
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Az 1997-ben végzett kisebb javítási munkákat követően 1998-ban készült el a templom hangosítása. 
A múltra tekintve, az elődök áldozatos szolgálatát megbecsülve lelkészek és tanítók emléktábláját 

helyezték el a templomban 2000-ben. A jövőre is reménységgel néz a gyülekezet, mert 2002-ben a 
gyülekezeti házként szolgáló volt parókiát átalakították, teljesen felújították. 

A gyülekezet lelkésze az egyházmegye esperesi tisztségét is betöltötte 1991-től - kilenc éven 
át -, majd a 2000 és 2006 közötti ciklusban az újjáalakult Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület 
püspökhelyetteseként munkálkodott. 2001-től 2008 tavaszáig a zsinat lelkészelnöke volt. 

A gyülekezet 2008. október 11-én hálaadó istentiszteleten köszöntötte a 25 éve közöttük szolgáló 
lelkészét. 

Zákánytelep (szórvány) 
A 19. században épült vasúti csomópont dolgozói voltak az első telepesei. Mai lakóinak többsége 

a környező községekből származik. 2001-ig közigazgatásilag Zákányhoz tartozott. A 2001-ben tartott 
népszámlálás során Zákányban - az akkor még hozzá tartozó Zákányteleppel együtt - 69 személy val
lotta magát evangélikusnak. Az önállósulás az evangélikus felekezet tagjait nem érintette, mert eddig 
is más-más gyülekezetbe tartoztak: a zákányi hívek a hozzájuk közelebb eső Surdhoz, a zákánytelepiek 
pedig az ő szomszédságukban lévő Gyékényeshez. A népszámláláskor magukat evangélikusnak való 
zákányiak és zákánytelepiek száma ezért külön nem ismeretes. A megadott 55 fős lélekszám becsült 
adat, a két gyülekezet nyilvántartásában szereplő evangélikusok arányában történt a meghatározás. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: Horváth József (1813-1829), Pongrácz (Pongrátz) Ferenc (1829-1879), Pongrácz (Pongrátz) 

Antal (1879-1911), Szálai Mihály (1912-1918), Horváth Lajos (1918-1953), Bandi István (1953-1983), 
Smidéliusz Zoltán (1983-) 

(Pongrácz Antal 1871-től „társlelkész" volt édesapja mellett.) 
Segédlelkészek: Ihász László (7-1910), Klenner Adolf (1910), Molnár Gyula (1912), Nagy Gábor 

(1934-1935), Békés József (1936), Lakatos György (1938-1939), Szabó Kálmán (1939-1940), Káldy Lajos 
(1940), Böröcz Sándor (1940-1941), Szekeres Elemér (1941-?), Németh Tibor (1942-1943), Szabó Gyula 
(1944-?), Németh Zoltán (1950), Halasy Endre (1952) 

Tanítók, segédtanítók: Horváth Mihály (7-1784), Fodor István (1785-1794), Fekete György 
(1794-1813), (!), id. Szenteh Gábor (1832-1833), Szucsányi (Szutsányi) József (1844-1847?), Rűhl János 
(1852-1853), Haidt Péter (1854-1856), Záborszky Lajos (1858 és 1867 között a lelkész melletti segédta
nító, 1867 és 1905 között rendszeresített tanító), Horváth Mihály (1905-1915), Havas (Tischler) Ferenc 
segédtanító, majd helyettes tanító (1915-7), Marjai (Miszel) Ferenc (1922-1948) 

Felügyelők: dr. Barla Sándor (1887), dr. Balus Zsigmond (?), dr. Ittzés Zsigmond (1919-1932), 
Jamrich Béla (1932-1954), Bogár István (1954-1980), Korcsmár József (1980-1986), Tóth József (1986), 
Ritecz József (1987-) 

A jelen 
Csökkenő lélekszámú a község, s benne a gyülekezet is. A hitoktatás öt csoportban folyik az iskolá

ban - Gyékényesen és a hozzá tartozó Zákánytelepen -, valamint a gyermekek részére egy bibliaórás 
csoportban a gyülekezetben. Tervük az 1993-ban megkezdett körzeti ifjúsági összejövetelek folytatása 
és a fiatalok bevonása a gyülekezeti munkába, hogy e sokat átélt gyülekezetnek ne csak múltja, hanem 
jövője is legyen Isten dicsőségére. 

Dr. Jani János 
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Iharosberény-Vései Társult Evangélikus Egyházközség 

8725 Iharosberény, Rákóczi u. 9. 
Tel.: 82/720-534 
Halász Sándor lelkész 

Iharosberény önállósulásának éve: 1601 
Anyakönyvei 1750-1762-ig hézagosan, 1762-től fo
lyamatosan megvannak 
Vese önállósulásának éve: 1786 
Anyakönyveit 1775-től (!) vezetik 
Társult egyházközséggé alakulás éve: 1997 

Iharosberényi társegyház 
Lélekszám: 237 7288/ 216 Presbitérium: Klenovics 

Imréné felügyelő, Dobri Sándor tiszteletbeli felü
gyelő, Fadgyas János gondnok. Pécsi László gond
nok, Bertók József, Bogma József, Borbás Józsefné, 
Borbás László, Hargitai László, Harmadás Lajos, 
Hompó József, Koósz József, Kulcsár Béla, Miszel 
Sándor, Pál Ferencné, Persek Andrásné, Tóth And-
rásné. Szűcs Sándor, Varga Dezső, Várhegyi Gyu-
láné 

l .4 

R wStSL,. 

HH^^Wii 

P 

H l i ^ H I liWaiM 
^^^^^^^^Hlli^^^^a A gyülekezet lelkésze 2006-tól a zsinat tagja. 

Vései társegyház 
Lélekszám: 174/186/ 174 Presbitérium: Budai Jó

zsefné felügyelő, Bertók Attila, Bertók Béla, Bertók 
Miklós, Bertók Zsolt, Hada Jánosné, Király Magdolna, 
Lukács Dénesné, Simon Árpád, Varga Béla, Vida Viktória, Vörös Józsefné 

Iharosi leányegyház 
Lélekszám: 53 /58/ 44. Presbitérium: Horváth Vilmosné gondnok, Borosné Üst Etelka, Czigot Sándor, 

Gyepest Béláné, Pap József 
Pogányszentpéteri leányegyház 
Lélekszám: 97 /113/ 82. Presbitérium: Nóvák János gondnok, Beák Márta, Beák Péter, Kodela Imre, 

Miszel József, Pintér György 
Marcali leányegyház 
Lélekszám: 108 /33/ 33. Presbitérium: Rajnainé Tüsér Judit gondnok, Barnáné Bertók Márta, Csószó 

Istvánné, Karnics Jenő 
Szórványaik és lélekszámuk: Böhönye (19 /5/ 5), Csömend (2 / - / -) , Gadány (1 / - / -), Inke (36 /16/ 

16), Hosszúvíz (-),Kelevíz (-), Mesztegnyő (10 / - / -) , Nagybajom (15 /5/ 5), Nagyszakácsi (1 / - / -/, 
Nemesdéd (1 /4/ 4), Nemeskisfalud (-), Nikla (3 / - / -) , Pusztakovácsi (4 /-/ -) , Somogycsicsó (15 /12/ 
12), Somogysámson (2 /-/ -), Szenyér (1 /- / - ) , Tapsony (3 /- / -) , Varászló (5 / - / -) 

A társult egyházközség lélekszáma összesen: 787 /720/ 591 

A gyülekezetek története 

Az iharosberényi társegyház 

Iharosberény Somogy megye nyugati szélén, Zala megye tőszomszédságában, Nagykanizsától 15 
kilométerre fekvő - a 61-es országút által átszelt - község. 

Régi település. Keletkezése a tatárjárás utáni időre, IV. Béla uralkodásának éveire nyúlik vissza. 
Birtokosa az Árpád-házi királyok idején a mindenkori királyné. A reformáció korában Nádasdy Ta
másnak a birtoka volt, ezért nem véletlen, hogy itt is korán alakult evangélikus gyülekezet. Az első 
írásos feljegyzés Telekesi Benedek lelkészsége idejéből, 1608-ból származik, aki 1601 és 1609 között 
volt herényi lelkész, és „szilárdan ragaszkodott az ágostai hitvalláshoz". 

Ismeretes az is, hogy 1649-ben a meszleni Gudor Pált, 1657-ben pedig Petánczi Jánost avatták fel ide 
lelkésznek. Musay püspök 1661-ben az anyagyülekezetek közé sorolta Berényt. 1677-ben a légrádiak 
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innen „vittek" maguknak evangélikus lelkészt, feltehetően KarufFa személyében. 
A 17. század utolsó évtizedeiről nincsenek adataink. A Mesterházy Sándortól átvett adalék szerint 

az újabb kezdet idején - amely közvetlenül 1681 után is lehetett - a hivek „néhai Nagy Ferenc uram 
házába jártak prédikációra és könyörgésekre", de hamarosan templomot építettek fából, az akkori 
gondnoktól, Tóth Miklóstól kapott telken. Ez a gyorsan, szinte hevenyészve készült templom azonban 
hamarosan roskadozóvá vált, és le kellett bontani. 

A 18. század első évtizedeiből a Nemespátróból érkező Filo Miklós, valamint Torkos János és a ké
sőbb Porrogszentkirályon is szolgáló Rossiár (Rozár) Dániel neve maradt fenn. A gyülekezet 1720-ban 
építette fel új templomát, de a hitélet nem folyhatott zavartalanul. A reformáció ellenségei ugyanis 
ezen a török uralom alól visszafoglalt területen sem akarták megengedni a szabad vallásgyakorla
tot, és el akarták venni a templomot. A hívek azonban nem engedték, bátran kiálltak templomukért, 
és megmaradtak hitükben. Helytállásuknak köszönhető, hogy később sikerült a vármegyénél azt is 
elérni, hogy Iharosberény - Somogy vármegyében, Surd mellett - artikuláris helyet „megillető" stá
tusú település lett. Ennek következtében lelkészei szabadon hirdethették az igét, szolgáltathatták ki a 
szentségeket és temethettek. Itt gyűlt össze a környék evangélikussága, de a lelkészek irmen kijárva 
„vidéken" is végeztek egyházi szertartásokat. 

A templom és a gyülekezet léte így sem volt biztonságban. Sommsich Antal alispán az evangélikusok 
korábbi vallásgyakorlata tárgyában nagy vizsgálatot tartatott 1746. január 27-én. A tanúk Berzencétől 
Miháldig, Liszótól Inkéig egybehangzóan vallották, hogy „az iharosberényi lutheránusoknak mindig 
volt ecclesiájuk és szabad exercitiumuk", azaz szabad vallásgyakorlatuk. A tanúk vallomása azért volt 
figyelemre méltó, mert „mind idős emberek és római katolikusok voltak". Eredménye kedvező volt a 
gyülekezet számára. Az 1750 és 1762 közötti időből - Tóth-Sipkovits István lelkészsége idejéből - már 
az anyakönyvek hézagosan rendelkezésre állnak, 1762-től hiánytalanul megvannak. 

Már a türelmi rendelet után tovább gyarapodott a gyülekezet, és innen történt a sandi hívek gondo
zása is. 1807-ig az ő kedvükért a gyónás és az úrvacsora kiszolgáltatása vend nyelven folyt a nagyobb 
ünnepeken. Az 1819-ben alakult páti gyülekezet is Iharosberény filiája lett. Alig telt el félszáz év, és 
a hívek kinőtték fából épített templomukat. 1827-ben - Kovács Ferenc (1820-1834) lelkész szolgálata 
idején - felépítették a jelenlegi (negyedik) templomot. 

Az 1838. évben - akkor már Takács Mihály (1834-1852) volt a gyülekezet prédikátora - egy 482 és 
egy 185 fontos harangot öntettek Pécsett. 1843-ban új iskolát építettek. A téglából épült, cseréppel fe
dett épület egy nagy szobából (iskolaterem), négy lakószobából, konyhából, kamrából, istállópajtából 
és egy föld alatti pincéből állt. Inkey uraság az építkezés nagy támogatója volt. A régebbi iskolá(k)ról 
azonban nem maradtak fenn adatok. Csupán annyit tudunk, hogy a templom melletti telken is állt 
iskola, amely több ízben tűzvész áldozata lett. 

Haubner Máté püspök 1847-ben egyházlátogatást tartott Iharosberényben. A vizsgálat idején 379 
családból 474 párt tartottak számon az egyházközségben, amelyhez 10 filia tartozott: Sand, Miháld, 
Szentjakab, Pat, Antalfa, Inke, Csicsó, Iharos, Szentpéter, Bagolya (Bagola). A galamboki filia nem sok
kal azelőtt szűnt meg. Nemzetiségüket tekintve magyarok, horvátok és vendek alkották a gyülekeze
tet, de mindenki jól beszélt magyarul. A lelkész életének 55. évét töltötte, és lelkiismeretes prédikátor 
hírében állt. Prédikációit betanulva mondta. Nemcsak a szószéken, hanem a közéletben is törekedett 
lelkipásztor lenni. A mester 49 éves volt, és 102 gyermeket tanított, három osztályba soroltán. A gyüle
kezet a templomot kedvelte, de egyes időszakokban a filiabeliek gyérebben látogatták. Bibliával vagy 
Üjtestamentummal még kevesen rendelkeztek. 

Takács Mihály lelkészt Andorka János követte. Ö 42 évig (1852-1894) működött Iharosberény papja
ként, és közben 26 éven keresztül (1863-1889) esperesi tisztséget is viselt. Szolgálata alatt - 1854-ben -
a harmadik harangot is megvették, és orgonát építtettek. 1884-ben az orgonát nagyobbra, a jelenlegire 
cserélték. Az ő idejére esik a sandi filia önállósulása (1868). 

Az 1875-ben kiadott névtárában az anyaegyház lélekszáma 756, és közöttük 107 a tanuló. A taní
tót Nagy Jánosnak hívták. A páti fiüában 220, Szentpéteren 271, Iharosban ugyancsak 271 evangé
likus lakott. A fiókegyházak közül Inkén 100, Csicsóban 85, Antalfán 52, Bagolán 30, Miháldon 25, 
Szentjakabon 20 evangélikus élt. Az egyházközséghez 1830 lélek tartozott. 

A gyülekezet 1894-ben Borbély Gyulát (1894-1915) választotta lelkészének. Nagy építkezésbe kezd
tek, és 1895-ben már állt a korszerű, szép paplak. 

A gyarapodás lélekszámban is megmutatkozott, bár 1895-ben a páti filia a közelebb fekvő Sandhoz 
csatlakozott. Az anyaegyház lélekszáma a századforduló utáni békés években elérte a 830-at, s népes 
gyermeksereg (120 tanuló) koptatta az iskolapadokat (1910-es adatok). A diákok oktatásáról 1908-tól 
Teke Lajos tanító - 1913-tól másodtanítók segítségével - gondoskodott. Az anyagyülekezethez 2 filia 
(Iharos 350 és Pogányszentpéter 330 lélekkel), valamint 4 fiókegyház (Csicsó 90, Inke 110, Antalfalu 60, 
Bagola 50 lélekkel), illetve több szórványtelepülés tartozott. Az egyházközségben 1850 lelket tartottak 
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nyilván. Az anyaegyházban férfidalárda működött, amelyet a mindenkori kántortanító vezetett. Nő-
egylete 1899-ben alakult. 

Az első világháború második évében került a gyülekezet élére Káldy József, a későbbi püspök -
Káldy Zoltán - édesapja. Szolgálata változatos időszakot ölelt át. A gyülekezet férfi tagjainak nagy 
részét besorozták, közülük 14-en hősi halált haltak. A hazatérteket és az itthon maradtakat a vesztes 
háború, a proletárdiktatúra okozta zűrzavar, majd a gazdasági válság minden nehézsége sújtotta. A 
gyülekezet azonban élni akart. A húszas évek második felétől - áldásos ébredési folyamatot elin
dítva - a nőegylet tovább működött, majd fiúkör alakult, s élénk evangelizációs munka kezdődött. 
A lélekszám azonban megcsappant. Az 1933. évben az anyaegyházban 657 lelket - ebből 87 tanulót 
- tartottak nyilván. A filiák és a fiókegyházak lélekszáma is csökkent. Az egyházközséghez összesen 
1395 egyháztag tartozott. 

A gyülekezet 1934-ben felújította évszázados templomát, amelyet - augusztus 26-án - ünnepi isten
tisztelet keretében avatott fel D. Kapi Béla püspök. 

Az 1935 novemberében elhunyt Káldy József helyére D. Kapi Béla püspök Szalay Kálmán segédlel
készt küldte, aki 1937 januárjáig (Dörgicsére helyezéséig) szolgált a gyülekezetben. 

Fuchs (későbbi nevén Fónyad) Pál 1937 februárjában került Iharosberénybe helyettes lelkészi meg
bízással, akit a hívek 1937 júniusában lelkészükké választottak. Munkálkodása nyomán folytatódott a 
szép ifjúsági élet. A már működő, élénk fiúkör mellé megalakult a leánykör, és tovább folytatta áldásos 
tevékenységét a nőegylet is. A háború következtében a megszokott nőegyleti tevékenység újakkal 
bővült. A frontokon szolgáló katonák részére kötszereket, kapcákat készítettek, és Újtestamentumokat 
juttattak. Németh Béla igazgató-tanító vezetésével nőegyleti és ifjúsági énekkar működött. A lelkész 
évenként színdarabot tanított. 1942-ben téli leánytábor, 1946-ban téli fiútábor volt a környék fiatalja
inak részvételével. A fiúk Akaiiban és Fonyódon nyári táborban, a lányok nyaranta a gyenesdiási le
ánykonferenciákon vettek részt. A fiatal lányok lelki életére sok áldást hozott Malaga Elza és Baloghy 
Magda diakonissza munkálkodása. Nem kevésbé volt jelentős Haniífel Emma diakonissza nővér szol
gálata sem, akinek vezetésével napközis gyermekmunka folyt már 1942 és 1943 nyarán. Sokat segített 
Török Margit diakonissza nővér is 1949 és 1951 között. 

Minden esztendőben egy alkalommal többnapos evangelizációt tartottak, s évente ősszel és tavasz-
szal egy-egy napos gyülekezeti evangelizáció is volt a gyermekek, az ifjúság, a presbiterek, az asszo
nyok és este a templomban az egész gyülekezet részére. 

De nemcsak áldásos tevékenységeket őriz az emlékezet. Jöttek a szomorú értesítések a hősi halot
takról, s a háború itthon is szedte áldozatait. Az aknák, a bombák szilánkjai és a puskák golyói nem 
válogattak. A gyülekezetnek 9 polgári áldozata lett. 

A középső harangot még 1944 májusában elvitte egy magyar-német katonai vegyes bizottság. 1945-
ben a menekülő németek aláaknázták a templomot, előkészítették felrobbantását. A templom kulcsát 
azonban az akcióval megbízott német tiszt - egy lelkész fia - átadta a gyülekezet lelkészének, s elma
gyarázta, hogy a hatástalanítást - rögtön távozásuk után - miként kell elvégeznie, majd így búcsú
zott: „Gott ist treu!" („Isten hűséges!"). 

1945 húsvétján az oroszok garázdálkodtak a templomban: szétszedték az orgonasípokat, és az utcán 
eldobálták, az oltárterítőkkel lovaikat cicomázták, a keresztelés! ezüstedényeket elrabolták. 

Ezt követően államosították az iskolákat és az egyházi ingatlanokat (1948), majd a legújabb kori 
társadalom talán legnagyobb politikai önkényének lett kitéve lelkész és gyülekezet egyaránt. 

Fónyad Pál 1951 decemberében a nagykanizsai gyülekezetbe távozott. Utóda, Hegyháti János 
(1952-1978) felkészült, nyelveket beszélő, az ifjúságot szigorú, evangélikus szellemben nevelő lelkész 
volt. Nagy figyelmet fordított a lelki vezető nélkül maradt filiák gondozására. Az ő szolgálati ideje 
alatt (1967) építették templommá Iharos iskoláját. Világi tevékenységének megítélése miatt azonban 
meg kellett válnia egyházi hivatalától is. Az új lelkész megérkezéséig Fónyad Pál nagykanizsai lelkész 
pásztorolta a gyülekezetet. 

Győri Gábor 1979-től 1987-ig volt Iharosberény és a szomszédos Vese egyházközségének lelkésze. 
Nagy lelkesedéssel és odaadással látta el feladatát mindkét helyen. Különösen az ifjúság körében vég
zett áldásos munkát. Kilencévi szolgálat után Orosházára távozott. Ma a Pesti Evangélikus Egyház
megye esperese. 

Tamásy Tamás ugyancsak 9 évig (1987-1996) szolgált a gyülekezetben, míg felesége Vese lelkésze 
volt. Az Űr a lelkészházaspárt budapesti (zuglói) szolgálati helyre irányította. 

A lelkészhiány, a gyülekezetek csökkenőt lélekszáma és az anyagi gondok arra késztették a már ed
dig is egymáshoz kötődő iharosberényi és vései híveket, hogy gyülekezeteiket társult egyházközséggé 
alakítsák. A társulásról 1997 júniusában határoztak. Első lelkészük Horváth Ferenc - addigi szepetneki 
helyettes lelkész - lett, aki 1996-tól szolgált körükben, de hamarosan Dunaújvárosba távozott. 
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Halász Sándor 1997-től pásztora a gyülekezeteknek. Irányításával felújították templomukat és a 
kárpótlásul visszakapott iskolát 1999-ben. A hajdani iskola immár gyülekezeti házként szolgál. 

2004-ben megújult a parókia és az orgona, s a 60 éve háborúba vitt középső harang helyére új ha
rang került a német testvérgyülekezet ajándékaként. 

A vései társegyház 

Vese község Somogy megye nyugati szélén, Zala megye szomszédságában, Iharosberénytől 16 kilo
méterre, északkeleti irányban fekszik. 

A település neve 1211-ben fordul elő először az oklevelekben. A falu Árpád-kori birtokosát Vehsének 
hívták. Vese a segesdi várhoz, a királynéi vármegyéhez tartozott. 1284-ben Erzsébet királyné (IV. Lász
ló édesanyja) Tamás váci püspöknek és testvéreinek adományozta a települést, akiktől a Vésseyek 
származtatják magukat. A Véssey család már a reformáció kezdetén felvette az evangélikus vallást. 
Ugyanakkor Vese lakossága is evangélikus lett, de 1634-ben református volt. 

A török megszállás alatt a lakosság annyira megritkult, hogy a földbirtokos család Vas megyéből 
vend anyanyelvű evangélikus vallású telepeseket hívott itteni birtokaira. Ezzel a vései evangélikusok 
száma szépen megszaporodott. Az uraság nem feledkezett meg hittestvérei vallásos életéről sem. A 
vallásos összejöveteleket kezdetben a földesúr portáján tartották, amelyeken - a vend anyanyelvű 
hívekre tekintettel - vend nyelven is imádkoztak és énekeltek. 

A lelkészekről és a tanítókról a földesúr gondoskodott, és mindenben támogatta őket. A család lelké
sze és tanítója egyben a gyülekezet lelki vezetője is volt. Ennek is tulajdonítható, hogy a vései lutherá
nusok - eltérően a római katolikus egyházba visszatérő szomszédos Tapsony, Titkos, HoUád, Szenyér 
lakosaitól - szilárdan megmaradtak evangélikus hitükben. Később az ajándékba kapott telken fából 
templomot építettek, s önálló lelkészt választottak. Az ellenreformáció ezt az állapotot megszüntette, 
de a „cuius regio, eius religio" („akinek uralma, annak vallása") elve alapján a vései hívek evangélikus 
házi-istentiszteleten vehettek részt a Véssey család portáján. 

Az első idők lelkészeinek és tanítóinak neve nem ismert, de az üldözések idején is - amikor lelké
szük nem lehetett - voltak tanítóik. A III. Károly és Mária Terézia uralkodása alatti időből a fennma
radt anyakönyvi bejegyzés két tanító - Dubovay és (1750-ből) Paksi - nevét említi. 

A türelmi rendelet kibocsátását követően a gyülekezet feléledt, és 1786-ban Körmendy György 
személyében lelkészt választott, majd megindította a templom építésének munkálatait. A gyülekezet 
Laky István, az új lelkész (1789-1803) és Véssey László felügyelő vezetésével fejezte be a téglatemplom 
építését, sőt, fából paplakot és iskolaházat is épített. 

A Vesén csupán néhány évig szolgáló Horváth Pál (1803-1807) lelkészsége idején - 1805-ben - ala
kult gyülekezetté, és csatlakozott filiaként Veséhez Szőkedencs evangélikussága. 

Az őt követő két lelkészre - Kiss Dánielre (1807-1833), Horváth Józsefre (1833-1843) - a lelki épít
kezés nemes feladata hárult. Az 1830-as évektől már a leány gyülekezetté szerveződött Barcs evan
gélikusait is ők pásztorolták. Őket érte az a véletlenszerű megtiszteltetés is, hogy az 1808-tól Niklán 
élő Berzsenyi Dániel papjai lehettek. Berzsenyi ugyanis nemcsak verseket írt és gazdálkodott, hanem 
egyházát is szolgálta. Ilyen irányú tevékenységéről az egyházmegyei jegyzőkönyvek többször tesznek 
említést. Sajnos ennek kapcsán Horváth Józsefre más feladat is hárult - ő mondta a gyászbeszédet az 
elhunyt költő felett 1836-ban. 

Andorka János (1843-1852) szolgálata alatt (1844-ben) új paplak és iskolaház épült szilárd anyagból, 
cseréptetővel. 

Az önkényuralom legszomorúbb éveiben Czipott Rezső (1852-1858) és Szalay Sándor (1859-1863) 
lelki vezetése mellett gyakorolták vallásukat a hívek. Szalay lelkész működésének utolsó éveiben 
azonban már enyhült a zsarnokság. 

A gyülekezetek is tevékenyebbé váltak. A szőkedencsi flliában templomot építettek 1861-ben. 
A jelenlegi vései templom a régi helyén - annak északi alapját megtartva - épült 1873-ban. A gyü

lekezet „templomépítő" lelkésze Horváth Sándor (1863-1877) volt, akit országgyűlési képviselőnek is 
megválasztottak. A felügyelői tisztséget Véssey Antal töltötte be. 

A templom felszentelése 1873. november 3-án volt. Építését a Véssey, a Berzsenyi, a Thulmon és a 
Bárány család nagyobb adományokkal segítette. 

Az anyaegyházat 1875-ben 635 lélek alkotta, s abból Ul-et tanulóként tartottak nyilván. A gyüleke
zet tanítója Mészáros István volt. A szőkedencsi filiában 195 evangélikus élt. Barcson 60 lélekből állt 
a filia. A fiókegyházak közül Szobon 117 lélek alkotta a gyülekezetet. Niklán 22 evangélikus lakott. A 
szórványtelepüléseken 135-en éltek. Az egyházközséghez 1164 lélek tartozott. Horváth Sándor lelkész 
mellett Thomai József segédlelkészként működött. Németh Pál lett 1877-ben a lelkész, és 54 éven ke-
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resztül (1877-1931) pásztorolta a gyülekezetet. Ebből 32 évig (1889-1921) volt a Somogyi Egyházme
gye esperese is. 

Vese a 19. század végéig evangélikus volt, nagy gondot fordított iskolájára, megbecsülte tcinítóit. 
Ennek bizonyítéka, hogy 1878-ban kéttantermes iskolát épített, majd a régi - 1844-ben készült - isko
la épületéből tanítólakást alakított ki. A gyermekek oktatásáról két tanító gondoskodott. 1891-ben a 
lelkészlakást átalakították a kor igényeinek megfelelőre. 

Az egyházközség mind lélekben, mind számban gyarapodott. A lélekszám növekedése azért érde
mel figyelmet, mert Barcs csak 1875-ig tartozott Veséhez, utána Porrogszentkirály gyülekezete lett, 
ahova a lelkipásztori munka megkönnyítése céljából került. 1910-ben az anyaegyház 942 lelket szám
lált, és 127 gyermeket oktatott a két tanító: Németh Sándor és Binczy Dániel. A szőkedencsi filiában 
245 lélek volt. A fiókegyházak közül legtöbb evangélikus Somogyszobon (140), Nagyatádon (54) és 
Nemesdéden (38) élt. Alsósegesden, Felsősegesden és Marcaliban közel 30, Böhönyén 22 lélek alkotta 
a gyülekezetet. Az egyházközség 1713 lelkes volt. 

A békés időszakot az első világháború szakította meg, de az Istenben bízó gyülekezet leküzdötte 
a nehézségeket. Mesterházy Sándor 1929 őszén történt esperesi látogatásról így adott hírt a korabeli 
egyházi sajtó: „a gyülekezetben ma is élénk vallásos élet uralkodik, a hívek szorgalmasan látogatják 
az istentiszteleteket s áldozatkészségüknek is szép tanújelét mutatják a jó karban tartott egyházi épü
letek, különösen a közelmúltban épült gyönyörű tanítólakás." Az is olvasható, hogy Glatz Lajos és 
Szentiványi Sándor tanítók lelkiismeretes munkájáról és a gyermekek szép előrehaladásáról szereztek 
bizonyságot az egyházmegye vezetői. 

Az idős esperes mellett segédlelkészként szolgált Polster Gyula, Horváth Sándor, Bélák (Túrmezei) 
János, Bélák (Túrmezei) Sándor, Sztrókay Dániel és Sülé Zoltán. 

Az időközben végrehajtott területszervezés - a Barcs-Nagyatád-Somogyszobi Missziói Gyülekezet 
megalakulása - jelentősen érintette a vései egyházközséget. Az addig Veséhez tartozó Nagyatád és 
Somogyszob, valamint környéke 1932-ben a missziói körzethez került. Az egyházközség lélekszáma 
ennek megfelelően módosult. 

Sülé Zoltán (1932-1941) már egy kisebb terület pásztora volt. 1933-ban 780 lélek tartozott az anya
egyházhoz, és 158 gyermek tanult a 2 tanerős iskolájában. A szőkedencsi filiában 195-en éltek. 1940-
ben Vese evangélikusai 730-an voltak, az iskolában már csak 62 gyermek tanult. A szőkedencsi filiában 
185, a marcali fiókegyházban 32 evangélikust tartottak nyilván. 

A két világháború között nőegylet, iijúsági egyesület, férfidalárda működött. A dalárdát a minden
kori kántortanító vezette. A nőegylet 1951-ben sziint meg. 

Nagy társadalmi, politikai küzdelmek és változások idején (1941-1968) volt a gyülekezet lelkésze 
Lakatos György. Többek között háború, önkényuralom, internálás, forradalom, kollektivizálás jelle
mezte szolgálatának éveit. Akkor államosították az egyházi iskolákat és ingatlanokat (1948-ban), ab
ban az időben folytatták le az önkényeskedés miatt fellépő lelkészek ellen a koncepciós pereket, de az 
ateista propaganda is akkor volt legerősebb. Ezek súlyát az 50-es évek elején még csökkenteni tudta az 
evangelizácós szolgálatok nyomán keletkezett lelki ébredés és megújulás. Bizonyára sokan merítettek 
erőt ezeken az alkalmakon is ahhoz, hogy hitüket újra meg újra megerősítsék, akár gyülekezetükben 
maradtak, akár távolba szakadtak a 60-as évek elején végbement változások következtében. Akadhat
tak olyanok is, akik később a „szélesebb" utat választották. Tény azonban, hogy a gyülekezet lélekszá
mában tovább fogyatkozott. 

Lakatos György 1968-ban hunyt el. Sírja a vései temetőben van. A 27 évig Vesén szolgáló lelkész 
utóda - Hegyháti János iharosberényi lelkész egy évig tartó helyettesi szolgálata után - Sághy And
rás lett, aki 7 esztendőn keresztül állt a gyülekezet élén. 1976 és 1988 között helyettes lelkészek -
Dubovay Géza kaposvári lelkész, esperes 2 évig, Győri Gábor iharosberényi lelkész 8 évig, Tamásy 
Tamás iharosberényi lelkész 1 évig - voltak a gyülekezet pásztorai. 

Tamásy Tamásné volt Vese papja 1988 szeptemberétől. Akkor történt lelkésszé avatása is, amelyet 
dr. Harmati Béla püspök végzett dr Cserháti Sándor prodékán és Szabó István dunaegyházi lelkész (a 
lelkésznő édesapja) segítségével. 1996-ban budapesti gyülekezetbe távozott Iharosberényben szolgáló 
férjével együtt. 

A hívek száma tovább csökkent. A 200 alatti lélekszám, az evangélikus egyházban még fennálló 
lelkészhiány és az anyagi gondok miatt döntött Vese és a szomszédos Iharosberény gyülekezete 1997 
júniusában arról, hogy önállóságát megtartva társult egyházközséggé alakul. 

Székhelyül Iharosberényi választották. Első lelkészük az addigi szepetneki helyettes lelkész, Horváth 
Ferenc lett. Ö rövid szolgálat után Dunaújvárosba távozott. Utódja, Halász Sándor 1997-től szolgál a 
társult egyházközségben. A lelkigondozás mellett fáradságot nem ismerve látott hozzá a társegyházak 
és filiáik templomainak, gyülekezeti épületeinek felújíttatásához. 
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Az államosításkor (1948) elvett egyházi épületek közül a gyülekezet a tanítói lakást visszakapta és 
értékesítette. A befolyt összeg árát is felhasználva készítette el 1997 őszére a templom és a lelkészlakás 
felújítását. Időközben azonban a templom vakolata és sisakja olyan mértékben megromlott, hogy 
szükségessé vált a teljes toronyfelújítás. Egyidejűleg a templom új csatornát és villámhárítót, vala
mint impozáns éjszakai megvilágítást kapott. A munkálatok nem történhettek volna meg a gyülekezet 
tagjainak áldozatos munkája és adománya, a gyülekezetből elszármazottak segítsége, a kecskeméti, 
soltvadkerti, szegedi s más hazai gyülekezet támogatása, valamint a schwabachi - németországi - test
vérgyülekezet jelentős pénzadománya nélkül. Mindezekért a templom 2000. augusztus 27-én tartott 
újraszentelési ünnepségén adott hálát Urának, mert „egyedül Istené a dicsőség!". 

A templomukat szerető hívek 2006-ban újabb munkába kezdtek: átvágták és szigetelték a templom 
nedves falait, majd a 120 éves téglaburkolatot járólapra cserélték. 

Az iharosi leányegyház 

A község Iharosberény tőszomszédságában, attól 2,5 kilométerre, déli irányban fekszik. 
A reformáció idején Nádasdy Tamás birtoka volt, és a településen már a reformáció hajnalán alakult 

evangélikus gyülekezet. Az iharosi evangélikusok az 1600-as évek közepéig önálló gyülekezetet alkot
tak. Egyetlen lelkész nevét ismerjük ebből az időből, a Turóc megyéből származó Simonides Tamásét, 
aki 1631-ben iharosi lelkészként írta alá hitvallási iratainkat Csepregen. Az ellenreformáció vihara 
azonban megtépázta a gyülekezetet: 1748-ban lelkészét elűzte, és megszüntette a nyilvános istentisz
telet tartását. Az iharosberényi „artikuláris" hely közelsége azonban menedéket nyújtott, s a hívek 
oda járhattak istentiszteletre. A türelmi rendelet változtatott helyzetükön. A gyülekezet újraéledt, és 
leányegyházként Iharosberényhez csatlakozott. 

A 19. század közepén már saját erőből tornyos iskolát és tanítói lakást építettek. Első tanítóik nevét 
nem ismerjük. A filia lélekszáma 1875-ben 271 volt, és 37 gyermeket tanított Pataky Béla tanító. Az őt 
követő Simon Zsigmond (1877-1920) működése alatt jelentősen nőtt a gyülekezet lélekszáma. 1910-
ben már 350 lélek tartozott a fihához, és 70 gyermek járt az iskolába. 

A 20-as években a tanítók - Horváth Károly, Héricz Jenő, Nagy Sámuel, Nagy Erzsébet - gyakran 
váltották egymást, de az 1929-től működő Javorniczky Ervin lévíta-tanító több mint tíz éven keresztül 
volt a filia helyi vezetője. A tanító irányította az i^úsági munkát is. Az ifjúsági egylet mellett buzgó 
nőegylet és énekkar működött. 

A gyülekezet lélekszáma 30 év alatt több mint százzal csökkent. Az 1940. évi névtárban 245 lélek 
szerepelt. A tanulók száma az 1910-es év létszámának felét sem érte el, csupán 33-an voltak. 

Javorniczky Ervin 1940-ben Kassára távozott. Az iskola utolsó tanítója Haniffel Márta volt. 
A hajdani iskolát Hegyháti János lelkészsége alatt építették át a mai templommá 1967-ben. Ebben az 

időben a gyülekezet gondnoki feladatait Papp János, a későbbi felügyelő látta el. 

A pogányszentpéteri leányegyház 

Pogányszentpéter Nagykanizsa és Iharosberény között fekvő község. Régi település. Egykori neve 
Szentpéterfalva volt, amelynek kolostorát pálos rendi barátok lakták. A törökdúlás idején elpusztult a 
kolostor, a falu lakosai megfogyatkoztak. 

Pogányszentpéter is Nádasdy Tamás birtoka volt, így itt is már a reformáció magyarországi elter
jedése idején létesült evangélikus gyülekezet. A gyászévtized második évében (1672) azonban meg
szűnt, amikor Vargha János lelkész-tanító az üldözések idején ismeretlen helyre távozott. Iharosbe
rény szomszédsága azonban megóvta az itt élő evangélikusokat a rekatolizációtól. 

A türelmi rendelet után újjászerveződtek, s Iharosberényhez csatlakozva, leánygyülekezetet alakí
tottak. 1820 és 1822 között tornyos imaházat építettek, amely tanteremként is szolgált. Pogányszent
péter első tanítóinak nevét nem ismerjük. 

A filiához 1875-ben 271 lélek tartozott 45 tanulóval. A tanító Pataky Géza volt. 1910-ben már 330-an 
voltak, s Csatáry Kálmán 60 gyermeket tanított. 

Az első világháború idején hadicélra elvitték a gyülekezet nagyobbik harangját. A meglévő kisha-
rang mellé 180 kg-os harangot vásároltak 1925-ben. 

Csatáry Kálmán utódja Kovács Zoltán (1927-1948) lett. Hűséges szolgálatát emléktábla őrzi. Húsz 
évig volt a filia levita-tanítója. A lelkész távollétében - mint minden lévíta-tanító - ő szolgált az isten
tiszteleti alkalmakon, és ő végezte a temetési szertartást. Az ige szolgálatában fáradhatatlan volt. Az 
iskolában 30-40 gyermeket tanított. Ö vezette az ifjúság és a nőegylet énekkarát. A nőegylet 1928-ban 
alakult. 

A filiához 1940-ben 280 lélek tartozott 32 tanulóval. Az iskolák államosítását követően a vallásos 
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élet fokozatosan sivárodott, a gyülekezet lélekszáma pedig az ezredfordulóra a század eleji lélekszám 
egyharmadára csökkent. 

A kis filia 1999 nyarán teljesen átépítette templomát, csupán a négy fal maradt meg eredeti állapo
tában. A szeptemberi hálaadó istentiszteleten dr. Harmati Béla püspök hirdette az igét. 

A marcali leányegyház 

Az egyházközség székhelyétől 49, a Balatontól 36 kilométerre (déli irányban) található. 
Már a 17. század elején evangélikus gyülekezete volt, és talán már a reformáció idején is. Kis Berta

lan püspök 1625. június 3-án a csepregi zsinaton avatta fel MarcaÜ lelkészének Végh Szakonyi Jánost, 
aki még 1636-ban is ott működött. Viszont 1657-ben már a református Szigethi István volt Marcali 
lelkésze, s a település református lett. így érthető, hogy Musay püspök 166 l-es jegyzékében már nem 
szerepel az evangélikus anyagyülekezetek között. 

Az 1875. évi névtár szerint 30 evangélikus élt Marcaliban. Lélekszámuk a 20. század első felében lé
nyegében nem változott. Mind 1910-ben, mind 1940-ben 30-as lélekszámmal szerepel egyházi nyilván
tartásainkban. Újabb kori gyülekezetté szerveződésük 1991-ben kezdődött a Vesén szolgáló Tamásy 
Tamásné lelkész közbenjárásával. Akkor 14 személy alkotta a kis evangélikus közösséget. A csoport 
évről évre növekedett, mára 21 családhoz tartozó 33 lélekből álló leánygyülekezetként éli vallásos éle
tét a más felekezetű környezetben. 1993-ban - az ugyancsak kisebbségben lévő református hívekkel 
- megalakították a Marcali Evangélikus Református Templom Építéséért Alapítványt. Az összefogás 
eredményeként, tíz évvel később, egy használaton kívüli épületből református-evangélikus templom 
épült, amelyet 2003. május 17-én szentelt fel dr. Márkus Mihály református püspök és Smidéliusz 
Zoltán evangélikus püspökhelyettes. A Szigetvári György mérnök által tervezett, 80 ülőhellyel ren
delkező templom a református egyház tulajdonában lévő telken épült, de a marcali evangélikus hívek 
korlátlan ideig használhatják. 

A kis gyülekezetet a Balatonmáriafürdőn élő Kőszeghy Tamás nyugdíjas lelkész gondozza. Minden 
hónap második vasárnapján és a nagyünnepek első napján van evangélikus istentisztelet. A reformá
ció ünnepén közös istentiszteleten vesznek részt a két felekezet hívei. 

Somogycsicsó (szórvány) 
Az Iharostól 5,5 kilométerre fekvő egykori filiában Beák János és családja saját költségén épített 

szép kis templomot. Beák János két fiát veszítette el az első világháborúban. A harmadikat otthon 
ragadta el a halál. A kifosztott szülők kegyeletüket, fájdalmukat. Istenbe vetett bizodalmukat építették 
a templom falaiba és berendezéseibe. A felszentelést D. Kapi Béla püspök végezte 1923. május 13-án. 

A templomot 2005 nyarán felújították, s a megdőlt kerítésfalakat újjáépítették. Az évtizedeken át 
hűségesen szolgáló Bertók Sándornétól Vadász Tíborné vette át a gondnoki feladatokat. 

Inke (szórvány) 

Iharosberény és Vese között fekszik. A század elején az evangélikusok száma még meghaladta a 
százat. 1910-ben 110-en voltak. A második világháború éveiben szintén 80-90 között mozgott lélekszá
muk. A nagymértékű fogyás a század második felében történt fokozatosan, a nagyobb falusi gyüleke
zetekre is jellemző okok következtében. Az evangélikus hívők számára a református templomban van 
istentisztelet havonként egy alkalommal. 

Nikla (szórvány) 

A hajdan Veséhez tartozó szórványhelyen, az egykori Berzsenyi-birtokon evangélikus kápolna van, 
amelyet a Fischer család saját célra építtetett klasszicista stílusban, s azt a település önkormányzata 
gondozza. Gyurátz Ferenc püspök 1899-ben Somogyban tett egyházlátogatása során ebben a kápolná
ban tartott istentiszteletet a szórványból összegyűlt híveknek. D. Kapi Béla püspök 1925 júniusában 
ugyancsak ebben a kápolnában prédikált. 

A híres költő, Berzsenyi Dániel - a „niklai remete" - a niklai temetőben nyugszik. Az 1836. február 
24-én elhunyt költő felett Horváth József vései lelkész hirdette az igét Példabeszédek 3,13-18 alapján: 
„Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet szerez." Síremlékét 1860-ban 
avatta fel dr. Székács József evangélikus püspök, „az ország papja". 

A Berzsenyi család egyik tagja. Berzsenyi Sándor niklai ügyvéd és földbirtokos, a költő unokája 
1897-től 1921-ig volt az egyházmegye felügyelője. 

A költő leszármazottai az USA-ban élnek. 
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Diíirosberény-Vései Társult Evangélikus Egyházközség 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Iharosberény 
Lelkészek: Telekesi Benedek (1601-1609), Gudor Pál (1649), Petánczi János (1657-1658), Karuffa 

(7-1677), Filo Miklós (1707-?), Torkos János, Rossiár(Rozár) Dániel (1708-?), Berke Ádám (1741-1747?), 
Tóth-Sipkovits István (1748-1762), Urszini (Ursini) Mihály (1762-1776), Bachich István (1776-1783), 
Kozma Miklós (1783-1788), Szűcs István (1788-1795), Torkos Ádám (1795-1802), Fülei Kis János 
(1802-1820), Kovács Ferenc (1820-1834), Takács Mihály (1834-1852), Andorka János (1852-1894), Bor
bély Gyula (1894-1915), Káldy József (1915-1935), Szalay Kálmán segédlelkész (1935-1937), Fónyad 
(Fuchs) Pál (1937-1951), Hegyháti János (1952-1978), Fónyad Pál helyettes lelkész (1978-1979), Győri 
Gábor (1979-1987), Tamásy Tamás (1987-1996), Horváth Ferenc helyettes lelkész (1996-1997), Halász 
Sándor (1997-) 

Segédlelkészek: Kovács Mihály (1823-?), Lágler György (1849-1850), Berke József (1882-1885), Hor
váth Lajos (1886-1887), Borbély János (1887-1889), Bors György (?-1893), Borbély Gyula (1893-1894), 
Böröcz Sándor (1940) 

Tanítók, kántortanítók: Vitián (Viczián) Máté (1745-1746), (!), Barke Aladár (1778), (!), Zex 
Ádám (1786-?), Fadgyas Gergely (?-1790), Simonides András (?), Szucsányi János (1803-?), Fekete 
György (1813-1817), Kárevits János (1817-1821), Ferentzy (Ferenczi) János (1821-1833), Bárki István 
(1833-1870), Nagy János (1870-1908), Teke Lajos (1908-1930), Németh Béla (1930-1948) 

Segéd- vagy másodtanítók: Németh István segédtanító (?-1850), Pammer János (1861), Teke Lajos 
(1901-1908), Héricz Jenő (1912-1920), Thék Lajos (1920-1926) 

Felügyelők: Vései Véssey Antal (?-1847?), Boncz János (1862), Harmadás Lajos (1889), dr. Andorka 
Elek (?-1910-?), Papp József (?-1933-?), Cseresznyés János (?-1940-?), Varga Imre (?), Papp János 
(?), Borbás József (7-1973-?), Varga Imre (?), Dobri Sándor (7-1989-1996), Klenovics Imréné (1996-) 

Vese 
Lelkészek: Körmendi György (1786-1789), Laky István (1789-1803), Horváth Pál (1803-1807), 

Kiss Dániel (1807-1833), Horváth József (1833-1843), Andorka János (1843-1852), Czipott Rezső 
(1852-1858), Szalay Sándor (1859-1863), Horváth Sándor (1863-1877), Németh Pál (1877-1931), Sülé 
Zohán (1932-1941), Lakatos György (1941-1968), Hegyháti János helyettes lelkész Iharosberényből 
(1968-1969), Sághy András segédlelkész, helyettes lelkész, majd lelkész (1969-1976), Dubovay Géza es
peres, helyettes lelkész (1976-1978), Győri Gábor helyettes lelkész (1979-1987), Tamásy Tamás helyet
tes lelkész (1987-1988), Tamásy Tamásné (1988-1996), Horváth Ferenc helyettes lelkész (1996-1997), 
Halász Sándor (1997-) 

Segédlelkészek: Tóth János (1831), Teke Lajos (1869-1872), Thomai József (1872-1876)), Bors György 
(1893-7), Takács Béla (7-19167), Polster Gyula (1923-1924), Horváth Sándor (1924-1925), Bélák (Túr
mezei) János (1925-1926), Bélák (Túrmezei) Sándor (1926-1927), Sztrókay Dániel (1927-1928), Bödecs 
Károly (1928), Sülé Zoltán (7-1932), Lakatos György (7-1935-1936), Zongor Endre (1936-1939), Szen
de Sándor (1939), Lakatos György (1939-1941) 

Tanítók, kántortanítók: N. N. (16807), Dubovay (18. sz.), Berke Ádám (1733-1741), Fabics Mózes 
(1745-1746), Paksi Mihály (1750-1756), Christophori Sámuel (7-1765), Nyirő Zsigmond (1765-1773-?), 
Takács János (7), Matolai János (7), Fodor (7), Fadgyas Gergely (7), Greskovits János (1790-1792), Hor
váth József (1792-7), Németh Pál (1804-1862), Mészáros István (1862-1877), Zsiray József (1877-1907), 
Németh Sándor (1907-1912), Binczy Dániel (1912-1927), Szentiványi Sándor (1927-1934), Glatz Lajos 
(1934-1948) 

Segéd- vagy másodtanítók: Fhszár Sándor (1879-1880), (!), Binczy Dániel (1899-1912), Kemény La
jos (1913-7), Pfeiler Károly (7-1916), Szentiványi Sándor (1919-1927), Glatz Lajos (1927-1933), Szabó 
Péter (1933-1943) 

Felügyelők: Vései Véssey László (1787-1822), Vései Véssey Ferenc (1822-1842), Vései Véssey An
tal (1842-1877), Vései Véssey Mihály (1877-1908), Vései Véssey Lajos (1908-1932), Lehner Vilmos 
(1932-1949), dr. Lehner János (1949-1954), Bertók János (1958-1985), Bertók Gyula (1986-1998), Budai 
Józsefné (1998-) 

Iharos 
Lelkész: Simonides Tamás (1631 körül) 
Tanítók: N. N. (7-1748), Pataky Béla (1874-1877), Simon Zsigmond (1877-1920), Horváth Károly (7), 

Héricz Jenő (1920-1925), Nagy Sámuel (1926-1928), Nagy Erzsébet helyettesként (1928), Javorniczky 
Ervin (1929-1940), Haniffel Márta (1940-1948) 

Pogányszentpéter 
Lelkész-tanító: Vargha János (7-1672) 
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Tanítók: Kovács János (az 1820-1834 közötti évek herényi lelkészének testvére), (!), Pataky Géza 
(1874-1885), Horváth Miklós (7-1891), Csatáry Kálmán (1896-1927, Kovács Zoltán (1927-1948) 

Marcali 
Lelkész: Végh Szakonyi János (1625-1636?) 

A jelen 

A gyülekezetek lélekszáma csökkenő tendenciát mutat, és az idősehb korosztály felé való eltolódási 
arányt jelzi. Ez állapítható meg a vasárnapi istentiszteleteken való részvételekről is, amelyek látoga
tottsága helyenként változó: Iharosberényben, Inkén, Somogycsicsón jónak mondható, másutt (Po-
gányszentpéter és Iharos) átlagosnak tekinthető. A hitoktatás több csoportban folyik. Az iharosberényi 
gyülekezeti házban az egyházi alkalmak mellett ifjúsági és gyermekrendezvények vannak. A német
országi testvérkapcsolatra tekintettel német nyelvoktatás van, és közös i^úsági csereprogramra ké
szülnek. 

Vesén ugyancsak tervszerűen folyik a hitoktatás, rendszeresek a gyermek-istentiszteletek, vetélke
dők, valamint az egyéb i^úsági rendezvények. 

Dr Jani János 

362 



Kaposvári Evangélikus Egyházközség 

Kaposvári Evangélikus Egyházközség 

7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 39. 
Tel/fax: 82/416-467 
Web: http://kaposvar.lutheran.hu 
Szemerei János lelkész, esperes 

Önállósulásának éve: 1916 
Anyakönyveit 1916-tól vezeti 

Kaposvári anyaegyház 
Lélekszám: 1426 /882/ 325 Presbitérium: dr. Hor

váth József felügyelő, Zsiborás Gábor gondnok, dr. 
Süllé Csabáné jegyző. Nagy Ágnes pénztáros, Ko-
váts Péter számvevőszéki elnök, Boldizsár Attiláné, 
ifj. Dubovay Géza, Hriczó Ivánné, Knoch János, 
Kováts Petemé, Ládonyi Attila, Mati Eszter, Nemes 
Vecseráné Schmidt Julianna, Peténé Sánta Csilla, 
Petemé Balassa Mária, dr. Peti János, Stanics Zsolt, 
Stósz Éva, Szabó Péter, dr. Visi Éva, Vönöczky Gá
bor, dr Walger Brigitte, Walter Zoltán 

Az evangélikus egyház más munkaterületein is 
szolgáló gyülekezeti tagok: dr Horváth József zsi
nati póttag, Nagy Ágnes egyházmegyei gazdasági 
felelős, Kováts Péter egyházmegyei számvevőszéki 
tag, ifj. Dubovay Géza egyházmegyei jelölő- és sza
vazatszámláló bizottsági tag. Szemerei János espe
res, országos presbitériumi küldött 

Szórványok és lélekszámuk: Alsóbogát (1 /-/ -) , Baté (3 / l / 1), Bárdudvarnok (13 /2/ 2), Beleg (1 
/ - / - ) , Bodrog (-), Boldogasszonyfa (5 / - / -), Bőszénfa (2 /4/ 4), Büssű ( 2 /- / -), Cserénfa (2 /-/ -), 
Csombárd (1 /- / - ) , Csököly (12 /4/ 1), Gige (1 /2/ 1), Gálosfa (- /3/ 3), GöUe (6 /-/ -), Hajmás (1 /-/ -), 
Hedrehely (3 / - / - ) , Hencse (2 / - / - ) , Hetes (3 /!/ 1), Jákó (5 /-/ -), Juta (23 /6/ 6), Kadarkút (12 /6/ 3), 
Kaposfő (5 / - / - ) , Kaposgyarmat (1 /1 / 1), Kaposhomok (2 /2/ 2), Kaposkeresztúr (2 /- / - ) , Kaposmérő 
(32 /9/ 9), Kaposszerdahely (7 /- / - ) , Kaposújlak (8 /7/ 7), Kazsok (9 /- / - ) , Kercseliget (6 / - / - ) , Kisasz-
szond (4 /2/ 1), Kisbajom (1 /-/ - ) , Kisgyalán (1 / - / - ) , Kiskorpád (26 /27/ 17), Kőkút (9 / - / -) , Kutas 
(8 / - / - ) , Libickozma (2 /- / -), Magyaratád (18 /4/ 1), Magyaregres (U /3 / 3), Mezöcsokonya (13 /3/1), 
Miké (-), Mosdós (10 /- / -), Nagykorpád (3 /-/ -), Orci (8 /5/ 5), Oszlopán (7 /2/ l), Pálmajor (-), Pa
talom (4 /- / -), Patca (- /2/ 2), Rinyakovácsi (-), Simonfa (2 /-/ -), Somogyfajsz (8 /- / - ) , Somogyjád 
(18 /!/ 1), Somogysárd (2 /- / -), Somogyszaló (23 / - / - ) , Sántos (1 / - / - ) , Szabás (2 /- / - ) , Szenna (11 
/2/ 2), Szentbalázs (6 /5/ 2), Szilvásszentmárton (1 / - / - ) , Taszár (21 /5/ 5), Üjvárfalva (1 / - / -) , Várda 
(4 /2/ 2), Visnye (-), Zimány (- 12/ 2), ZseHckisfalud (3 /2/ l). Zselickislak (2 /-/ -), Zselicszentpál (-) 

Az államigazgatási szempontból Baranya megyéhez tartozó Boldogasszonyfa egyházmegyénk ré
sze, míg az egyházközség keleti szomszédságában található Somogy megyei Csoma, Nagyberki és 
Szabadi egyházigazgatási vonatkozásban a Tolna-Bar£myai Evangélikus Egyházmegyéhez tartozik. A 
hívek ellátása Dombóvárról történik. 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1856 /1007/ 418 

A gyülekezet története 

A kaposvári anyaegyház 

Kaposvár Somogy megye székhelye, a Kapós patak mellett fekvő város. 
A települést már a 14. században említik mint az Üjlaki család várát. Később a szerdahelyi Dersffy 

család birtoka lett, amelynek tagjai korán a reformációhoz csatlakoztak. A reformáció korabeli Kapos
várról evangélikus vonatkozású ismereteink nincsenek. A falut 1556-ban a török elfoglalta, majd a Rá
kóczi-korban lerombolták. 1702-től Esterházy birtok. Szinte a semmiből fejlődött a mai nagyvárossá. 

Feltételezhető, hogy a város evangélikusságát kezdetben csupán a szomszédos községekből bete
lepült földművesek, iparosok, szolgák és messzebb vidékekről oda helyezett hivatalnokok alkották. 
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Lélekszámuk az 1875-ben kiadott egyházkerületi névtár szerint 59 volt, s szórványként az ecsenyi 
gyülekezethez tartoztak. így lelki gondozásukat a tőlük 30 kilométer távolságban élő ecsenyi lelkészek 
- Schöpf János lelkész és Schöpf Gyula segédlelkész - végezték. 

A város rohamos fejlődésével együtt nőtt az evangélikusok lélekszáma és egyben az a vágya, hogy 
hitük megéléséhez, vallásuk gyakorlásához megfelelő közösségi formát keressenek. Vágyuk teljesült: 
1902 októberében a Kaposváron élő evangélikusok egyezséget kötöttek a kaposvári református egy
házzal. Ez az egyezség a tisztességes együttműködés és az igazi testvéri kapcsolat mintapéldája. 

Az evangélikusok a református istentiszteleti alkalmakon vettek részt, de az úrvacsorát a református 
lelkész az evangélikus gyakorlat szerint ostyával szolgáltatta ki. Az evangélikus gyermekeket a refor
mátus lelkész tanította hittanra (külön csoportban!), a konfirmációt viszont az ecsenyi evangélikus 
lelkész végezte. 

Az evangélikusok anyagilag hozzájárultak a református gyülekezet épületeinek fenntartásához, de 
soha nem volt közös a kasszájuk. 

Az 1910-ben megjelent egyházkerületi névtárban Kaposvár már Ecseny 600-as lélekszámú fiókgyü
lekezeteként szerepel. 

Az 1915. december 12-én kelt presbiteri jegyzőkönyv tanúsága szerint „a dunántúli evangélikus egy
házkerület öt éve sürgeti Kaposvárott egy hitoktatói segédlelkészi állás létrehozását". Nem ok nélkül, 
mert az evangélikus tanulók létszáma ekkor már elérte a 100-at. 

A presbitérium - az önállósulás szándékával - 1916. július 1-jei hatállyal felmondta a református 
gyülekezettel kötött egyezséget, és kérte a kerület püspökét egy segédlelkész kiküldésére. A kérés 
meghallgatásra talált, és 1916. július l-jén megérkezett Kaposvárra Takács Béla, az evangélikusok első 
lelkésze, aki három évtizeden át (1916-1947) pásztorolta a gyülekezetet. 

Még fél esztendeig a református gyülekezet adott otthont templomában az evangélikus gyülekezet 
alkalmainak. Ezután a város sietett a gyülekezet segítségére. A Teleky u. 7. alatt a gyülekezet rendel
kezésére bocsátott egy épületet - a régi tűzoltólaktanyát - , amely egy időre kielégítő otthont nyújtott. 
Az épület földszintjén volt az imaház, emeletén a lelkészlakás. Az imaházat 1917. január 21-én szen
telte fel Kapi Béla püspök. 

Nőegylet is alakult 1917-ben. Tagjai a közös egyházi alkalmak rendezése mellett adományokat gyűj
töttek, és szeretetcsomagokban részesítették a szűkölködőket. A 20-as években aktív Evangélikus Di
ákszövetség működött önálló énekkarral. 

Az énekkart Krug Gyula, a gyülekezet kántora vezette. 1926 tavaszán Evangélikus Ifjúsági Egyesület 
alakult, és a húsvéti ünnepek alkalmából „Erős Várunk" címmel - Schulze Ernő szerkesztésében - la
pot adott ki. A lap később a gyülekezet időszaki újsága lett, szerkesztését Takács Béla lelkész végezte. 

Az egyházközség évről évre gyarapodott, és így a várostól kapott kis imaház hamarosan szűknek 
bizonyult. A hívek egyre nagyobb szükségét érezték annak, hogy a templomépítés gondolatával fog
lalkozzanak. 

A gyülekezet közgyűlése 1925 májusában döntött a templomépítés mellett. Az első teendő a tőke
gyűjtés volt. Nem először tette ezt a gyülekezet: rövid 12 éves fennállása alatt negyedszer vállalkozott 
e nemes, de nehéz feladatra. Összegyűjtött pénze ugyanis háromszor semmisült meg a hadipapírok és 
hadikölcsönök értéktelenedése és a pénz devalválódása következtében. 

Az építkezéshez szükséges anyagi háttér biztosítása rendkívüli áldozatot kívánt a gyülekezettől. A 
hívek óriási akarással „téglajegyekben" apránként adták össze a templom és lelkészlakás anyagi fede
zetét. 1927. április l-jétől szükség volt az adó mértékének 100%-os emelésére is, annak ellenére, hogy 
az adófizető egyháztagok száma akkor már duplája volt a gyülekezet megalakulásakor regisztrált 180-
as lélekszámnak. Segített az egyházmegye, az egyházkerület és az Országos Egyház, továbbá Kapos
vár városa és Somogy vármegye, valamint a kultuszminisztérium is. A mintegy 510 négyszögölnyi, 
gyönyörű helyen fekvő telket a város és a vármegye adta. Ugyanakkor a régi épület is a gyülekezeté 
maradhatott a költségek fedezése céljából. A templom és a lelkészlak költségeit ezzel, valamint 50 000 
pengő kölcsön felvételével sikerült fedezni, de a berendezések beszerzése súlyos gonddal nehezedett a 
gyülekezetre több éven keresztül. 

Az építkezés terveinek elkészítésére Sándy Gyula műegyetemi tanár kapott megbízást. Egy hónap
pal később Harsányi Géza építészt bízták meg a templom és a vele teljes egységet alkotó lelkészlakás 
felépítésével. Az ünnepélyes alapkőletétel 1928. szeptember 9-én volt. A templom berendezése, a mű
vészi oltár, a szószék a Mihalovits testvérek műhelyében készült. 

Az oltárképet Halvax Gyula IV. éves festőakadémiai hallgató festette és ajándékozta a gyülekezet
nek. Később új, ismeretlen festőtől származó reprodukció került az oltár fölé, amelyen Jézus lecsen
desíti a háborgó tengert. Ma is ez a kép látható a templomban. Az első, Halvax Gyula által festett 
oltárképet a hívek a somogyvámosi gyülekezetnek adták 1951-ben. 
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A gyülekezet vörös téglából épült, görögkereszt alaprajzú, hagymakupolás templomát 1929. június 
23-án avatta fel Kapi Béla püspök. 

1933-ban - a gazdasági válság következtében - a gyülekezet anyagi helyzete annyira leromlott, 
hogy kölcsöneinek kamatait sem volt képes előteremteni. Takács Béla lelkész indítványára felkeresték 
a testvéregyházakat, ahol egész napos részvétellel minden szolgálatot (igehirdetés, orgonálás délelőtt, 
szavalat, hegedilszóló, igemagyarázat, előadás délután) a gyülekezet tagjai láttak el. Az offertóriumot 
tartozásaik törlesztésére fordították. 

A gyülekezet oktató- és nevelőmunkája a kezdetektől folyamatos. A város elemi, polgári és közép
iskoláiból az egyikben - évfolyamonként, jól szervezetten - összevonták az evangélikus gyerekeket, 
ahol a hittanórák keretében megismerkedhettek hitünk alapjaival. 

Emellett a közösség építésére különböző egyletek, diák- és leányszövetség, színjátszókör és biblia
körök, iijúsági órák szolgáltak, de nem maradtak el az egész gyülekezetet megmozdító evangelizációs 
alkalmak sem. 

Később a gyülekezet és a lelkész közötti bizalmi viszony megromlott, s ez rányomta bélyegét a 
közösségi életre is. A gyülekezetet a szétszóródás veszélye fenyegette. Az 1944. november l-jén segéd
lelkésznek kihelyezett Dubovay Gézára és a gyülekezet felügyelőjére. Lux Rezsőre nagy feladat hárult. 
Ök vállalták a bocsánatkérés és a megbocsátás útját, amely a megbékéléshez vezetett. Dubovay Gézát 
- segéd-, majd helyettes lelkészi szolgálat után - 1947-ben választotta meg lelkészének a gyülekezet a 
nyugalomba vonuló Takács Béla helyére. Ö közel fél évszázadon (1945-1994) keresztül szolgálta híveit. 
Közben 1970 és 1991 között esperese is volt a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegyének. Nyugdíjas 
éveit Kaposváron töltötte, s amíg ereje engedte rendszeres résztvevője volt az istentiszteteknek, és 
gyakori megszólaltatója az öreg harmóniumnak. 2007. február 28-án, 88 éves korában hunyt el. A 
kaposvári Keleti temetőben nyugszik. 

A háború utáni évek itt is nehezek voltak. A külső nyomás idején többen elmaradoztak, majd kima
radtak az egyházi életből, a megmaradtak viszont bensőséges, testvéri közösséggé formálódtak. Ma is 
ez a közösség alkotja a gyülekezet gerincét. 

A gyülekezet harmadik lelkésze - Szemerei János - 1994-ben kezdte meg szolgálatát. Már az első 
presbiteri ülésen megszületett a döntés, hogy olyan gyülekezeti házat kell kialakítani, amelyben za
vartalanul folyhat a hitoktatás, és a közösségnek is otthona lehet. A város növekedéséve], a beköltözé
sekkel arányosan növekedni kezdett a helység evangélikussága is. A kaposvári gyülekezet tagjai több 
mint 130 településről származnak. Lélekszámuk megközelíti a 900-at. 

Közösséggé formálódásukhoz elengedhetetlen volt a közösségi otthon. A régóta tervezett építkezés 
1995-ben kezdődött, és a gyülekezet óriási összefogásával egy év múlva meg is valósult. A templom
mal szerves egységet alkotó régi lelkészlakást gyülekezeti házzá alakították át, az épületegyüttest az 
udvar felé továbbépítve pedig új lelkészlakást készítettek. 2004-ben teljesen felújították templomukat. 

Ismét Kaposvár az egyházmegye székhelye, miután a gyülekezetek Szemerei Jánost, a gyülekezet 
lelkészét választották meg esperesüknek 2000-ben, majd 2006-ban is. 

A gyülekezeti munkát közhasznú alapítvány segíti. 

Antalszállás, Margitpuszta 

A Kaposvár és Szigetvár közötti területen fekvő puszták (tanyák) csak az 1900-as évek elején népe
sültek be, de nevük már nem található a legújabb közigazgatási térképeken. A lecsökkent lélekszámú 
Antalszállás a szomszédos Boldogasszonyfa része lett, Margitpuszta (Margitafalu) pedig a szó szoros 
értelmében vett pusztává vált a társadalmi viszonyok következtében. Egykor virágzó gyülekezeti éle
tük gyászos véget ért. Történelmük egyetlen századot sem ért meg. 

Antalszállásra 1912-ben érkeztek az első telepesek Tolna-Baranya és Bács-Bodrog megyéből. A 
felparcellázott föld új tulajdonosai német ajkúak és evangélikus vallásúak voltak. A letelepedő 73 
evangélikus lelkigondozását 1916-ig a kaposvári református lelkész végezte, mivel a közelben sem 
evangélikus, sem református gyülekezet nem volt. A kaposvári evangélikus gyülekezet 1916-ban tör
tént önállósulása után Antalszállás lakói is a kaposvári anyagyülekezethez csatlakoztak. Időközben 
a szomszédos Elemérpusztára is evangélikusok költöztek, majd 1920-ban benépesült az ugyancsak 
szomszédos Margitpuszta is. Margitafalut - az elhanyagolt nemesi birtok kiparcellázását követően -
21 ráckozári (ma Egyházaskozár) és hidasi sváb család alapította. 

A Margitpusztán letelepedő családok közül 19 evangélikus volt. A más felekezetűek „tengerében" 
élő evangélikus „szigetek" lakóinak gyermekei kezdetben a boldogasszonyfai katolikus iskolába jártak, 
de az 1921. július l-jén leányegyházzá szerveződő hívek még abban az évben saját iskolát építettek 
Antalszálláson. Az iskola létesítésében sokat fáradozott a gyülekezet akkori gondnoka, Hammel János. 
Első tanítójuk a Somogydöröcskéről származó Reidl Sebestyén (1921-1925) volt. Kapi Béla püspök 
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1925-ben tett somogyi egyházlátogatásáról tudósító Harangszó „az egyház gyönyörűséges vetemé
nyeskertje"-ként mutatja be a kis filiát, és nagyra értékeli Reidl Sebestyén tanító munkáját. A jó ered
mény azért figyelemre méltó, mert a 4 kilométerre lévő Margitpusztáról télen csak megszakításokkal 
jártak iskolába a gyermekek. A látogatásról felvett jegyzőkönyvből megtudható: Antalszállásról 100, 
Margitpusztáról 155, Elemérpusztáról 45 lélek tartozott a kis filiához. 

Az ecsenyi másodtanítói állásból meghívott Klenner Adolf lett 1926-ban a gyülekezet levita-taní
tója. Az 1933-as névtárban Antalszállás és Margitpuszta (124+139) 293 lélekkel szerepel. Az 1940-ben 
kiadott névtárban ugyancsak a 293-as lélekszámot találjuk. Tanítójuk - Kamondi (Klenner) Adolf 
igazgató-tanítói címmel - 46 gyermeket tanított. Más forrás (dr. Sasvári Kálmán közelmúltban megje
lent könyve) szerint a „margitaiak" már 1938-ban saját erőből létesítettek evangélikus iskolát, amely
nek elhelyezéséhez a Koch család ideiglenesen házának egyik szobáját engedte át. A felekezeti iskola 
ebben a házban működött az államosításig. Kamondi Adolf 1940. április 27-én kelt - a filia rövid 
történetét tartalmazó - kéziratában nem tesz említést a margitpusztai iskola működéséről. A gyüle
kezet tagjainak számát viszont 304 lélekben határozta meg, amelyből 131-en Antalszálláson, 146-an 
Margitpusztán, 27-en Elekpusztán éltek. 

A második világháború alatt a filiát alkotó német származású lakosság egy része Németországba 
menekült, másokat a háború után Németországba telepítettek, az otthon maradtak közül pedig sokan 
más helyen találtak maguknak új munkahelyet és új otthont. A régi közösség felbomlott. Az 1998. évi 
névtár szerint már csak 7 evangélikus élt Antalszálláson. Margitafalu 70 éves fennállás (faluépítés
emberüldözés-falurombolás) után ma ismét pusztaság. Antalszállás közigazgatásilag a Baranya me
gyei Boldogasszonyfához tartozik, ahol a népszámlálás alkalmával öten vallották magukat evangéli
kusnak. 

Kiskorpád (szórvány) 
Kaposvártól 15 kilométerre fekvő község. Jelentősebb számú evangélikus a második világháború 

utáni évektől él a faluban. A kis közösséget a kitelepítés elől oda menekülő, ott munkát találó, majd ott 
„felejtett" egykori bikali - német származású - hívek, illetve leszármazottjaik alkotják. Összetartó, a 
kitelepített és a Baranya megyei Bikaion maradt testvéreikhez ma is erős szálakkal kapcsolódó, hitük
höz hű személyek. Számukra kéthetenként és a nagyünnepek első napján nyílik lehetőség arra, hogy 
lakhelyükön, közösen hallgassák Isten igéjét. Gyermekeik hitoktatása és konfirmálása biztosított. 

Somogyfajsz (szórvány) 
Az egykori Kund-féle nagybirtokon evangélikus kápolna található, amely alatt a Kund család sír

boltja, kriptája van. Kund Vince - a család sarja - 1860 és 1869 között volt az egyházmegye felügye
lője. Az egyházmegye 1861. június 6-án a felügyelő fajszi kastélyában tartotta esperességi gyűlését. A 
kápolna felszentelésére is akkor került sor Pongrácz Ferenc esperes szolgálatával. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: Takács Béla (1916-1947), Dubovay Géza (1947-1994), Szemerei János (1994-) 
Segédlelkészek, beosztott lelkészek: Komjáthy Lajos (1934-1935), Sümegi István (1935-1936), Váczy Dezső 

(1936-1939), Major Jenő (1939-1941), Tekus Ottó (1941-1942), Zoltai (Zsupanek) Gyula (1942-1944), Biczó Ferenc 
(1944), Dubovay Géza (1944-1946), Kozma Anett beosztott lelkész (2007-2009) 

Felügyelők: dr. Andorka Elek (1916-1920), dr. Kring Jenő (1921-1930), Lux Rezső (1930-1959), Déván László 
(1959-1962), dr. Szabó Ferenc (1962-1969), Máy József (1969-1980), dr. Gömöry István (1980-1993), Rónai Gyula 
(1993-2000), dr Horváth József (2000-) 

Antalszállási tanítók: Reidl Sebestyén levita-tanító (1921-1925), Kamondi (Klenner) Adolf igazgató 
(1926-1940-?) 

A jelen 
A gyülekezet immár megfelelő épületekkel rendelkezve otthont ad egyházmegyei és regionális alkal

maknak, de igazi örömük, hogy bennük rendszeresen tarthatnak gyülekezeti szeretetvendégségeket, 
gyermek-, iíjúsági és felnőtt-bibliaórákat, ökumenikus, valamint más közösségépítő összejöveteleket. 

A hitoktatás a városban működő református és katolikus felekezeti iskolákba járó gyermekek ré
szére órarendi tárgyként, az egyik önkormányzati iskolában csatlakozó órában, a többi evangélikus 
gyermek részére gyülekezeti keretben történik. 

Az öreg és egyre több hibával működő templomi harmónium helyett új digitális orgonát állítottak 
szolgálatba 1999-ben. Azóta több orgonahangversenyt tartottak, ahol a zene nyelvén dicsérték Urun-
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kat. Időközben megalakult az énekkar, amely Vönöczky Gábor karnagy vezetésével a gyülekezeti ház
ban tartja próbáit. Szolgálatuk elismerését a kórusnak 2002-ben adományozott Weltler-emlékplakett 
bizonyítja. 

Az 1995. évtől a gyülekezet címtárában szereplő valamennyi evangélikushoz személyesen eljuttat
ják a közösség legfontosabb eseményeit, programjait, tudnivalóit ismertető, évente kétszer megjelenő 
hírlevelüket a körzet- és utcafelelősök segítségével. 

Kaposváron a vasárnapi istentiszteleteken 80-120 személy vesz részt. Kiskorpádon 6-8 fő jár rend
szeresen az istentiszteleti alkalomra. 

Dr. Jani János 
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Keszthely és környéke Evangélikus Egyházközség 

8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 18. 
Tel.: 83/312-206 
Web: http://keszthely.lutheran.hu 
E-mail: keszthely@lutheran.hu 
Honthegyi Zsolt lelkész 

Missziói gyülekezetté alakulásának éve: 1909 
Önállósulásának éve: 1926 
Anyakönyveit 1926-tól vezeti 

Keszthelyi anyaegyház 
Lélekszám: 466 /333/ 125 Presbitérium: Kendek 

K. Gusztáv felügyelő, dr. Lehoczky Éva felügyelő, 
Mikola László gondnok, Varjassy László gondnok, 
Bajna Zsoltné jegyző, dr. Matusné dr. Sényi Klára 
jegyző, Király Tiborné pénztáros, dr.Jakus Péter 
számvevőszéki elnök, Farkas Jánosné számvevő
széki tag, dr.Kocsondi József számvevőszéki tag, 
dr. Bókáné dr. Pfeifer Margit, Gömbös Katalin, dr. 
Kadlicskó Károly, Kelemen Istvánné, dr. Kovács 
Miklósné, dr Mencz Zsuzsanna, Mesterházy And
rás tiszteletbeli presbiter, Vidos Aladár tiszteletbeli 
presbiter 

Az evangélikus egyház más munkaterületein (is) 
szolgáló gyülekezeti tagok: Kendek K. Gusztáv fe
lügyelő, zsinati tag, Tencz Károly az országos diakó-
niai bizottság tagja. 

Hévízi leányegyház 
Lélekszám: 82 /69/ 16 Presbitérium: Barátk Miklós gondnok. Kasnyik György jegyző. Pintemé Ko-

váts Ágnes pénztáros, Kajtár Ádám, Potyondy Klára, Potyondy Sándor tiszteletbeli presbiter 
Sümegi leányegyház 
Lélekszám: 103 /48/ 34 Presbitérium: Ovády Sándor gondnok, dr. Berki Istvánné jegyző, Németk 

Ferencné pénztáros. Cserép Józsefné, Egyed Gyula, Horvátk Istvánné, Németk Zoltán, Bertók Pál tisz
teletbeli presbiter. Böjté Ferencné tiszteletbeli presbiter 

Tapolcai leányegyház 
Lélekszám: 337 /80/ 69 Presbitérium: Csaba Dezső gondnok, Szelényi Gábor jegyző, Szamosi Ottóné 

pénztáros. Sülé Zoltán számvevőszéki tag, dr. Zsiray Ferenc számvevőszéki tag, Dezső László, Kertész 
Károlyné, Kolontáry Gyula, dr. Kránicz Zoltán, Mészáros Károly, Rádly Ottó 

Szórványok és lélekszámuk: Alsópáhok (4 /2/ 2), Balatonberény (13 /5/ 5), Balatonederics (4 / l / 
1), Balatonkeresztúr (15 /4/ 4), Balatongyörök (17 /2/ 2), Balatonmáriafürdő (13 /2/ 2), Balatonszent
györgy (9 / l / 1), Bazsi (2 / - / -), Bókaháza (-), Csabrendek (21 /6/ 6), Cserszegtomaj (17 /3/ 3), Döbröce 
(-), Esztergályhorváti (9 /- / -), Felsőpáhok (U III l), Gógánfa (7 121 2), Gyenesdiás (74 /35/ 35), Gyu-
lakeszi (3 /-/ -), Hegymagas (11121 2), HoUád (2 /- / -), Karmacs (3 III 1), Kéthely (7 I2l 2), Kisgörbő (1 
/ - / - ) , Kisvásárhely (-), Lesencefalu (4 III l), Lesenceistvánd (6121 2), Lesencetomaj (6 Ibi 6), Mihályfa 
(2 / - / - ) , Nemesbük (3 III l). Nemesvita (- III 1), Nagygörbő (3 /- / -) , Óhíd (l / - / -) , Raposka (-), Rezi 
(2 /3 / 3), Sáska (1 / - / - ) , Sármellék (11 / - / -) , Sümegprága (-), Szalapa (4 / - / -) , Sümegcsehi (5 /- / - ) , 
Szentgyörgyvár (-), Uzsa (6 Ilii 11), Vállus (-), Várvölgy (2 /3/ 3), Vonyarcvashegy (46 /12/ 12), Vin-
dornyalak (1 /3/ 3), Vindornyafok (1 Hl l), Vindornyaszőlős (3 /- / -), Vörs (2 I2l 2), Zalaapáti (8 I2l 2), 
Zalagyömrő (1 /-/ - ) , Zalahaláp (2 / - / - ) , Zalaköveskút (2 /- / -), Zalaszántó (3 /6/ 6), Zalavár (10 /4/ 4) 

Balatonederics, Bazsi, Csabrendek, Gógánfa, Gyulakeszi, Hegymagas, Lesencefalu, Lesenceist
vánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Raposka, Sáska, Sümeg, Sümegprága, Tapolca, Uzsa (Uzsabánya), 
Zalagyömrő és Zalahaláp Veszprém megyében fekszik, de egyházigazgatásilag a Somogy-Zalai Evan
gélikus Egyházmegyéhez tartozik. 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1369 /657/ 371 
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A gyülekezetek története 

A keszthelyi anyaegyház 

Keszthely egyetemi és üdülőváros Zala megye északkeleti részén, a Balaton partján. 
A reformáció magyarországi elterjedésekor nem került azoknak a központoknak a hatása alá, ame

lyekben egy-egy jelesebb prédikátor tanítása nyomán evangélikus gyülekezetek alakultak. 
Először Festetics Kristóf idejében (1739-1768) érkezhettek evangélikusok Keszthelyre, amikor a föld

birtokos német iparosokat telepített a Lehel (Lehen) utca környékére, de jöhettek a vallási toleranciá
járól és felvilágosult gondolkodásáról közismert Festetics György Keszthelyre történt „visszavonulá
sa" (1791) után is. Vallási életükről azonban nincsenek ismereteink. 

Festetics László (1785-1846) ménesbirtokán alkalmazott anglikán vallású angol trénerek és az idő
közben letelepedett német iparosok már észrevétették magukat. Az ősi kővágóörsi gyülekezetbe jár
tak vasárnaponként templomba. Az ő fogataikkal járhatott istentiszteletre az 1832-ben Keszthelyre 
települt Carl Anton Opel hamburgi nyerges- és szíjgyártómester is, aki később - Horváth Zsigmond 
kővágóörsi esperes buzdítására - összegyűjtötte Keszthely evangélikusait. 

Az 1848-as évben Keszthely Eörs (Kővágóörs) leánygyülekezete, 60 lélekkel. Az első feljegyzés sze
rint Király József kővágóörsi lelkész 1850-ben látogatta meg először a keszthelyi híveket. 1856-tól 
Bősze István kővágóörsi lelkész, esperes már minden évben, Péter-Pál napján, istentiszteletet tartott 
és úrvacsorát osztott Keszthelyen. Az 1860-as évek közepén ifjabb Op(p)el Károly vette át apjától a 
szervezési munkákat, és 1870-ben megkezdte a templomépítési alap gyűjtését, majd 1872-től megszer
vezte a hittanoktatást. 

Az 1875. évi egyházkerületi névtárban Keszthely mint Kővágó-Eörs szórványa szerepel. 
A Vallás- és Közoktatási Minisztérium 1879-ben 100 forint segélyt küldött „a keszthelyi ág. hitv. fiók

egyháznak templomépítésre", Festetics gróf telket adományozott erre a célra, Hencz keszthelyi építész 
pedig elkészítette a terveket, amelyek megvalósítását mind Karsay Sándor szuperintendens, mind 
Horváth Sándor kővágóörsi lelkész szorgalmazta. A szükséges összeg azonban nem gyűlt össze, ezért 
az építkezés egyelőre lekerült a napirendről. 1894-ben a reformátusokkal közös protestáns templom 
felépítését tervezték, de ez a terv sem valósult meg. 

Az Egyetemes Evangélikus Egyház 1900. évi közgyűlése Keszthely és vonzáskörzetének missziói 
körzetté nyilvánításáról döntött, és erre a célra segélyt rendelt. A missziói körzethez a keszthelyi járás 
falvai, továbbá az akkori Zala megyéből a Tapolcáig, Somogy megyéből a Tótszentpálig, illetve a Bog
lárig terjedő területen lévő községekben élő evangélikusok tartoztak. 

Hosszas szervezés után 1909-ben a keszthelyi fiókgyülekezet missziói gyülekezetté alakult, de egy-
házjogilag továbbra is Kővágóörshöz tartozott. A hívek Berzsenyi Gyulát választották felügyelőnek, 
és megerősítették Oppel Károlyt gondnoki tisztében. A felügyelő 1913-ban meghalt, két év múlva a 
gondnok, Oppel Károly is, akinek utódául fiát, Oppel Ödönt választották. Vele a család harmadik ge
nerációja vette vállára az evangélikusok összetartásának gondját. 

Az első világháború kissé lelassította a gyülekezet fejlődését, de új szolgálati formák bevezetését 
is eredményezte. A Keszthelyen állomásozó katonák számára havonta egy evangélikus istentiszteleti 
alkalmat szerveztek, és gondoskodtak a kórházban ápolt sebesültek lelkigondozásáról. A gyermekek 
hitoktatását Pataky Béla nyugalmazott tanító végezte 1916-ban bekövetkezett haláláig, majd 5 éven át 
képesítés nélküli hitoktatók - közöttük egy lelkész özvegye, Schád Boldizsárné - látták el e feladatot. 
A hitoktatásban 1915-ben 39 keszthelyi és Keszthelyen tanuló diák vett részt. A lelkészi szolgálat el
látása Kővágóörsről történt. 

A gyülekezet 1920. évi közgyűlésén elhatározták, hogy a Deák utca és a Lévai utca sarkán lévő egy
házi épületek egyikében két szoba átalakításával imatermet építenek. 

Kapi Béla püspök 1921-ben Reichert Gyula nyugalmazott lelkészt - Keszthely székhellyel - kine
vezte a kővágóörsi anyagyülekezet segédlelkészének, s egyidejűleg megbízta a missziói körzetben 
lakó gyermekek hitoktatásával, valamint a felnőtt hívek lelkigondozásával. így lehetővé vált minden 
második vasárnap az istentisztelet megtartása is. 

Az Egyetemes Egyház, valamint a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 1925-ben nagy összegű ado
mányt utalt a gyülekezet templomalapjába. A gazdasági válság azonban ezt, valamint az addig gyűj
tött adományokat teljes mértékben elértéktelenítette. Elveszett az 1870 óta gyűjtött vagyon, és csak 
annyi maradt meg belőle, amennyit Oppel Károly gondnok ingatlanok vásárlására fordított. 

A missziói körzet 1926-ban Keszthely székhelyű, önálló missziói körzetté alakult „Keszthely-Tapol
ca-Sümeg és környéke" néven. A megalakulás idején Keszthelyen 380, Tapolcán 120, Sümegen 83, a 32 
szórványhelyen 150, összesen 733 lélek tartozott a körzethez. Időközben Reichert Gyula „missziói" se-
gédlelkészi megbízásáról - megromlott egészségi állapota miatt - lemondott. Utódja Menyhár István 
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püspöki titkár lett, akit az önállóvá vált gyülekezet 1926 szeptemberében lelkészének választott. Veze
tésével élénk munka vette kezdetét, és előtérbe került a templomépítés, az istentiszteleteket ugyanis a 
polgári leányiskolában tartották. 

Nőegylet alakult 1927-ben, és tevékenységével nagymértékben hozzájárult a templom és berende
zési költségeinek fedezéséhez. A pénzt először gyülekezeti és országos gyűjtés, illetve más adakozás 
útján próbálták biztosítani. A várt eredményt azonban nem érték el, ezért kölcsönt vettek fel, de jelen
tős segítséget kaptak a németországi Gusztáv Adolf Alapítványtól is. 

A templom s a mellette lévő parókia Szeghalmy Bálint tervei alapján készült. Az alapkövet 1928 
nyarán helyezték el. Felavatását D. Kapi Béla püspök végezte 1929. augusztus 4-én. 

Az oltárképet Hencz Lajos festőművész, a polgári iskola rajztanára készítette. A szószéket a nőegy
let, a keresztelőmedencét Németh György tanító és családja adományozta. 

Megalakult 1929-ben a középiskolások Luther Köre. 
Az 193 l-es év a harangok éve volt. A Seltenhofer harangöntő cég által készített három harang közül 

a 408 kg-os nagyharang a nőegylet, a 100 kg-os harang Lipták Béla, a 41 kg-os harang dr. Roósz Ádám 
adományaként került a toronyba. A negyedik, 190 kg-os harangot Posch Zsigmond és neje adomá
nyozta a gyülekezetnek 1932-ben. 

Tapolcán 1936-ban, Sümegen 1937-ben közös protestáns templom épült. 
Posch Zsigmond gyülekezeti felügyelő, nyugalmazott tanár 1937-ben Csányi utcai, négyszobás, für

dőszobás, házi vízvezetékkel ellátott, kertes lakóházát - haszonélvezeti jogának fenntartása mellett - a 
gyülekezetnek ajándékozta. 

A gyülekezet 1939-ben a pécsi Angster cégnél készített orgonával és új - Oppel Imre budapesti 
evangélikus gimnáziumi tanár, festőművész által készített - oltárképpel gazdagodott, amelyen Jézus 
lecsendesíti a háborgó tengert. 

Az 1940. évben az anyagyülekezetben 252, a tapolcai fiókgyülekezetben 166, a sümegi fiókgyüle
kezetben 82, a szórványokban 115 evangélikus élt. A körzetben összesen 615 evangélikust tartottak 
nyilván. A tanulók létszáma Keszthelyen 33 volt. 

A templomot 1945 márciusában több aknatalálat érte. A parókia is megsérült. A gyülekezet tulajdo
nát képező lakóház lakhatatlanná vált. 

Kapi püspök 1946 decemberében Bokkon Lajost - tapolcai szolgálati hellyel - kinevezte a keszthelyi 
missziói gyülekezet segédlelkészévé. Öt 1948 elején Mitykó Zoltán váltotta fel. 

Menyhár István lelkészt 1948-ban a Zalai Evangélikus Egyházmegye esperesévé választották. Es-
peresi szolgálata azonban nem tartott sokáig, mert az új püspök - Túróczy Zoltán - hozzájárulásával 
Mesterházy Ferenc püspöki titkárral szolgálati helyet cserélt 1949. május l-jén. Az egyházközséghez 
akkor 632 lélek tartozott. Ebből Keszthelyen 237, Tapolcán 158, Sümegen 74, a szórványokban pedig 
- beleértve a hozzácsatolt Badacsonytomajnak és környékének 76 lelket számláló evangélikusságát 
is - 163 gyülekezeti tag élt. 

Az 1950-es évek elején Balatonmáriafürdőn és a környező szórványközségekben élő evangélikuso
kat - a keszthelyi lelkészt segítve - Szabó István nyugalmazott lelkész gyűjtötte össze, és számukra 
magánházakban tartott istentiszteleteket. 

Eladták a Posch Zsigmondtól örökölt telket, és annak árából - a sekrestyét meghosszabbítva - két-
ablakos, fűthető gyülekezeti termet építettek, és villamosították az orgona fújtatását 1953-ban. 

Mitykó Zoltán segédlelkészt 1950-ben az egyházkerület püspöke Zalaegerszegre helyezte. Távozása 
után - évenkénti változással - Horváth József, Kiss János, Németh Ferenc és Dóka Zoltán kapott se-
gédlelkészi megbízást. 1955-től 1959-ig Riesz György volt a segédlelkész. 

Riesz György távozása után az egyházkerület püspöke a segédlelkészi állást megszüntette. A leány
egyházak gondozásával Hering János Gyenesdiáson lakó nyugalmazott lelkészt bízták meg. 

1969 decemberében gyászistentiszteleten búcsúzott a gyülekezet Menyhár Istvántól, első parókus 
lelkészétől, a templomépítőtől, akinek hamvait a templom falába helyezték. 

Az 1970-es évek elején a gyülekezet nehéz helyzetbe került. Részlegesen többször javított épületei 
teljes felújításra szorultak. A költségek fedezéséhez meg kellett válnia az ajándékozás vagy hagyomá-
nyozás útján tulajdonába került ingatlanaitól, s 100 kg-os harangjától is. Nagy segítséget jelentett Bors 
Károly festőművész hagyatéka - amely 41 festménnyel és 32 000 forint készpénzzel növelte vagyonát 
-, valamint a Svájcból és az egyházkerülettől érkezett adomány. A nagy áldozatok árán felújított 
templomot dr. Ottlyk Ernő püspök avatta fel 1975. december 21-én. A lelkészlakás tatarozását 1977-
ben végezték. 

A missziói körzetet 1979. február l-jétől az Északi Evangélikus Egyházkerületből a Déli Evangélikus 
Egyházkerülethez, illetve a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegyéhez csatolták. 
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Mesterházy Ferenc nyugdíjba vonulása után - 1980. szeptember l-jétől - i^. Hafenscher Károly 
segédlelkészt bízta meg D. Káldy Zoltán püspök a körzetben lakó hívek gondozásával. 

Az új lelkész a régi, bevált istentiszteleti alkalmak, valamint a felnőtt- és gyermek-bibliaórák mellett 
bevezette az ifjúsági bibliaórákat. A bibliaórákkal, a gyermekekkel való foglalkozásokkal, a templom
ban tartott orgonahangversenyekkel megfiatalította, megújította a gyülekezetet és annak életét. Gyer
mekeiken keresztül felkeltette a szülők egyház iránti érdeklődését. A bibliaórákon 15-20 egyetemista 
vett részt. A német turisták kívánságára német nyelvű istentiszteleteket is tartott. 

Szolgálata idején központi fűtéssel látták el a parókiát, és a templomon jelentős felújítást végeztek. 
Ifj. Hafenscher Károly 1985 nyaráig szolgált a gyülekezetben. Utódjául Véghelyi Antalt helyezte ki az 
egyházkerület püspöke, akit - másfél évi adminisztrátor-lelkészi szolgálat után - 1986 októberében 
választott parókus lelkészéül a gyülekezet. 

A fiatal lelkész folytatta az elődje által megkezdett munkát, amelynek gyümölcsöző voltát jól tük
rözi az 1987. év statisztikája. A háború után abban az évben volt a legtöbb keresztelő a gyülekezetben: 
18 gyermek részesült a keresztség szentségében, 13-an konfirmálkodtak, 12-en hunytak el. A templomi 
hangversenyek is folytatódtak. 

Üjra gondok jelentkeztek 1988-ban az 5 éve felújított templom körül: szigetelését ki kellett javítani. 
A munkálatok költségét az Országos Egyház adományából fedezték. 

Véghelyi Antal lelkész 1990-ben új szolgálati helyre távozott. Utódjául Nagyné Szekér Évát válasz
totta a gyülekezet. A fiatal lelkésznőre már az új társadalmi viszonyok között végzendő szép, de nehéz 
szolgálat várt: a lelki ébresztés és gondozás mellett a templom megmentésének, majd felújításának s 
egy új templom felépítésének férfias helytállást igénylő munkája. 

Az 1991. évben 50 gyermek vett részt a hitoktatásban, s lehetőség nyílt az egyetemen is fakultatív 
hittanelőadások tartására. 1993-ban 18-an, 1994-ben 13-an részesültek a keresztség szentségében. Gya
korivá váltak az esketések. 1994-ben már 80 gyermek iratkozott be hitoktatásra. 

1994. április 9-én az egyházmegye közgyűlése elfogadta a 80 lelket számláló hévízi leánygyülekezet 
megalakulását, és azt Keszthely anyagyülekezetéhez csatolta. 

A szépen folyó lelki építkezés mellett súlyos gondként jelentkezett a templom állagának romlá
sa, majd 1995-ben történt életveszélyessé nyilvánítása, mely kétségessé tette fennmaradását is. Vé
gül másfél évi munkával sikerült megmenteni. A munkálatok alatt az istentiszteleteket a református 
templomban tartották. A felújított templomot - 1997. december 14-én - hálaadó istentiszteleten szen
telte fel D. dr. Harmati Béla püspök-elnök. 

Hévíz üdülőhelyen közös református-evangélikus templom épült 1998-ban. 
Alig telt el pár év, és újabb munkába kezdtek. A meglévő épület átalakításával és emeletráépítéssel 

stílusában a templomhoz igazodó gyülekezeti házat építettek. A szépen és korszerűen kivitelezett 
épület lehetőséget biztosít a gyülekezeti alkalmak megrendezésére, otthont ad a lelkészcsaládnak, és 
lehetővé teszi a kényelmes hivatali munkavégzést is. Felavatása 2001. október 27-én volt Ittzés János 
püspök szolgálatával. 

Ezt követően újabb örömteli események tanúi lehettek a keszthelyi evangélikusok. Két év alatt két
szer gyűlhettek össze templomukba ordinációs istentiszteletre. 2002-ben Kendeh-Kirchknopf Lászlót, 
2004-ben Matus Klára Krisztinát avatta lelkésszé Ittzés János püspök. 

Nagyné Szekér Éva lelkész 18 évi szolgálat után - 2008. június 30-i határidővel - lemondott állá
sáról, miután a Budapest-Rákoskeresztúri Egyházközség meghívta lelkészéül. A Keszthelyen és kör
nyékén élő evangélikusok 2008. szeptember 24-én Honthegyi Zsoltot választották pásztoruknak. Az új 
lelkész ünnepélyes beiktatására október 5-én került sor. Az igehirdetést Ittzés János püspök, az iktatást 
Szemerei János esperes végezte. 

A tapolcai leányegyház 

Tapolca Veszprém megye délnyugati részén, Keszthelytől északkeletre, 27 kilométer távolságra fek
vő város. 

Az 1909-ben Tapolcán megjelent „A Zalai Ág. Hitvall. Evang. Egyházmegye múltja és az egyházme
gyebeli gyülekezetek története" című könyvben Turniczai Balázs tapolcai lelkészségéről is megemlé
kezett Fenyves Éde. Payr Sándor (1924) és a közelmúltban elhunyt id. Magassy Sándor adatai szerint 
azonban Turniczai Balázst nem Tapolcáról, hanem a Győr megyei Felpéc községből idézték meg a 
pozsonyi vértörvényszék elé. 

Ugyanakkor ismeretes, hogy a Tapolcától csupán néhány kilométerre lévő Hegymagasra 1635-ben 
Sartoris Miklóst, 1642-ben pedig Némethi Jánost avatták evangélikus lelkésszé. Továbbá Musay Ger
gely püspök 1661-ben még a zalai anyagyülekezetek között említi Hegymagast. Következésképpen: 
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Tapolca környékén már a 17. század első felében volt evangélikus gyülekezet, és Tapolcán is élhettek 
evangélikusok, akiket elsöpört az ellenreformáció vihara. 

A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület 1875. évi névtárában Tapolca a zalai esperességhez tartozó 
Kapolcs anyagyülekezetének szórványaként szerepel 4 evangélikus lélekkel. Harmincöt évvel később 
- az 1910. évi névtár szerint - már 49 evangélikus élt Tapolcán. 

Magyari Miklós esperes - Hugyecz András gondnok segítségével - 1920-ban fiókegyházzá szervezte 
a kis közösséget. 

A Zalai Evangélikus Egyházmegye 1926. július 25-én Szentantalfán tartott közgyűlésén hagyták 
jóvá a Keszthely-Tapolca-Sümeg Önálló Missziói Gyülekezet létrehozását. Tapolcán akkor 120 evan
gélikus élt. A környező falvak evangélikusaival együtt 163 lélek tartozott a tapolcai körzethez. Isten
tisztelet minden hónapban egy vasárnap és a nagyünnepek másodnapján volt. Bibliaórát heti egy 
alkalommal tartottak. Az összejövetelek helyéül a polgári iskola szolgált. 

A templom utáni vágy azonban a lelkekben élt, s az asszonyhívek gyűjtögették hozzá az alapot. A 
vágy 1935 februárjában erősödött fel, amikor újraéledt a már 1923-ban megalakult nőegylet. Az asz-
szonyok lelkesedése magával ragadta a kis közösség minden tagját. A presbitérium felismerte, hogy a 
gyülekezet teherbíró képessége önálló evangélikus templom építését nem teszi lehetővé, ezért az azo
nos helyzetben lévő református testvérekkel való közös templom építését határozta el. A Szeghalmy 
Bálint műépítész tervei alapján felépült templomot 1936. október 4-én avatta fel Kapi Béla evangélikus 
és Medgyaszay Vince református püspök. Az oltárképet Erimmel Gyula rajztanár készítette. A dr. 
Kovács Lajosné vezetésével működő nőegylet úrvacsorai kancsót és keresztelési edényeket adományo
zott, dr. Szívós Lajos arannyal hímzett plüss oltárterítőt adott. Közadakozásból hamarosan harangot 
vásároltak. Az 500 kg-os harangot 1937 pünkösd vasárnapján Jónás Lajos evangélikus esperes áldotta 
meg. A harangra a testvérfelekezetek egy-egy jelmondata és jelképe került. Egyik oldalára a Luther
rózsa köré írva: „Erős vár a mi Istenünk", a másik oldalra a kehely köré írva; „Soli Deo Glória". 

Hugyecz András és felesége hagyatékából 1941-ben egy lakóház és egy telek került a gyülekezet 
tulajdonába. 

A háború alatt - 1945 márciusában - a templom tornya megsérült, ablakai, cserepei eltörtek, a 
gyülekezet tulajdonát képező lakóház lakhatatlanná vált. A templom oltárterítői, szőnyegei eltűntek, 
a gyülekezet okmányai megsemmisültek. 

Kapi Béla püspök 1946 decemberében Bokkon Lajost - tapolcai szolgálati hellyel - kínevezte a 
keszthelyi missziói gyülekezet segédlelkészévé. Feladata a Tapolca és Sümeg környéki területen élő 
334 evangélikus lelkigondozása volt. Ebből Tapolcán 180-an, a környező 12 községben 46-an éltek. 
Kezdetben a segédlelkész - mivel a gyülekezet tulajdonában lévő ház romos volt - bérelt lakásban 
lakott, és a gyülekezet tagjainál ősi szokás szerint „sorétkezett". 

Bokkon Lajost 1948 elején Mitykó Zoltán váltotta fel. Öt - a Badacsony-vidékre kiterjedő missziói 
feladatok elvégzésével is megbízva - Horváth József (1950-1951), Kiss János (1951-1953), Dóka Zoltán 
(1953-1954) és Németh Ferenc (1954-1955) követte, rövid időre. 

Riesz György segédlelkész 1955 és 1959 között szolgált a missziói gyülekezetben, s közben, rövid 
ideig - 1956-ban - ellátta a balatonszárszói missziói körzet vezetését is. 

Riesz Györgyöt 1959 júliusában a bőnyrétalapí gyülekezet lelkészéül választotta. Távozásával a 
kerület püspöke a segédlelkészí állást megszüntette. A Badacsony-vidéki szórványgyülekezeteket 
visszacsatolták Kővágóörshöz. A tapolcai és a sümegi gyülekezet és a hozzájuk tartozó szórványok 
lelkígondozására Hering János Gyenesdiáson lakó nyugalmazott lelkész kapott megbízást. Az 1960-as 
évek végétől Bácsi Sándor - Győrben lakó, a nyarat Szigligeten töltő - nyugalmazott lelkész végezte 
a lelkipásztori szolgálatot kora nyártól késő őszig. 

A 80-as évek elejétől a lelkigondozás a Keszthelyen lakó lelkészek feladata lett. 
A két gyülekezet 2002-ben felújította templomának tornyát, 2006-ban pedig a templomot és a hozzá 

tartozó építményeket. Mindkét alkalommal közös ünnepi istentiszteleten adtak hálát az Úrnak püspö
keik - Ittzés János evangélikus és Márkus Mihály református - szolgálatával. 

A sümegi leányegyház 

Sümeg Veszprém megye délnyugati részén, Keszthelytől északra, 27 kilométer távolságra fek
vő város. Az egyházkerület 1875. évi névtárában Sümeg a veszprémi esperességhez tartozó Galsa 
(Zalagalsa) szórványaként szerepel 30 lélekkel. Az 1910. évi névtár 51 lelket jelez. Evangélikusai 1921-
ben alakultak fiókegyházzá a szomszédos szórványhelyek csatlakozásával. 

A Zalai Egyházmegye 1926. július 25-én Szentantalfán tartott közgyűlésén hagyták jóvá a Keszt
hely-Tapolca-Sümeg Önálló Missziói Gyülekezet létrehozását. 
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Sümegen akkor 83 evangélikus élt. A környező települések evangélikusaival együtt 140 lélek tarto
zott a sümegi körzethez. Istentisztelet minden hónapban egy vasárnap és a nagyünnepek másodnap
ján volt. Bibliaórát hetenként tartottak. 

A gyülekezet 1936 márciusában döntött arról, hogy a reformátusokkal közösen épít templomot. 
Alapkövét 1936. szeptember 20-án helyezték el a község által adományozott telken. 

A templom terveit Szeghalmy Bálint műépítész készítette. A terv leleményesen alkalmazkodik a 
kedvezőtlen, háromszög alakú telekből adódó lehetőségekhez. A templom alig egy év alatt elkészült. 
Felavatását 1937. szeptember 5-én végezte D. Kapi Béla evangélikus és Medgyaszay Vince református 
püspök. Kegytárgyainak beszerzéséhez a Protestáns Nőegylet nyújtott jelentős segítséget. Az oltárke
reszt Hertelendy Zsigmondné adománya. A templom 500 kg-os harangját 1938. május 15-én avatta fel 
Jónás Lajos evangélikus esperes. 

A háborús pusztítás a templomot elkerülte, de oltárterítői, szőnyegei elvesztek. A gyülekezet okmá
nyai, számadási iratai megsemmisültek. 

Kapi Béla püspök 1946 decemberében Bokkon Lajost - tapolcai szolgálati hellyel - kinevezte a 
keszthelyi missziói gyülekezet segédlelkészévé, és közvetlen feladatává tette a székhelyén és környé
kén élő evangélikusok pásztorolása mellett a Sümegen élő 80, és a környező 12 községben lakó 28 
evangélikus lelkigondozását is. 

A szolgálatot 1948 és 1955 között - egymást követve - Mitykó Zoltán, Horváth József, Kiss János, 
Dóka Zoltán és Németh Ferenc segédlelkész végezte. Riesz György segédlelkész 1955 és 1959 között 
volt a terület pásztora. 

A sümegi protestáns templomba 1959-ben a református gyülekezet és a zsinat ajándékaként harang 
érkezett. A harang felszerelésével egy időben a gyülekezetek elvégeztették a templom faanyagának 
impregnálását és a templom festését is. A harangot a két felekezet esperese avatta fel. 

Riesz György távozásával a másodlelkészi állás megszűnt. A sümegi gyülekezet, valamint a hozzá 
tartozó szórványok lelkigondozását Hering János Gyenesdiáson lakó nyugdíjas lelkész végezte. Az 
1960-as évek végétől Bácsi Sándor - Győrben lakó, a nyarat Szigligeten töltő - nyugalmazott lelkész 
segítette a keszthelyi lelkész nyári szolgálatait. 

A 80-as évek elejétől a lelkigondozást a Keszthelyen lakó lelkészek látják el. 
A templom tornyát 2005-ben újították fel, egyidejűleg vizesblokk, új járda és feljáró készült. A hála

adó istentiszteleten Ittzés János evangélikus és dr. Márkus Mihály református püspök hirdette az igét. 

A hévízi leányegyház 

Hévíz Keszthelytől 6 kilométerre északnyugatra fekvő fürdőváros, gyógyvízzel. 
A keszthelyi missziói körzet megalakulásakor hévízi (akkor még hévízszentandrási) lakos nem sze

repelt a névjegyzékekben, de evangélikus istentiszteletet már tartottak a fürdővendégek részére vasár
naponként, 10 órai kezdettel. Helyéül a gyógyfürdő gyógyterme szolgált. 

Az egyházkerület 1933-ban kiadott névtárában Hévízszentandrásnál 4, az 1940-es névtárban 6 evan
gélikus lelket tüntettek fel. Mindezek mellett Hévízen már az 1930-as évek elejétől gyűjtés folyt temp
lomépítésre az ott üdülő evangélikusok és reformátusok körében. A gyülekezeti élet utáni vágy nagy
ságát jelzi, hogy Szeghalmy Bálint műépítész a háború előtt több változatban tervet is készített közös 
protestáns templom építésére, és a kivitelezéshez a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 500 pengőt 
adományozott. A terv megvalósításának a háború állta útját. 

Az ötvenes évek végén ismét felmerült a templomépítés igénye, és megindult a gyűjtés. 1974-ben 
lehetőség kínálkozott a használaton kívüli helyi zsinagóga megvásárlására, de a templomalapban lévő 
pénz a vételárat nem fedezte, az egyházi felsőbbség pedig nem adott hozzá segítséget. A több évtizedes 
vágy teljesülésére csak az 1990-es években nyílt reális lehetőség. 

Hévíz képviselőtestülete 1993-ban a közös evangélikus-református templom építésére telket ado
mányozott. 1994. február 10-én a Keszthely szórványaként nyilvántartott Hévíz 80 evangélikusa le
ánygyülekezetté alakult. A leányegyházzá alakulást a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye 1994. 
április 9-i közgyűlésén fogadta el. A templomépítés elősegítése céljából a helyi reformátusokkal közös 
templomépítő és -fenntartó alapítványt hoztak létre. 

Az 1994. május 23-án ülésező közös presbitérium elhatározta, hogy a templomot Szeghalmy Bálint 
régi tervének korszerűsített változatában építteti fel. A terv átdolgozását Zob Mihály építész vállalta. 
Az Országos Egyház a tervet túlméretezettnek tartotta, s kivitelezését nem javasolta. Az anyaegyház 
az építkezést támogatta, az egyházkerület jóváhagyás nélkül vette tudomásul. 

Az építkezés 1997. június 16-án kezdődött. A kivitelezést Csiszár Sándor vállalkozó végezte. Az 
ünnepélyes alapkőletételnél Nagyné Szekér Éva evangélikus és Kúti Géza református lelkész közö-
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sen helyezte el a szokásos iratokat és tárgyakat tartalmazó urnát. Az építkezés másfél évig tartott. A 
templomszentelő istentisztelet 1998. december 6-án volt dr. Harmati Béla evangélikus püspök-elnök, 
dr. Márkus Mihály református püspök, Smidéliusz Zoltán evangélikus esperes és Császár Attila refor
mátus esperes szolgálatával. 

A templom az önkormányzat hozzájárulásából, a belföldi és külföldi egyházszervezetek, a Hévízre 
üdülni járó hívek, valamint a két gyülekezet tagjainak adományaiból épült. Az oromfalába helyezett 
keresztet a kivitelező fehér márványból faragtatta, és költségeit magára vállalta. 

A hévízi templom 2003-ban új oltárképpel gazdagodott. A szárnyasoltár-kép Polgár Rózsa Kossuth-
díjas és Munkácsy-díjas kárpitművész alkotása. 

Az Albert Miklós győri orgonaépitő mester által tervezett és épített orgonát dr. Márkus Mihály 
református és Ittzés János evangélikus püspök szentelte fel 2004-ben. 

A gyenesdiásí Kapernaum 
Keszthely tőszomszédságában, már-már azz£il egybeépülve, a Balaton északi partján fekszik Gye-

nesdiás község. 
A település egyik utcájában lévő földingatlan és a rajta lévő épületek neve: Kapernaum. (Nevét a 

Genezáret-tó partján lévő Kapernaum városáról kapta, amely az Ur kedves városa volt.) 
A gyümölcsösből és nyaralóból álló ingatlant 1933-ban vásárolta a Magyarországi Egyetemes Egy

ház azzal a céllal, hogy a teológus ifjúság „nyaralója" legyen. Kezelője kezdetben a Teológus Otthon 
volt, majd 1942-ben az Országos Egyházhoz került. 

Az eredetileg 7 szobás lakást Kalmár Zoltán nagykanizsai építész tervei alapján 10 szobásra bővítet
ték, s 1936-tól már lelkészüdülőként működött. 1937-ben kis torony került az épületre, a toronyba egy 
kis harang Slezák harangöntő cégének ajándékaként. 

Ebédlő is épült 1938-ban, majd egy oldalszárnnyal bővítették az épületet, s így létrejött egy „U" 
alakú komplexum. Az épület ezzel lelkészkonferenciáknak is otthona lett. 

Kapi Béla püspök 1942 nyarától Tekus Ottó kaposvári segédlelkészt bízta meg a Kapernaum veze
tésével. 1944 szeptemberétől Kovács Géza missziói helyettes lelkészként kapott megbízást a munka 
folytatására és a diakónusképzés megszervezésére. Utóda, Laborczi Zoltán a kerületi missziói lelkészi 
munka mellett látta el ezt a feladatot 1948 és 1953 között. 

Az első - nem lelkészek számára tartott - konferenciát 1942 tavaszán rendezték lányok részére, 
népfőiskola néven. Ezt egyre több követte, s az üdülő már nem nyaraló volt, hanem konferenciák, 
evangelizációk központja. A szép hitéletet a frontvonal szakította meg rövid időre. 

Az 1946-os évben még nagyobb erővel folytatódtak a programok: leány- és fiútanfolyamok, iíjúsági, 
asszony-, férfi-, pedagógus- és diákkonferenciák, vasárnapi iskolai vezetői tanácskozások és lelkész
konferenciák is. A mozgalmas életet jelzi, hogy például 1949-ben 24 különböző konferenciának, illetve 
tanfolyamnak adott otthont a Kapernaum. 

Mindezek mellett 1948-ban új épület kivitelezése kezdődött: a mai üdülőépületé. 
A Kapernaum falai közé először 1953-ban költöztek nyugdíjas lelkészek, s ezzel az egykori üdülő és 

konferenciaközpont szeretetintézménnyé vált. A Kapernaum igazgatói feladatait 1953 nyarától 1955 
elejéig Mesterházy Ferenc keszthelyi lelkész látta el, gondnoka és pénztárosa Görög Tibor nyugalma
zott lelkész volt. 

Dr. Vető Lajos püspök 1955 januárjában Hernád Tibor lelkészt nevezte ki a Kapernaum vezető
jévé. Szolgálata nehéz, anyagi gondokkal küzdő, fáradságos munkával járó - mind egyházi, mind 
társadalmi vonatkozásban ellentmondásos - 20 évet ölelt át. Isten gondviselő kegyelméből azonban a 
petróleumlámpát villanyvilágítás váltotta fel, vízvezeték létesült, és komfortosították az épületkomp
lexumot, s az 50-es évek közepén megritkult konferenciák ismét természetessé váltak. Fót mellett itt 
nyílt lehetőség a 70-es évek végétől iíjúsági konferenciák tartására. Hernád Tibor szívügyének tekin
tette a község fejlődését is. Ez utóbbinak köszönhető, hogy 1999-ben „Gyenesdiás község díszpolgára" 
kitüntetésben részesítették a Veszprémben élő, nyugalmazott lelkészt. Hernád Tibort ugyanis 1975-ben 
veszprémi parókus lelkésszé választották. Utódja iíj. Foltin Brúnó lett, akit 2 évi szolgálat után Mátis 
István követett, rövid időre. Szabó Ferencné 1978 októberében lett a Kapernaum vezetője. Működése 
alatt - a 80-as évek elején - a szeretetházi rész új szárnnyal bővült, modernizálták a szobákat, közpon
ti fűtést kaptak az épületek, majd 1986-ban az üdülőépülethez kapcsolódva 70 személyes előadótermet 
építettek. Ezzel az intézmény egyházunk egyik modern otthonává, üdülőjévé, konferenciaközpontjává 
vált. Szabó Ferencné 2002 áprilisában váratlanul elhunyt. Utóda, az otthon vezetője: Tencz Károly. 

A szeretetotthon háromlépcsős bővítési, renoválási folyamatban megújult épületszárnyát 2005. má
jus 27-én szentelte fel Ittzés János püspök. 
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Lelkészek, elöljárók 

Keszthely 
Lelkészek: Reichert Gyula nyugalmazott lelkész, missziói segédlelkész (1921-1926), Menyhár Ist

ván (1926-1949), Mesterházy Ferenc (1949-1980), i^. Hafenscher Károly (1980-1985), Véghelyi Antal 
(1985-1990), Nagyné Szekér Éva (1990-2008), Honthegyi Zsolt (2008-) 

Felügyelők: Berzsenyi Gyula (1909-1913), (!), Fáber Sándor (1921-1933), Posch Zsigmond 
(1933-1943), (!), dr. Manninger Gusztáv Adolf (1948-1953), Schmidt János (7-1973-1986), Ritter László 
(1986-1990), Kendeh K. Gusztáv (1990-) 

Gondnokok: JohanCarlAnton Opel (1841-1870), Oppel Károly (1870-1915), Oppel Ödön (1915-1937), 
Sándor Endre (1937-1952), Schmidt János (1953-?), Zsóry József (?-1973), Vidos Aladár (1973-1989), 
Varjassy László (1990-2000), Mikola László (2000-) 

Tapolca 
Missziói segédlelkészek: Bokkon Lajos (1946-1948), Mitykó Zoltán (1948-1950), Horváth József 

(1950-1951), Kiss János (1951-1953), Dóka Zoltán (1953-1954), Németh Ferenc (1954-1955), Riesz 
György (1955-1959) 

Gondnokok: Hugyecz András (1920-1924), Görög Lajos (1924-1934), Kövessy Sándor (1934-?), 
Mészáros Ernő (?-1946), Kövessy Károly (1946-1950), Tóth István (1951-1954), Orbán György 
(1954-1959), Nagy Imre (1959-1962), Németh Károly (1962-1974), Nagy Józsefné (1974-1990), Varga 
Tiborné (1990-?), Szabó Miklós (1997-2001), Csaba Dezső (2001-) 

Sümeg 
Gondnokok: Mesterházy Jenő (1927-1977), Böjté Ferencné (1977-1996), Bertók Pál (1996-) 
Hévíz 
Gondnokok: Wéber Károly (?), Baráth Miklós (1998-) 
Gyenesdiás 
A Kapernaum vezetői: Tekus Ottó (1942-1944), Kovács Géza (1944-1948), Laborczi Zoltán 

(1948-1953), Mesterházy Ferenc keszthelyi lelkészként (1953-1955), Hernád Tibor (1955-1975), ifj. Fol-
tin Brúnó (1975-1977), Mátis István (1977-1978), Szabó Ferencné (1978-2002), Tencz Károly (2002-) 

A jelen 

A gyülekezeti élet az istentiszteleteken kívül a lelkigondozás számos területén - bibliaórák, ün
nepköri sorozatok, szeretetvendégségek, zenei alkalmak, kirándulások, megemlékezések, gyermek- és 
ifjúsági rendezvények - folyik. A gyermekek vallásos oktatása a hittanórákon és a konfirmációi előké
szítő foglalkozásokon történik. Keszthelyen vasárnaponként 60-70, a filiákban 8-10 fő látogatja rend
szeresen az istentiszteleti alkalmakat. Keszthelyen - a 30-40 évesek kisebb aránya mellett - minden 
korosztály jelen van. Hévízen, Sümegen és Tapolcán főképp a nyugdíjas korosztály tagjai vágyódnak 
a lelki gazdagodás istentisztelet keretében való megélésére. 

Dr. Jani János 
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Kötcsei Evangélikus Egyházközség 

8627 Kötcse, Templom u. 7. 
Tel: 84/367-562 
Cairns-Lengyel Henriett lelkész 

Önálló gyülekezetté alakulás éve: (1730. április 11.), 
1783 
Anyakönyveit 1783-tól vezeti 

Kötcsei anyaegyház 
Lélekszám; 185 7220/ 180 Presbitérium: dr. 

Reinhardt Miklós felügyelő, egyházmegyei jelö
lő- és szavazatszámláló bizottsági tag, dr. Tefner 
Zoltán másodfelügyelő, ifj. Opperheim József 
gondnok, Lőrincz Attila dékán, Újváry Tiborné 
jegyző, özv. Csizmadia Gyuláné pénztáros, Dénes 
Józsefné számvevőszéki elnök, Barth Hajnalka, id. 
Opperheim József, Ubrik Henrik, Veszprémi Csaba 
Sándor, Richter Imre, Gutman Ádám tiszteletbeli 
presbiter. Máj Lajos tiszteletbeli presbiter, Reichert 
Imre tiszteletbeli presbiter 

Balatonszárszói leányegyház 
Lélekszám: 136 /lOO/ 60 Presbitérium: Stark 

Lajos gondnok, György Ágnes jegyző. Kovács Vil
mosáé pénztáros, Tefner Béla számvevőszéki elnök. 
Fenyvesi Henrikné, Herencsár Imréné, Landek Gyu
láné, Kovács Vilmos, Végh Szabolcs, Nagy Ferencné 
(a szóládi gyülekezet képviseletében), Szierer Imre 
tiszteletbeli presbiter 

Szórványok és lélekszámuk: Kereki (2 /-/ -), Nagycsepely (22 /13/ 12), Pusztaszemes (7 / - / 
Iád (20 725/ 18), Teleki (8 /4/ 3) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 380 /362/ 273 

, Szó-

A gyülekezetek története 

A kötcsei anyaegyház 

Kötcse (Köttse) a külső-somogyi dombság északkeleti negyedében, a Balatontól 9 kilométerre délre, 
Siófoktól 23 kilométerre délnyugatra fekvő község, amelynek a törökök által elpusztított területén -
Kötcsepusztán - az 1700-as évek első felében telepedtek le a Thüringiából, Pfalzból és Elzász-Lotarin-
giából származó evangélikus németek a kisszámú református és katolikus vallású magyar lakos mellé. 

A telepesek kisebb része közvetlenül a Német Birodalomból jött, nagyobb része másodlagos telepes
ként érkezett többnyire Tolna, kisebb részben Baranya már 7-8 éve kiépült német falvaibóL. 

Payr Sándor egyháztörténésznek A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története c. könyvében 
az olvasható, hogy a kötcsei gyülekezet „Szeniczei Bárány György feljegyzései szerint 1725-ben ala
kult Fiad német gyülekezettel együtt". Ennek nem mond ellent, hogy egy korabeli jegyzőkönyv sze
rint 71, többségében lutheránus család telepedett le 1730 tavaszán Kötésén, és a kötcseiek 1730. április 
11. napját tekintik mind a község török hódoltság utáni alapítási évének, mind a gyülekezet önállóvá 
válása időpontjának. Ettől az évtől kezdődően ugyanis már istentiszteleteket tartottak fából készült 
templomukban. Első ismert tanítóik, Hildgrut (1734) és Domonkos Haas, egyszerű „homo plebejusok" 
voltak. A falu közepén épített kis templomnak egy 31 fontos harangja is volt, amelyen a „Glória in 
excelsis Deo 1740" (Dicsőség a magasságban Istennek) felírás szerepelt. Stark Konrád öntetté. Első 
ismert prédikátorukat Harmónia Mihálynak hívták, aki licenciátusként (nem felavatott lelkészként) 
működött: az igehirdetés mellett keresztelt, esketett, s (1741 és 1745 között) anyakönyvet is vezetett. 

A vallási türelmesség nem tartott sokáig. 1745. december 15-én a kötcsei evangélikusoknak is meg 
kellett tapasztalniuk az ellenreformáció kegyetlenségeit. Padányi Bíró Márton veszprémi püspök pa
rancsára a vármegye világi hatalmasságai templomukat elvették, papjukat koholt vádak alapján el-
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fogatták és Karádra vitték, ahol: „1746-ban Apostata infelix factus est" (szerencsétlen hitehagyóvá 
tették). A gyülekezet vagyona a karádi plébánosé lett. Az erőszak és a tiltások évtizedekre megnyo
morították a gyülekezetet, de élt. Gyermekeiket „parasztmesterek" tanították. Név szerint ismert Poíf 
Gáspár, aki 1751-től 1757-ig, és az őt követő Friedrich János, aki 1776-ig működött. A hívek istentisz
teletre Tabra jártak, ahol szlovákul folyt a szertartás. 

A kirekesztés éveiben többször folyamodtak a Kamarához azért, hogy oratóriumot (imaházat) épít
hessenek, és „mestert" (tanult tanítót) tarthassanak, de engedélyt csak 1776. február 22-én kaptak azzal 
a kikötéssel, hogy „semmi papi funkciókat ne tegyen, még reggeli és estvéli könyörgéseket se". Még 
abban az évben felépítették az iskola és a tanítólakás céljául szolgáló házukat az evangélikus Antal 
János földbirtokostól kapott területen. Az épület három helyiségből állt, favázakkal, oszlopokkal és 
sövény suhángokkal volt befonva és kívül-belül sárral tapasztva, simítva. Az első, képesített tanítójuk 
Dressler Kristóf (1776-1781) volt. 

Mezibrodszky Pál 1781-től tanítóként mtiködött, de 1783-ban történt felszentelése után a gyülekezet 
lelkészeként szolgált. Ezért az 1783-as év tekinthető az újra hivatalossá vált gyülekezet keletkezési évé
nek. Ettől fogva vezetik szabályos anyakönyveiket is. Énekeskönyvül az ún. marburgi énekeskönyvet 
használták. Az istentiszteleteket az oratóriummá alakított „oskolaházban" tartották. 

A tanítói állást egy évig Verrasztó András töltötte be, majd Szentgyörgyi János 3, illetve Barabás 
(Barrabás) István 5 évi szolgálata következett. 

Harangjukat a katolikusokkal közösen használták 1785-ig, akkor új harangot vásároltak, és új he
lyen új haranglábat állítottak fel. 

Az 1787-ben Paksra távozó Mezibrodszky Pál utódjául Mezibrodszky Istvánt (1787-1791) választot
ták. Az ő Ecsenybe távozása után a Nagyszokolyból meghívott Kis János (1791-1800) lett a gyülekezet 
lelkésze. 

Az imaházba 1789-ben orgonát készíttettek, egy évvel később tanítólakást építettek az oratóriummá 
alakított oskolaház helyett. 

1793-tól Grosch János személyében új tanítót választottak. 
A ma is álló kőtemplom alapkövét 1797. április 5-én rakták le. Az építkezésből mindenki kivette 

részét: ki szakmunkával, ki segédmunkával, ki pedig a kölcsönül felvett pénz törlesztésével vagy a köl
csönadónak végzett aratással, napszámmal. Bóka József szőlőbirtokos 300 forint összegű „adományát" 
5 év alatt, évenként 100-100 napi szőlőmunkával szolgálták vissza. 

Az alapkőletételtől számított másfél évre elkészült a templom. Felszentelését 1798. november 21-én 
Nagy István szuperintendens végezte. Ez a nap a gyülekezet és az egész község életének azóta is a leg
nevesebb napja, hiszen a kötcseiek legnagyobb ünnepét, az évről évre megrendezésre kerülő „kerbájt" 
(a német Kirchweihtag szóból) - amelyhez érdekes népszokások kapcsolódtak már a kezdetektől fogva 
- e napon ünneplik a település lakói. 

A templomépítő lelkész 1800-ban, 40 éves korában elhunyt. Utódjául - ugyancsak Nagyszokolyból 
- Gotthard Mihályt választották, de négy év múlva ő is meghalt. Öt a Veszprémből érkező Tatay Imre 
követte, aki háromévi szolgálat után Hidegkútra távozott. 

Laky János 1807 és 1840 között állt a gyülekezet élén. Az igehirdető szolgálatot németül végezte, de 
a sátoros ünnepek második napján, valamint minden 6. vasárnap magyarul prédikált a faluban lakó 
magyar földesurakra tekintettel. Hosszú működése alatt 3 canonica visitatio (hivatalos püspöklátoga
tás) volt a gyülekezetben Kis János szuperintendens elnökletével. 

Az első, 1814. május 17-én végzett rendkívül alapos vizsgálat során gyűjtötték össze a gyülekezet 
történetére vonatkozó legfontosabb adatokat, és alapos helyzetjelentést készítettek a gyülekezet jele
néről is. A kötcsei evangélikusok lélekszáma akkor 528 volt, mellettük 198 református, 160 katolikus 
és jelentősebb számú zsidó vallású személy élt a községben. A gyülekezethez Őszödről 22, Szóládról 
6, Kerekiböl 8, Csepelyről 7 lélek tartozott. Összesen 571 személy alkotta az egyházközséget. Barabás 
István tanító keze alá a téli időszakban 28 fiú- és 22 lánytanuló járt. A gyermekek mind délelőtt, mind 
délután 3-3 órát töltöttek az iskolában. A tanév - a kor európai szokásának megfelelően - november
ben kezdődött és nagypénteken ért véget. 

A vizsgálati anyagból megtudhatjuk, hogy a prédikátor 1778-ban született, és 1807-ben avatták 
lelkésszé Szentlőrincen. Az iskolamester gyönki születésű, 44 éves, akinek 10 és 14 esztendős fia van. 
A falu bábája - Inke Cunigunda - 38 éves, evangélikus vallású, mértékletes életű, férjezett asszony. A 
faluban 2 világtalan él. Az árvákra a legközelebbi „atyjokfiának" van gondja. A község temetőjében 
külön nyugszanak az evangélikusok, a reformátusok, a katolikusok és a zsidók. A hívek halotti beszé
det ritkán kérnek, inkább imádsággal temetnek. 

Csorbult harangjukat 1816-ban újraöntették, megjavították a templom fedelét, oldalajtajához új 
zárat készíttettek, és új kegytárgyakkal gyarapodtak. 
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Esperesi (senioralís) vizitációt tartott 1817. december 3-án Nóvák János Jakab esperes. Ennek érde
kességét a tanító számára vonatkozó szigorú utasítások sokasága adja. Például: legyen szorgalmasabb 
a tanulásban és a tanításban; tanuljon meg jól írni, hogy gyermekeit is tudja jó írásra tanítani; szorgal
masabban tanítsa a gyermekeket a számok ismeretére; szerdán és szombaton tartson katekizációkat; 
naponként olvastassa tanítványaival Hübner Históriáját; tartson minden esztendőben vizsgát. Egy szó 
szerint idézett intelem a lelkész és a tanító közötti viszony nem felhőtlen voltára utal: „Esmérje meg 
és hűségesebben tartsa meg a fellebbvalóktól és legközelebb Tisztelendő Principális urától való függést 
és gyakorolja az engedelmességet." 

Kis János püspök második vizitációja 1820-ban volt. Akkor a gyülekezethez 578 lélek tartozott. 
Az 1823-ban nyugalomba vonuló Barabás Istvánt rövid időre Klein Henrik követte, de 1825-ben már 

Potzner (Poczner) Konrád volt a tanító. 
1829-ben renoválták a templomot, s költségeire egyháztagonként 30 krajcárt vetettek ki. 
Kis János püspök harmadik egyházlátogatása 1829. szeptember 27-én volt, s jegyzőkönyvében a 

következő olvasható a tanítóra vonatkozóan: „hivatala hűséges és buzgó folytatására ajánltatott, és 
egyszersmind az is meghagyatott, hogy a gyermekeket minden kivétel nélkül tanítsa magyarul is." 
Ezzel a 700 lelkes gyülekezet és a falu életében új fejezet kezdődött. 

Az elhunyt Laky János utódjául 1840-ben Schneiker Jakabot választották, aki rövid idő után Var
sádra távozott. Az őt követő Schleining Károly is hamarosan új helyre került. Időközben - 1841 má
jusában - hatalmas tűzvész pusztított a faluban, amelyben sok ház porig égett. 1847 és 1848 között új 
paplak épült, amelyet 2 évvel később gazdasági épületekkel egészítettek ki. 

A gyülekezet 1848-ban Stráner György győri segédlelkészt választotta pásztorául. Szolgálata 35 
évig, 1883 novemberében bekövetkezett haláláig tartott. 

1853-ban nagy kolerajárvány érte el a falut, amelynek a gyülekezetből mintegy 150-en estek áldo
zatául. 1856-ban új iskolát és tanítólakot emeltek a templom mellett, a templom fazsindelyét pedig 
cserépre cserélték. 1859-ben ismét tűzvész pusztított, amelyben 22 ház leégett. 

Az 1860-ban elhunyt Potzner (Poczner) Konrád tanító utódja Kring Gyula lett, de már 1861-ben 
Bernhardt Henriket (1861-1908) választották a tanítói székbe. Az ő csaknem félszázados szolgálata 
döntő mértékben hozzájárult Kötcse kulturális és nemzetiségi arculatának megváltoztatásához, a la
kosság elmagyarosodásához. 

Haubner Máté tartott egyházlátogatást a gyülekezetben 1862. július 3-án. A vizsgálati jegyzőkönyv
ben található rendelkezések közül néhány ma is figyelemre méltó: a kereszteléseken minden kereszt
apa jelenjen meg (hagyományosan több keresztszülőt választottak egy gyermeknek); egyházkelőre 
a szülést követő három héten belül ne kerüljön sor; vegyes házasságok kötésénél az evangélikus fél 
magától ne adjon térítvényt (reverzálist); az egyházi elöljárók gondoskodjanak a költséges halotti 
torok és virrasztások megszüntetéséről; az egyházi számadásokat terjesszék évenként az esperes elé; 
a lelkész és a tanító kapja meg az őket megillető legelőket, mert jelenleg a lelkész csak annak felét, a 
tanító pedig csak a harmadát kapta meg; „nyáron is tartassanak oskolák, s azok mindenkor nyilvános 
vizsgával fejeztessenek be". 

A „köccsei" egyházközség lélekszáma 1875-ben - Boglárral együtt - 815, a tanulók száma 125 
volt. Az anyagyülekezetet még német-magyar nyelvű gyülekezetként jegyezték. Az elhunyt Stráner 
György helyére 1884-ben Schleining Vilmost (1884-1912) választották. 

Az istentiszteletek rendjét 1885-ben szabályozták. Advent és böjt 1. vasárnapján német nyelven, 
újév napján, nagypénteken, áldozócsütörtökön és az új kenyér ünnepén magyarul, a többi vasárnap 
és ünnepnap felváltva tartottak magyar és német istentiszteleteket. Karácsony 1. napján magyar, 2. 
napján német, húsvét 1. napján német, 2. napján magyar, pünkösd 1. napján magyar, 2. napján német 
nyelven folyt az istentisztelet. 

Hálaadó istentiszteleten emlékeztek meg 1896. május 10-én a honfoglalás ezeréves évfordulójáról. 
Ez a nap mérföldkő a gyülekezet életében, mert az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen határoz
ták el, hogy ezután az istentiszteleteket kizárólag magyar nyelven tartják. Ebben az évben választottak 
felügyelőt is Kiss Ödön helybeli ügyvéd személyében. 

A falu - és benne a gyülekezet - az 1800-as évek végére a magyar környezet hatására minden erő
szak nélkül, fokozatosan elmagyarosodott. 

Az 1897. esztendőt Gyurátz Ferenc püspök látogatása tette emlékezetessé, a következő évet pedig a 
templomszentelés november 21-én tartott 100 éves jubileumi ünnepsége. Akkor került az oltárra a 12 
éves Jézust ábrázoló kép, amelynek alkotója a soproni Stráner Károly, néhai Stráner György kötcsei 
lelkész unokaöccse. Azóta is ez a kép látható a templom oltárán. 

A múltra emlékező nagyszabású ünnepséget követő közgyűlésen a jövőbe mutató két határozat szü
letett : 1. Takarékmagtárt létesítenek, hogy ímnak jövedelméből fedezhessék az egyházközség kiadása-
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it. 2. A szegények támogatására szolgáló alapítványt hoznak létre, amelyhez a tőkét néhai Schneiker 
Jakab esperes - egykori kötcsei lelkész - végrendelete (300 forint) biztosítja. Sajnálatos, hogy mindkét 
pénzügyi alap a háború után megsemmisült. 

Telket vásároltak 1906-ban a község közepén, és 1907-ben arra építették fel az új, alsó tagozatos, ún. 
„kisiskolát." Egyidejűleg megszervezték a második tanítói állást, annak ellenére, hogy a gyülekezet az 
Amerikába kivándorlás következtében meggyengült. Az új tanítói állásra Mayer Józsefet hívták meg, 
aki már 1908-ban a nyugalomba vonuló Bernhardt Henrik helyére lépett, és kántortanító elődjéhez 
hasonló buzgalommal végezte munkáját. A gyülekezet és a község lakóinak megelégedésére énekkart 
szervezett és népművelési előadásokat tartott. 

Az anyaegyház lélekszáma 1910-ben 930 volt. A szórványokban 136 evangélikus élt, a legtöbben 
(22) Bogláron laktak. Az egyházközséghez 1066-an tartoztak. A 132 tanuló oktatását Mayer József és a 
másodtanítói állásban őt követő Fejér Imre végezte. 

A gyülekezet nyugállományba vonuló lelkészének helyére 1912-ben Németh Sándor püspöki má
sodlelkészt választották. A Lőcsére távozó Mayer József kántortanító utódja Till Illés lett. 

Az első világháború súlyosan érintette a kötcsei gyülekezetet is. Két tanítója és a gyülekezet számos 
férfi tagja a harctérre került. Közülük Fejér Imre tanító és 30 hittestvére hősi halált halt. Till Illés orosz 
hadifogságba esett, ahonnan csak 1920 karácsonyára térhetett haza. A templom két kisebb harangját 
és az orgonasípokat hadicélra kellett „felajánlaniuk". 

A háború évei alatt a gyermekek iskolai oktatását Geyer Adolf nyugdíjas tanító. Tamás Berta he
lyettes tanítónő és - segítőként - Boósz Ilona állami tanítónő végezte. Átmenetileg, több hónapon át, 
a lelkész is oktatta mind a hat osztály tanulóit. 

Kapi Béla püspök 1923. október 4-én canonica visitatiót tartott az akkor mintegy 1200 lelket számlá
ló, két tanítót - Till Illés kántortanító és Dreschner János másodtanitó - foglalkoztató gyülekezetben. 
A püspök élő, alkotó, múltját becsülő gyülekezetet talált, de szomorú tényként állapította meg, hogy 
kevés a gyermek. Egyidejűleg a presbitereken keresztül felhívta a lakosság figyelmét a közeli rokonok 
házasságkötésében rejlő veszélyre. 

A templomszentelési ünnepre, 1923. november 21-re készültek el az új harangok, és pótolták azokat 
az orgonasípokat is, amelyeket - a harangokkal együtt - a háború idején vittek el. 

Az 1922. évben Köleséről 37 család (180 személy) a 8 kilométer távolságra lévő Somogymeggyesre 
(Medgyespusztára) költözött, ahol parcellázást követően olcsóbban juthattak földhöz. 1925-ben a cse
kély gyermekszám miatt megszüntették a második tanítói állást a helyi evangélikus iskolában. 

A templom fazsindelyes toronysisakja 1925-ben bádogfedést kapott. Villámhárítót akkor még nem 
szereltek fel, s 1929. június 24-én este 9 órakor villámcsapás sújtotta az épületet: megrongálta a torony 
két sarokoszlopát és tetejét, a templomtetőt, a templom belsejét, ablakait, és teljesen tönkretette az 
orgonát. A toronyból aláhulló törmelék kárt okozott a szomszédos iskola és tanítólakás tetőzetében és 
ablakaiban is. A gyülekezet a kárt gyorsan kijavíttatta, és a javíthatatlan orgona helyett új, 10 regisz
teres orgonát készíttetett a pécsi Angster céggel. 

A Kötéséről és más helységekből Medgyespusztára költözött evangélikusok már letelepedésük ide
jén Kötcse fiókegyházává alakultak, sőt, 1951-ben kéttornyú templomot is építettek. 

A kötcsei tanulók száma 1934-re ismét megnövekedett, így lehetőség nyílt kisegítő tanító alkalma
zására. A megbízást Vári (Ciriák) László kapta. 1938-tól ismét betölthették a másodtanitói állást, ekkor 
került a gyülekezetbe Horváth Pál tanító. 1940-ben ö lépett a nyugállományba vonuló Tamás (Till) 
Illés helyére. A másodtanítói állásra Böjté Sándor kapott bizalmat. 

A 30-as évek végén Horváth Pál tanító vezetésével dalárda és az iskolás gyermekekből alakult 100 
tagú szavalókórus működött. 

Az 1939-es évre esik a Balaton déli partjának evangélikusait összefogó missziói körzet megalakulása 
Balatonszárszó központtal. Ez Kötcsét is érintette - kikerült az anyaegyház gondozása alól Boglár, 
Lelle, Szemes, Őszöd, Szárszó, Szólád, Látrány, Túr és Visz. 

Németh Sándor lelkész 1939 júniusában agyvérzést kapott, ezért a szolgálatot nyugdíjazásáig (1942. 
november 1.), majd az utód parókus lelkész megválasztásáig (1945. június 15.) helyettes lelkészek 
látták el. Az ő - Sághy Jenő, Giczy Kálmán, Békés József, Mészáros Sándor, Bachát István, Szende 
Sándor - vezetésük mellett élénk gyülekezeti élet folyt, amelyet az í^úsági férficsoport és a leánykör 
tevékenysége színesített. 

A háború a gyülekezetet is elérte. Egyre gyakrabban jöttek a katonai behívók, majd egyre több hősi 
halottról érkezett hír, és szaporodtak a gyászistentiszteletek. Tizenheten idegen földben várják a feltá
madás Urát. Hárman békés polgárként lettek a gyilkos háború áldozatai. Jelentős azok száma is, akik 
hadifogságba kerülve, csak évek múlva térhettek vissza szeretteikhez. 
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Közben a gyülekezet a lelkészválasztással is foglalkozott. 1944 áprilisában lelkészének választotta 
Háry Lipót muraszombati lelkészt. Beiktatására azonban nem került sor, mert a háborút követő ha
tárrendezés következtében Muraszombat ismét elkerült Magyarországtól, s az új körülmények arra 
késztették a lelkészt, hogy régi hívei között maradjon. 

A hívek 1945. június 17-én Szende Sándort választották pásztoruknak, aki 1944 márciusától he
lyettes lelkészként már szolgált Kötésén. A nagy buzgalommal megindult lelki építkezés mellett már 
1946-ban felújították templomukat. Tanítóik - Horváth Pál és Hargitai Erzsébet - vezetésével műsoros 
alkalmakat szerveztek. Örömük nem tarthatott sokáig. A háború utáni lakosságcsere, a kitelepítés tra
gédiája ugyan elkerülte Kötcsét - mert ott mindenki magyarnak vallotta magát a népszámlálás során 
-, de nem maradt hatástalan a gyülekezetre, mert somogymeggyesi filiáját sajnálatosan érintette. A 
gyülekezeti munkát pedig megtörte az iskolák és egyéb egyházi ingatlanok államosítása, majd tovább 
sújtotta az állam egyházellenes politikája. 

1959-ben az anyaegyház lélekszáma 569 volt. A somogymeggyesi filiában 181, Nagycsepelyen 27, 
Telekiben 8, Karádon 3 evangélikust jegyeztek. Az egyházközséghez 788 lélek tartozott. 

A gyülekezet 1961-ben - közegyházi segítséggel - motorkerékpárt vásárolt. 
1963-ban felújították a templomot. 1972-ben villamosították a harangozást, de a hívek nem sokáig 

örülhettek a modernizálásnak, mert 1974-ben ismét villámcsapás érte a templomot, amelynek pusztító 
hatását a villámhárító csak részben tudta kivédeni. A harangvillamosítás berendezése tönkrement, 
rendbehozatala jelentős költséget jelentett a gyülekezetnek. 

Az anyagi gondok mellett lelki teherként nehezedett a gyülekezetre, hogy konfirmanduskorú gyer
mekek hiányában nem volt konfirmáció Kötcsén 1974-ben. A fiatalok ugyanis a hatvanas évek elején 
befejeződött kollektivizálás és az urbanizáció következtében elköltöztek a faluból. 

Újabb kár érte 1975-ben a gyülekezetet. A templom fűtésének hibájából eredő tűz következtében -
egyebek mellett - a karzat néhány gerendája elszenesedett. 

Szende Sándor lelkész 1978-ban meghalt. Helyettesítésére Schád Ottó siófoki lelkész kapott megbí
zást, a somogymeggyesi filiát a könnyebben megközelíthető Tabhoz csatolták. 

Schád Ottó 1979 novemberében elhunyt. A szolgálatokat ideiglenesen Jakus Imre nyugdíjas tabi 
lelkész látta el, akit betegsége alatt Kulifay Albert nagycsepelyi református lelkész segített. 

A püspök által kiküldött Rafael József, később felesége, Rafaelné Pecsenya Anna 1980 februárjától 
Siófokról gondozta a gyülekezetet. 

A gyülekezet 1980. április 20-án ünnepelte megalakulásának 250. évfordulóját. A hálaadó isten
tiszteleten, valamint az ünnepi közgyűlésen részt vett, és a gyülekezetet segítő ősei nevében szólt a 
jelenlévőkhöz dr. Antall József is, aki 10 évvel később az ország miniszterelnöke lett. 

Az egyházkerület püspöke Rafaelné Pecsenya Anna helyére Fabiny Tamás segédlelkészt küldte a 
Siófok-Kötcse-Balatonszárszó hármas gyülekezetbe 1982 szeptemberében. A fiatal lelkészt külföldi 
tanulmányútja alatt Szabó Vilmos és felesége, Szabóné Piri Zsuzsanna tabi lelkészek, valamint Józsa 
Márton nyugdíjas lelkész helyettesítette. Munkálkodásuk eredményeként megélénkült a gyülekezeti 
élet. A parókia egyik helyiségéből gyülekezeti termet alakítottak ki, ahol bibliaórákat, konfirmációi 
oktatást és szeretetvendégségeket tartottak. Ismét természetessé vált a gyermekek megkereszteltetése 
és a házasságok egyházi megáldása. A gyülekezeti élet pezsdülését jelezte több külföldi egyházi cso
port - közöttük a Weisz Jenő Németországban élő, Köleséről származó (somogymeggyesi születésű) 
lelkésszel érkezők - fogadása is. 

Fabiny Tamás Budapest-Kőbánya gyülekezetébe helyezése után - 1986 novemberétől - Blázy Árpád 
segédlelkész lett a szolgálattevő 1991 szeptemberéig, majd Kustra Csaba 1991 és 1993 között. A fiatal 
lelkészek munkáját segítette - sőt, Blázy Árpád bázeli tanulmányútja alatt a lelkészi feladatokat is 
ellátta - a siófoki templomépítést irányító Józsa Márton nyugalmazott helyettes lelkész. Munkájuk 
gyümölcseként megerősödött az ifjúsági élet, és szervezett keretek között újraindult a hitoktatás mind 
az anyagyülekezetben, mind a balatonszárszói filiában. 

Az 1994. esztendőnek különleges jelentősége van mind a falu, mind az evangélikus gyülekezet életé
ben. A község képviselőtestülete az 5/1994. (VII. 4.) sz. rendeletével elfogadta Kötcse község hivatalos 
jelképeit, és abban az évben lett ismét parókus lelkésze a gyülekezetnek. Kötcse és evangélikus gyüle
kezete ugyanis olyan mértékben összetartozik, hogy ennek tényét címerében is kifejezésre juttatta. A 
címerben központi helyet foglal el a Luther-rózsa. 

A gyülekezetnek 1994-ben Baranyay Csaba lett a beiktatott lelkésze, aki a szolgálatot Siófokról 
feleségével, az ottani gyülekezet lelkészével közösen látta el. Kötcse így - még ha helyben lakó lelké
sze nem is volt - fenntartotta anyagyülekezeti státusát. A házaspárt finnországi tanulmányútja alatt 
(1998-1999) Smidéliusz András segédlelkész helyettesítette. 

Felszentelésének 200 éves jubileumára, 1998-ban felújították a templomot. Antall György (a néhai 
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miniszterelnök, dr. Antall József fia) és felesége toronyórát és harangjátékot ajándékozott a gyüleke
zetnek 1999-ben. 2001-ben elkészült a templommal egyidős szószékoltár restaurálása. 

Baranyay Csaba és felesége 2002 nyarán Pécsre távozott. A lelkészi szolgálatot egy évig Lampért 
Gábor siófoki lelkész látta el. A gyülekezet ezalatt parókiájának felújításába kezdett, s már abban 
fogadta pásztorát 2003 nyarán. Havasi Kálmán nyugdíjas lelkész személyében ugyanis ismét helyben 
lakó lelkésze lett Kötésének. Ö helyettes lelkészi státusban szolgált 2005 tavaszáig. 

Csak néhány hónapig maradt pásztor nélkül a kis nyáj, mert 2005 szeptemberében Lengyel Henriett 
személyében új lelkészre lelt. A fiatal lelkésznő országos múzeumunkban végzett tárlatvezetői munka, 
majos-mucsfai, majd béri lelkészi szolgálat, Svájcban és Németországban töltött ösztöndíjas szemesz
ter, valamint itthoni hittudományi egyetemünkön folytatott 3 éves doktori kurzus után érkezett a 
festői dombok között elterülő kis településre. 2008. szeptember 14-től határozatlan időre megválasztott 
lelkészként végzi a rábízottak lelkigondozását. 

A balatonszárszói leányegyház 

Balatonszárszó a Balaton déli partján fekszik. Kötésétől, a tőle délre lévő anyaegyháztól 10 kilomé
ter távolságra. 

Balatonszárszón (régebbi nevén Szárszó) 1910-ben még csak 1 evangélikus élt, 1933-ban már 29-en 
voltak az akkor Kötcse gondozásában lévő szórványban. 

A gyülekezet története az 1930-as évek végén kezdődik. Glázer József kőröshegyi szabómester le
vélben fordult Kapi Béla püspökhöz, kérve a környéken egyre szaporodó evangélikusok összegyűjté
sét, lelkészi szolgálattal való ellátását. Kapi Béla 1939 nyarán küldte ki Békés József majd Buthi Dénes 
segédlelkészt a missziói kör megszervezésére. A szervezői munka eredményeként 1940. április 14-én 
a környéken lakó 450 evangélikus képviseletében tartott közgyűlés kimondta a Balaton-Délvidéki 
Evangélikus Missziói Kör megalakulását, a jelen lévő Fábián Imre esperes beiktatta dr. Kiss Ödön 
felügyelőt, Ádám Ferenc gondnokot, Herter Márton pénztárost és a huszonegy tagú presbitériumot. 
A missziói kör területe a Balaton partján - 50 km hosszan - Zamárditól Balatonfenyvesig húzódott, 
összesen mintegy húsz községet ölelt magába, s beletartozott Fonyód is, ahol elsősorban kaposvári és 
budapesti nyaralótulajdonosok már 1936-ban protestáns templomot építettek, s két fiókegyházközsé
get szerveztek. 

A szórványgyülekezetnek hosszabb ideig sem lakása, sem istentiszteleti helyisége nem volt, a lel
készek bérelt házban Balatonszárszón laktak, s az istentiszteleteket helyben is, máshol is református 
templomokban tartották. Néhány éven át Sághy Jenő működött, aki két könyvben is megörökítette a 
szórványszolgálat nehézségeit és szépségét („Szétszórt juhok között", 1942. - „A vetés szárba szökken", 
Győr, 1944). Sághy Jenő szolgálata alatt 1942-ben a balatonszemesiek a református testvérekkel együtt 
székely típusú fatemplomot vásároltak a kormánytól, ez - a téli hónapok kivételével ~ évtizedekig 
szolgált a felváltva tartott istentiszteletek céljára. A balatonfenyvesiek - szintén az évente visszatérő 
nyaralók segítségével - ugyancsak templomépítést határoztak el, telket vásároltak, az építőanyagot is 
beszerezték, a háború azonban az építkezést megakadályozta. 

Németh Tibor missziói lelkész több évig működött, az őt követő lelkészek. Szakái Árpád, Tompa 
Zoltán, Szimon János, Riesz György, Varga Árpád 1-2 évi szolgálat után más gyülekezetbe távoztak. 
Lelkészlakást jelentős külföldi segítséggel csak 1949-ben tudott vásárolni a gyülekezet. 1952-től a gyü
lekezet felügyelőjéül Tenner Magyar Jánost választották. Az 1953. évi zsinat a gyülekezetet a Somogy-
Zalai Egyházmegye anyagyülekezetei között sorolta fel. 

1958-ban Kiszely Sándort helyettes lelkészként küldte a gyülekezetbe Káldy Zoltán püspök, majd 
betegszabadsága miatti pótlására Zászkaliczky Pál segédlelkészt (1959-1961). A gyülekezet lélekszá
mának növekedésével gyarapodott a rendszeres istentiszteletek száma (Zamárdiban, Balatonszárszón, 
Balatonszemesen, Balatonlellén, Balatonbogláron, Fonyódon és Balatonfenyvesen havonta kettő-ket
tő. Balatonföldváron, Kőröshegyen, Bálványoson, Szóládon havi egy istentisztelet volt). 

1943-ban Kapi Béla, 1955-ben Dezséry László, 1959. szeptember 20-án pedig az önálló lelkészi mun
ka megindulásának húszéves évfordulóján Káldy Zoltán püspök látogatta meg a gyülekezetet. 

1961-ben a lelkészi állás összevonásra került a helyi evangélikus üdülő gondnoki állásával. Kar
dos József, a gyülekezet beiktatott lelkésze az üdülőben lakott, s így a feleslegessé vált lelkészlakást 
1966-ban eladták, a bevételt a balatonszemesi imaház építésére (1967) fordították. Az imaházat Káldy 
Zoltán püspök szentelte fel. 

Balatonszárszó és a tőle keletre eső szórványok 1982-ben Siófokhoz, a nyugatra eső területen élő 
evangélikusok Balatonboglárhoz, az újonnan alakult Balaton-parti centrumokhoz kerültek. A kilenc
venes évekre megerősödő kis helyi közösség templomépítésről határozott, tervezésével Ratku Mihály 
szárszói építészt bízta meg. A kis templomot 1995. június 12-én dr. Harmati Béla püspök szentelte fel. 
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A gyülekezet 1995-ben Kötcse leánygyülekezete lett. A hívek többségét a Balaton partjára költözött 
kötcseiek alkotják. 

A balatonszárszói Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon 

Egyházmegyénk területén, a Balaton partján épült a budapesti Rózsák téri egykori protestáns árva
ház nyaralója, mely 1950-ben került a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonába, és fél évszáza
don keresztül szolgálta az evangélikus lelkészcsaládok és hívek pihenését komfort nélküli szobáival. A 
ma működő, korunk követelményeinek mindenben megfelelő üdülő- és konferencia-központ felújítási 
tervét Benczúr László Ybl-díjas építész, az Északi Egyházkerület felügyelője készítette. A kivitelezésé
hez szükséges költség nagy részét a bajor testvéregyház biztosította. Az intézmény 2004-től fogadja az 
érdeklődőket: nyáron az üdülni vágyó családokat, máskor a konferenciák résztvevőit. Igazgató: Végh 
Szabolcs. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Kötcse 
Lelkészek: Harmónia Mihály licenciátus (1740-1746), (!), Mezibrodszky Pál (1783-1787), 

Mezibrodszky István (1787-1791), Kis János, a templomépítő lelkész (1791-1800), Gotthard Mihály 
(1800-1804), Tatay Imre (1804-1807), Laky János (1807-1840), Schneiker Jakab (1840-1844), Schleining 
Károly (1844-1848), Stráner György (1848-1883), Schleining Vilmos (1884-1912), Németh Sándor 
(1912-1939), Sághy Jenő helyettes lelkész (1939), Giczy Kálmán helyettes lelkész (1939-1940), Békés 
József helyettes lelkész (1940-1941), Mészáros Sándor helyettes lelkész (1941-1942), Bachát István 
helyettes lelkész (1942-1944), Szende Sándor helyettes lelkész (1944-1945), majd beiktatott lelkész 
(1945-1978), Schád Ottó helyettes lelkész (1978-1979), Szabó Vilmos helyettes lelkész (1979), Rafa
el József helyettes lelkész (1980), Rafaelné Pecsenya Anna segédlelkész (1981-1982), Fabiny Tamás 
segédlelkész, helyettes lelkész (1982-1986), Blázy Árpád segédlelkész (1986-1991), Kustra Csaba se
gédlelkész (1991-1993) és egyidejűleg Józsa Márton helyettes lelkész (1985-1993), Baranyay Csaba 
(1994-2002), Lampért Gábor helyettes lelkész (2002-2003), Havasi Kálmán nyugalmazott helyettes 
lelkész (2003-2005), Caírns-Lengyel Henriett (2005-) 

Segédlelkészek: Laky Mihály (1833-1839), Schleining Vilmos (1883-1884), Smidéliusz András he
lyettesítő segédlelkész (1998-1999) 

Tanítók, kántortanítók: Hildgrut (1734), Domonkos Haas (1734-1740), Harmónia Mihály licenciátus 
(1740-1746), (!), Poff Gáspár (1751-1757), Friedrich János (1757-1776), Dressler Kristóf (1776-1781), 
Mezibrodszky Pál, aki ezt követően a gyülekezet első felavatott lelkésze lett (1782-1783), Verrasztó 
András (1783-1784), Szentgyörgyi János (1784-1787?), Barabás (Barrabás) István (17887-1793), Grosch 
János (1793-1809), Barabás (Barrabás) István (1809-1823), Klein Henrik (1823-1825), Potzner (Poczner) 
Konrád (1825-1860), Kring Gyula (1861), Bernhardt Henrik (1861-1908), Mayer József (1908-1912), Ta
más (Till) Illés (1913-1917 és 1921-1939), Horváth Pál (1940-1948) 

Másodtanítók, helyettes és kisegítő tanítók: Mayer József (1907-1908), Fejér Imre (1909-1915), Geyer 
Adolf Tamás Berta és Boósz Ilona (az első világháború idején), Dreschner (Drégelyi) János (1923-1925), 
Vári (Ciriák) László (1934-?), Goldschmidt Béla és Marschalkó Jenő (?), Fejér Gizella (1937-1938), 
Horváth Pál (1938-1940), Böjté Sándor (1941-1943 és 1945-1948), Szakái József (1944-1945), Németh 
Zoltán (1944-1945), Hargitai Erzsébet (1946) 

Felügyelők: Bóka László református földesúr (?-1814-?), (!), dr. Kiss Ödön (1896-?), (!), Herther 
Márton (1941-1948), Zádor Alfréd (1948-1949), Trimmel Henrik (1949-1974), dr. Reinhardt Miklós 
(1974-) 

Balatonszárszó 
Lelkészek, missziói segéd- és/vagy helyettes lelkészek: Békés József segédlelkész (1938), Buthy 

Dénes (1939-1940), Sághy Jenő (1940-1946), Németh Tibor (1946-1951), Szakái Árpád (1951-1953), 
Tompa Zoltán (1953-1954), Szimon János (1954-1956), Riesz György (1956), Varga Árpád (1956-1957), 
Kíszely Sándor (1958-1959?), Zászkaliczky Pál (1959-1961), Kardos József parókus lelkész (1961-1974), 
Zelmann Pál (1974-1979), majd helyettesítőként Madarász István somogyvámosi lelkész (1979-1981) 

1982-től 1995-ig a siófoki lelkész gondozta a gyülekezetet, 1995-től a kötései anyagyülekezet lelkésze 
a szolgálattevő: Rafaelné Pecsenya Anna segédlelkész (1982), Fabiny Tamás segédlelkész (1982-1985), 
Józsa Márton helyettes lelkész (1985-1993), (!), Blázy Árpád segédlelkész (1987-1991), Kustra Csaba 
segédlelkész (1991-1993), Baranyay Csaba (1993-2002) és Baranyayné Rohn Erzsébet (1993-2002), 
Smidéliusz András helyettesítő segédlelkész (1998-1999), Lampert Gábor helyettes lelkész (2002-2003), 
Havasi Kálmán helyettes lelkész (2003-2005), Cairns-Lengyel Henriett (2005-) 
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Kötcsei Evangélikus Egyházközség 

A jelen 
Kötcsén minden vasárnap 10 órakor van istentisztelet, a hónap első vasárnapján az úrvacsora szent

ségével is élhetnek az arra vágyakozók. Balatonszárszón minden hónap 2. és 4. vasárnapján du. 3 óra
kor, Szóládon - a református templomban - minden hónap 3. vasárnapján vehetnek részt evangélikus 
istentiszteleten a hívek. 

A lelkész nagy buzgalommal, jó pásztorként keresi, hívja, gyűjti a „kallódó" evangélikusokat. Sokat 
fáradozik azért, hogy az általa feljegyzett nevek az Isten országában is feljegyeztessenek. 

Dr. Jani János 
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A reformációtól - napjainkig 

Nagykanizsa-Szepetneki Társult Evangélikus Egyházközség 

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 37. 
Tel: 93/311-320 
(8861 Szépeinek, Kossuth L. u. 18.) 
Web: http ://nagykanizsa.lutheran.hu 
E-mail; nagykanizsa@lutheran.hu 
Deme Dávid lelkész 

Nagykanizsa önállósulásának éve: (1544?), 1900 
Anyakönyveit 1869-től vezeti 
Szépeinek önállósulásának éve; 1825 
Anyakönyveit 1820-tól vezeti 
A társult egyházközséggé alakulás éve; 1997 

Nagykanizsai társegyház 
Lélekszám; 1074 /737/ 338 Presbitérium; Pfeifer 

Zoltán felügyelő, Dobri Lajos gondnok. Vajda La
jos másodgondnok, Hegyháti Jánosné jegyző, 
Schleinerné Prépost Ibolya pénztáros, Kóczán Béla 
számvevőszéki elnök, Németh Lajos számvevő
széki tag, Szantner Gyula számvevőszéki tag, dr. 
Tolnainé Demeter Csilla kántor, Balázs Béláné, 
Borsos János, Dobos Béla, Dorozsmai Györgyné, 
Fiiszár Ildikó, dr. Hári Tibor, ifj. Kövesi János, 
Krihó József, Molnár János, dr. Pálfi Józsefné, Vass 
László 

Az evangélikus egyház más munkaterületein is szol
gáló gyülekezeti tagok; Deme Dávid espereshelyettes, egyházmegyei számvevőszéki tag, kerületi köz
gyűlési tag, a kerületi lelkészképesítő bizottság póttagja, a gyülekezeti alapítvány kuratóriumának el
nöke, dr.Hári Tibor egyházmegyei felügyelő, Kóczán Béla egyházmegyei számvevőszéki elnök, Németh 
Lajos kerületi közgyűlési póttag 

Szórványai és lélekszámuk; Alsórajk (1 /-/ -), Balatonmagyaród (2 / - / -) , Bocska (-), Börzönce(-), 
Csapi (-), Dióskál ( 2 /- / -), Egeraracsa (1 /- / -), Fityeház (-), Főnyed (-), Fűzvölgy (-), Galambok (9 
/8/ 5), Gelse (2 / - / -) , Gelsesziget (1 / - / -) , Garabonc (3 /-/ -), Hahót (2 / - / -), Homokkomárom (-), 
Hosszúvölgy (-), Kacorlak (1 /- / - ) , Kisrécse (l / - / - ) , Kerecseny (-), Kilimán (-), Magyarszentmiklós 
(1 / - / -) , Magyarszerdahely (4 / - / - ) , Nagybakónak (1 /- / -), Nagyrada (4 /-/ -), Nagyrécse (11 /-/ 
-), Nemesvid (3 / - / -) , Pacsa (3 / - / - ) , Pölöskefő (-), Pötréte (6 /3/ 3), Orosztony (3 / - / - ) , Szegerdő 
(1 / - / - ) , Tikos (-), Zalaigrice (1 / - / - ) , Zalasárszeg (13 /- / -), Zalakaros (23 /24/ 7), Zalakomár (13 
/lO/ 6), Zalamerenye (1 /-/ -) , Zalaszabar (4 / - / - ) , Zalaszentbalázs (6 77/ 7), Zalaszentmárton (-), 
Zalaújlak (-) 

Lélekszáma összesen; 1197 /789/ 372 
Szepetneki társegyház 
Lélekszám; 117 /124/ 106 Presbitérium; Szilágyi Istvánné felügyelő (Molnári), Szeiler Tibor gond

nok, Szeiler Gyula másodgondnok, Balázs Zoltánné jegyző. Gerencsér Istvánné pénztáros, Szantner 
Zoltán számvevőszéki tag, Taubert István számvevőszéki tag, Harmath Jánosné, Jakab Jolán, Papp 
Lászlóné, Pfeiífer Zoltán, Plöchl Gyula, özv. Szantner Jánosné 

Kántor; Szakái Árpádné 
Szőkedencsi leányegyház 
Lélekszáma; 22 /28/ 28 Presbitérium; Varga László gondnok és pénztáros, Papp Géza, Fenusz József

né, Varga Ernő 
Szórványai és lélekszámuk; Bánokszentgyörgy (2 / - / -), Bázakerettye (13 /2/ 2), Becsehely (4 /-/ 

-), Borsfa (7 / l / 1), Csákány (4 / - / - ) , Eszteregnye (4 /3/ 3), Kistolmács (- /3/ 3), Letenye (15 /2/ 2), 
Molnári (4 /6/ 6), Murarátka (-), Murakeresztúr (7 / - / -), Muraszemenye (-), Oltárc (-), Petrivente 
(-), Rigyác (-), Sávoly (2 /2/ 2), Semjénháza (-), Somogysimonyi (-), Somogyzsitva (5 / l / 1), Sormás 
(9 / - / -) , Szentmargitfalva (- /2/ 2), Tótszentmárton (3 /- / -), Tótszerdahely (2 /-/ -) , Újudvar (6 /2/ 
2), Valkonya (-), Várfölde (-), Zajk (1 / - / -) 
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Nagykanizsa-Szepetneki Társult Evangélikus Egyházközség 

Lélekszáma összesen: 227 /176/ 158 
A társult egyházközség lélekszáma összesen: 1424 7965/ 530 

A gyülekezetek története 

A nagykanizsai társegyház 
A város Zala megye déli részén, a Principális-csatorna mellett fekszik. Területe évezredek óta lakott. 

A Krisztus előtti 6. századtól a kelták telephelye Corrhudunum néven. A Kr. utáni 4. századtól avarok 
lakták Velika-Knyász néven. A 8. század végétől a szlávok lakhelye. „Knézsa" néven szláv fejedelmi 
székhely volt. A honfoglalás idején Előd vezér unokája, Csák telepedett le Cenescha területén. Nevét 
Nagy-Canissára az Osl család Dúló nevű tagja változtatta 975-ben, akkor tért ugyanis a keresztyén 
hitre a várparancsnok és alattvalóinak nagy része. 

A tatárok Kanizsát is rommá változtatták. A lakosság egy része elpusztult, mások rabságba kerültek, 
vagy elmenekültek a közeli hegyek rejtekeibe. A dúlást követően visszaszivárgók építették fel újra az 
oklevelekben akkor „Kenesá"-nak nevezett települést. 

Kanizsa evangélikus egyháztörténeti jelentősége a reformáció koráig nyúlik vissza. Területe ugyanis 
a 16. század első felében házasság révén a Nádasdyak birtoka lett. Nádasdy Tamásnak, a reformáció 
nagy pártfogójának felesége pedig Kanizsai Orsolya volt, akinek családneve a kanizsai birtokból szár
maztatható. A buzgó nádorcsalád oltalma alatt szilárdult meg a reformáció ezen a véghelyen is, hű 
támogatókra találva a kanizsai várnagyokban és tiszttartókban. 

Kanizsa első ismert evangélikus lelkésze Szeremlyéni Mihály volt (1544-1551), aki a környékbeli 
falvakban is hirdette a reformáció tanait. 1544-ben énekeket is írt. Az „Egyiptomból kijöveteléről Iz
raelnek" című éneke Bornemisza Péter énekeskönyvében maradt ránk. Később Sopronba került, és ott 
az evangélikus gyülekezet első magyar lelkészeként működött. 

1574-ben a boroszlói születésű Hosius Jakab, 1580-ban Hohenberg Farkas volt a kanizsai evangé
likusok papja. A 16. században több evangélikus prédikátor is lehetett Kanizsán, de név szerint nem 
ismertek. Az 1599. évi adózók sorában például az szerepel, hogy az akkor ott működő evangélikus 
lelkész évi 2 forint összegű adót fizetett. 

A török 1600-ban foglalta el a várost, de az ezt követő közel 90 éves megszállás és hadakozás idején 
is volt evangélikus gyülekezet a városban és a kanizsai vilajethez (török közigazgatási egység) tartozó 
településeken. A török ugyanis nem adott teret a vallási ellentétek szításának. 

A török kiűzése után az ellenreformáció nyílt támadásba lendült Kanizsán is. Valószínű, hogy voltak 
evangélikusok, de nem volt szervezett evangélikus vallásgyakorlat. Evangélikusokra utaló hiteles adat 
csak sokkal később, 1816-ban, a régi Ferenc-rendi plébánia anyakönyvében található, amely 5 evangé
likus-katolikus vegyes házasságból származó gyermek bejegyzésére vonatkozik. 

A városiasodás következményeként természetesen Kanizsára is kerültek evangélikusok. Ök kezdet
ben a surdí és az iharosberényi lelkészek szolgálatát vették igénybe. 1825-től - Szépeinek anyaegy
házzá szerveződése után - a kanizsai nevek a közelebb fekvő szepetneki gyülekezet anyakönyvében 
is egyre gyakoribbá váltak. 

A mai gyülekezet keletkezésének időpontja 1845. június 19. Bertl Károly szepetneki lelkész jelenlété
ben akkor határozta el 11 férfi és egy asszony, hogy kis közösségük fiókegyházzá alakul. 

A következő évben telket vásároltak a Gábor (ma Batthyány) utcában, de az imaház- és iskola-
építési tervük még nem valósulhatott meg. Csupán hatvanan voltak, s az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc eseményei is más feladatok megoldását kívánták. 1852-ben foglalkoznak újra az épít
kezés gondolatával, 1854-ben már téglával és cseréppel is rendelkeztek, végül épület vásárlása mellett 
döntöttek. 

Közben a gyülekezetépítő munka eredményeként leányegyházzá alakultak, és 1856. március 30-án 
hivatalosan is Szepetnekhez csatlakoztak. Wéber Sámuel szepetneki lelkész minden szerdán foglalko
zott a gyermekekkel, és évente 4 alkalommal tartott Kanizsán is istentiszteletet. 

A Zrínyi u. 56. szám alatti házat vették meg 1857-ben, s alakították át iskolává, illetve imateremmé. 
1861. szeptember 16-án ebben az épületben tartotta Péterfy Sándor - akit ma „a tanítók atyjának" 
neveznek - az első tanítási napot Nagykanizsán. Péterfy Sándor egyévi kiváló működés után a győri 
evangélikus iskolába távozott. Budapesten halt meg 1913-ban. 

Utóda, Kapi Rezső két és fél évig (1862-1864) volt a gyülekezet tanítója, majd Surdra távozott. 
Működése idején - 1864-ben - volt a gyülekezetben az első esperesi vizitáció, amelyet Andorka János 
iharosberényi esperes-lelkész tartott. A vizsgálatról felvett jegyzőkönyv szerint a gyülekezethez 73 
lélek tartozott, akik közül 62-en Nagykanizsán, U-en Palinban éltek. 
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Kapi Rezsőt Velekay Teofil (1865-1868) követte a tanítói székben, majd Kohut Mihály (1868-1870) 
felavatott lelkész vette át a tanítás ügyét. Szolgálata ennél több volt, mert a rendszeres iskolai oktatás 
mellett vasárnaponként istentiszteletet tartott magyar és német nyelven, felváltva. Antunovácra tör
tént lelkésszé választása miatt kanizsai szolgálata rövid ideig tartott. 

A tanítói és lelkészi szolgálatot 1870 tavaszától már Kirnbauer Gyula - ugyancsak felavatott lelkész 
- látta el, de 3 hónapi áldásos működés után fekete himlőben elhunyt. A tragédia után Szilvágyi Gyula 
nemespátrói esperesi segédlelkész volt Kanizsa lelkész-tanítója 10 éven át. Közben a hívek lélekszáma 
növekedett. 1875-ben 140, 1880-ban 280 lélek tartozott a filiához. A lélekszám növekedésével azonban 
nem járt együtt a gyülekezet anyagi erősödése, amely szükséges lett volna az önállóvá váláshoz és 
parókus lelkész választásához. Az anya- és a leánygyülekezet kapcsolata ugyanis már csak névleges 
volt, és mindkét fél kereste a szétválás módjának lehetőségét. Szepetnek már 1872-ben kérte az espe-
rességí közgyűlést a szétválasztásra. A felsőbb egyházi szervek azonban még hosszú évekig nem talál
ták erre „érettnek" a gyülekezetet. Mindezek közrejátszhattak abban, hogy Szilvágyi Gyula 1881-ben 
Légrád lelkésze lett. 

Szilvágyi Gyula helyére még abban az évben Hütter Lajos majosi segédlelkészt helyezte Karsay 
Sándor püspök. Feladatul ő is a hívek lelkigondozását és az iskola vezetését kapta. A nagykanizsai 
evangélikus iskola azonban 23 évi működés után, 1884-ben megszűnt. Ezt követően a lelkész a város 
összes állami és egyéb iskolájában ellátta az evangélikus gyermekek hitoktatását. A lélekszám közben 
szépen gyarapodott. 1882-ben már 120 család és benne 400 lélek alkotta a gyülekezetet. A filia „érle
lődött" az önállósulásra. 

Koch János kaposvári építész tervei alapján, Morandini Román helybeli építész kivitelezésében 1890 
novemberében elkészült a lelkészlakás, majd a templom. A következő év első felében kialakították a 
templombelsőt (oltár, szószék, karzat, bútorzat), és megbízást adtak az oltárkép elkészítésére. Az oltár
kép Major Jenő festőművész alkotása, és Jézus megkeresztelését ábrázolja. A templomszentelés 1891. 
június 28-án volt, részleteiről nem lelhető fel hiteles leírás. Az építkezés után fennmaradt adósság 
terheit éveken keresztül viselte a gyülekezet, de csak 1899-ben, a Zrínyi utcai ház eladásával sikerült 
a súlyos anyagi gondokon enyhíteni. 

Gyurátz Ferenc püspök 1899-ben egyházlátogatást tett a gyülekezetben, és elismeréssel nyugtázta 
életképességét, sőt, az évi egyházkerületi közgyűlésen ő indítványozta Nagykanizsa anyásítását. 1900-
ban a filia hivatalosan is elvált Szepetnektől, és 505 lelket nyilvántartó egyházközséggé lett. Nagyka
nizsán 412, szórványaiban 93 evangélikus élt. Ettől kezdve Hütter Lajos parókus lelkészként szolgálta 
gyülekezetét 1919 végén bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig. Szolgálatának első felében (1907-ig) 
havi egy alkalommal német nyelven folyt az istentisztelet. 1908-tól sikerült elérni, hogy a város egyik 
iskolájában Litvay Endre személyében evangélikus vallású tanítót alkalmazzanak. Ettől kezdve ő látta 
el a templomban a kántori teendőket. 

A gyülekezet ezalatt tovább épült lelkiekben, gyarapodott anyagiakban, és nőtt lélekszáma. 1910-
ben 690-en voltak. Az anyaegyházban 589, a hozzá tartozó 7 szórványtelepülésen 101 evangélikus élt. 
Áldozatvállalási készségüknek köszönhetően már 1913-ban három harangot vásároltak, de hamarosan 
háborús célokra kellett átadniuk. Szomorúbb, hogy 14 fiatal testvérük is a háború áldozata lett. Nevü
ket emléktábla őrzi a templomban, a szószék mögötti falon. 

A gyülekezetet és a templomot építő Hütter Lajos után Horváth Olivért - a fiatal légrádi lelkészt -
választották meg a hívek. Ö hűséges szolgálatával „benépesítette" a templomot, és a „belső" építkezés 
mellett tovább folytatta az elődök által megkezdett külső építkezést is. 

A templomot 1923-ban renoválták. 1926-ban, az első világháború idején elvitt harangok helyett, egy 
403 és egy 223 kg-os harangot vásároltak, de a bagolasánci fiókgyűlekezetben is volt harangavatás. Az 
ugyancsak háborús célra elvitt harang helyett 124 kg-os harangot vásárolt a kis közösség, amelyet az 
evangélikus gondnok háza előtt álló szép, vasszerkezetű haranglábon helyeztek el. Ebben az időben a 
gyülekezethez 410 lélek tartozott, közülük 235 volt az adófizető. 

Horváth Olivér lelkészsége idején került sor a belmissziói szolgálathoz nélkülözhetetlenül fontos 
gyülekezeti ház (közismertebb nevén „otthon") felépítésére is, amelynek terveit Kalmár Zoltán építész 
- a későbbi felügyelő - készítette. Kivitelezése ugyancsak az ő vállalkozásában történt. Felszentelésére 
1931. június 14-én került sor Az épület Sarkadi Tituszné református lelkészözvegy és a város jelentős 
támogatásával épült. 

A gyülekezeti otthonban kapott helyett az 1910-től működő nőegylet, az 1924-ben megszervezett 
ének- és zenekar, az 1929-ben alakult diákszövetség, majd az 1934-ben létrejött Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület (KIE) helyi szervezete. Itt tartották a bibliaórákat (leány-, fiú- és felnőttcsoportokban), a 
szeretetvendégségeket és a legkülönbözőbb egyházi alkalmakat. 

Az anyaegyházban 1933-ban 525, a bagolai fiókegyházban 87, a szórványban (18 faluban) 215 evan
gélikust tartottak nyilván. Az egyházközség lélekszáma 827 volt. Az időközben nyugdíjba vonuló 
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Litvay Endre után több alkalommal más vallású kántorok szolgálatát kellett igénybe venni. 1936-tól 
1949-ig if]. Németh Béla tanító volt a kántor, aki elődjéhez hasonlóan mindvégig nagy odaadással vé
gezte szolgálatát, de attól az akkori társadalmi-politikai viszonyok miatt meg kellett válnia. Távozása 
után - rövid egy évig - Horváth Olivérné, a lelkész felesége kántorizált. 

A gyülekezet 1939-ben új, Angster készítette orgonával gyarapodott, újrafestették a templom belse
jét, és az északi oldalra négy külső ablak került. 

Az anyaegyház nyilvántartásában 1940-ben 371 evangélikus szerepelt. Bagolasáncon 44-en, a szór
ványokban 79-en voltak. Az egyházközség lélekszáma 494 volt. A lélekszám csökkenésében szerepe 
lehetett annak, hogy a Balaton délnyugati részéről több települést Keszthelyhez csatoltak. 

Horváth Olivér 31 évi hűséges kanizsai szolgálat után lemondott hivataláról, és nyugdíjba ment. 
Nyugdíjas éveit Pécsett töltötte leányánál. Ott is hunyt el 1957-ben. 

A gyülekezet 1951 karácsony másnapján Fónyad (Fuchs) Pál iharosberényi lelkészt választotta pász
torának. Nehéz időkben kellett átvennie a szolgálatot. Az egyházi egyesületek megszűntek, de a gyer
mek- és ifjúsági munka nem állt meg. Olyan gyermek-istentiszteleti rend alakult ki, amelyben lénye
gében hitoktatás folyt. A nőegyleti munka a szeretetszolgálat gyakorlásában nyilvánult meg. A külső 
akadályoztató tényezők ellenére hittel és lelkesedéssel végezte szolgálatát a lelkész. Külön hangsúlyt 
helyezett a személyes lelkigondozásra, a beteg- és családlátogatásra, s természetesen az igehirdetésre, 
tanításra. Nem feledkezett meg a szórványban élőkről sem. 

A gyülekezetben azonban az ő idejében sem csupán a belső építőmunka folyt. A kedvezőtlen egyhá
zi körülmények ellenére külsőleg is építkeztek. Fónyad Pál közel négy évtizedes szolgálata alatt több
ször végeztek felújítást a gyülekezet épületein. 1956-ban rendbe tették a templom tetőzetét. 1959-ben 
3 évig tartó felújításba kezdtek: többek között kicserélték az épületek villanyvezetékeit, a toronysisak 
korhadt gerendáit és a szószék gombás faalkatrészeit. Ekkor került a szószék a liturgiailag is megfelelő 
helyére, az oltár jobb oldalára. A legnagyobb munkát azonban az északi fal évtizedek óta észlelt, foko
zatosan növekvő hibájának - a fal megrokkanásának - kijavítása és a salétromosodás elleni védekezés 
jelentette. 

A kivitelező lelkiismeretlen munkája következtében tíz év múlva újabb, általános felújítás vált szük
ségessé a templomban. A felújítás azonban elhúzódott. Négy mérnöki szakvélemény ellenére is a 
lebontása mellett döntött Káldy Zoltán püspök és dr Karner Ágoston főtitkár Végül Tillai Ernő Ybl
díjas építész helyszíni szemle alapján elkészített jegyzőkönyve meggyőzte a kétkedőket: a templom 
fennmaradt, és megkezdődött felújítása. 

A templom megáldása 1978. június 18-án volt Káldy Zoltán püspök szolgálatával. A püspök a szó
székről megköszönte a gyülekezetnek a temploma megtartása melletti kiállást. 

Egyidejűleg a parókián és a gyülekezeti otthonban is többféle felújítást végeztek. 
Fónyad Pál 39 évi hűséges szolgálat után 1990 nyarán búcsúzott a gyülekezettől. Nem véglegesen, 

mert Nagykanizsán maradt az egyházi alkalmak elmaradhatatlan résztvevőjeként. Amíg egészsége 
engedte, esetenként szolgálatot is vállalt. Életének 93. évében szólította el az Úr, 2001. május 28-án. 
Hamvai a nagyatádi temetőben lévő családi sírban nyugszanak. 

Az orgona megszólaltatójaként a lelkész hűséges társa volt e négy évtized alatt Héricz Jenő nyugal
mazott nemespátrói tanító (1950-1954), Németh Béláné Pados Emma (1954-1960), Mesterházy Margit 
nyugalmazott tanítónő (1960-1980), s ismét Németh Béláné Pados Emma (1980-2000). A napjainkban 
is szolgáló kántor - dr. Tolnainé Demeter Csilla - 2000 májusától kíséri orgonával az éneklő gyüle
kezetet. Ö vezette az énekkart is, amely 1991 és 2000 között évenként több alkalommal örvendeztette 
meg a híveket. 

Fónyad Pál utódjául Deme Dávid ostíFyasszonyfa-uraiújfalui lelkészt hívták meg. Beiktatása 1990. 
szeptember 9-én történt dr Harmati Béla püspök szolgálatával. 

A templom teljes külső és belső felújításáért 1993-ban adott hálát Urának a gyülekezet. 
Nagykanizsa és Szépeinek egyházközsége 1997. március 9-én társulási egyezményt kötött. 
Üj parókia alapkövét tették le 1999 tavaszán, és 2000. április 16-án már hálát adhattak azért, hogy 

felépült. A régi, 110 éves parókia megmaradt. Renoválása után más egyházi célra kívánják használni. 
2002 őszén megtörtént a gyülekezeti otthon tetőzetének felújítása. Az épület teljes felújítását 2004-ben 
végezték el. A megújult épületet Ittzés János püspök szentelte fel. 

Az elődök által létrehozott értékek megőrzését közhasznú alapítvány segíti. 

A szepetneki társegyház 

Szepetnek Nagykanizsától délnyugatra, tőle mindössze 5 kilométerre fekvő község. Területe a szom
szédos Kanizsához hasonlóan kedvező földrajzi fekvésű, és már évezredek óta lakott. Neve szláv ere-
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detű (Sopotnik, Zephetnek). Szent István korában már volt temploma, és ismert volt egyházi tizedbe
szedő helyként is. 

Nevének első írásos említése a 12. századból maradt ránk. A Szepetnek nevű egyházat ugyanis 
1185 körül 1 márka évi jövedelemmel a káptalannak adományozta János veszprémi püspök. 1390-ben 
azonban már a híres Kanizsai család tulajdona volt, amelyért Egerszeget kellett cserébe adnia. így lett 
Szepetnek később - fiúörökös híján, 1532-ben - a „fiúsított" Kanizsai Orsolya birtoka. 

Szepetnek ezáltal a reformáció magyarországi elterjedése idején nagy pártfogójának, Nádasdy Ta
más nádorispánnak és feleségének. Kanizsai Orsolyának birtokaihoz tartozott. Valószínű, hogy itt is 
korán létesült evangélikus gyülekezet, de erről bővebbet nem tudunk. Annyi bizonyos, hogy a Nagy
kanizsán és vidékén dúló gyakori háborúk nagy pusztítást okoztak itt is, és a lakosság nagy része 
elmenekült. Kanizsa várának felszabadítása után (1690) Szepetnek újranépesítésére került sor. Magyar 
és horvát nemzetiségű, római katolikus vallású betelepülők, visszatelepülök alkották 1695-től az akkor 
mezővárosi státusban lévő helység lakosságát. Szepetnek 1744-ben gróf Batthyány Lajos nádor birtoka 
lett, aki a helységbe, 1757-ben, Vas megye nyugati részéből - Kukmér, Némethídegkút, Drumoly és 
más községekből - nagyobb részben német ajkú evangélikusokat telepített. Ezek a községek 1921-től 
Ausztria Burgenland nevű tartományába tartoznak. Az onnan érkezőkkel kezdődik újra a szepetneki 
evangélikusok története. Gyermekeik kezdetben még a római katolikus plébánián voltak anyaköny
vezve, és iskoláztatásuk is ott történt. 

Istentiszteletre, kereszteltetni és esketésre a legközelebb (25-30 km-re) lévő surdi és nemespátrói 
templomba jártak, majd Surdhoz csatlakoztak fiókegyházként. 1795-ben fából imaházat és iskolát 
építettek. 1796-tól Surd leányegyházaként éltek licenciátus mesterek vezetése mellett. Első tanítójuk 
Artner Mihály volt, akit Lőke Sándor, majd Beck Sámuel követett. 

Közben a hívek száma szépen gyarapodott. A Kis János püspök 1814. május 3-án Surdon megtartott 
egyházlátogatása során felvett jegyzőkönyvből kitűnik, hogy az egyházközségben akkor 826 lelket 
tartottak nyilván. Ebből 317 lélek a szepetneki filiához tartozott, a többiek Surd, Liszó és Belezna 
evangélikus lakói voltak. Szepetnek lélekszáma meghaladta anyagyülekezetének lélekszámát! Surd 
evangélikusainak lélekszáma ugyanis 308 volt. 

A hajdan fából készült imaházuk helyén - 1817 és 1822 között - téglából új és nagyobb imaházat 
építettek. Felépült az új iskola és a tanítói lakás is. Bebők András nemespátrói származású praeoráns 
tanító működése idején annyira megerősödött a gyülekezet, hogy alkalmassá vált az önállósulásra. 

Anyakönyveiket (keresztelési, házassági, halotti) is 1820-tól vezetik. A Bebők András tanító által 
megkezdett matrikula 348 személy nevét, és többnyire korát is, tartalmazza családok szerinti bontás
ban. Akkor 60 család és 8 egyedül élő személy alkotta a gyülekezetet. A családot alkotó közösségek 
több mint tíz százalékába 8-10 személy tartozott. Négyen 80 év felettiek voltak. 

Az 1825. év nagy jelentőségű a szepetneki evangélikusok történelmében. A 398 lelket számláló le
ánygyülekezet akkor vált el a surdi anyaegyháztól, és önálló egyházközséggé szerveződött. Az önálló
sulás évében a gyülekezet Nerolodi János személyében megválasztotta első lelkészét, aki paplak híján 
a tanitócsaládnál lakott, s ezért csak rövid ideig (1825-1827) szolgált Szepetneken. 

Az őt követő lelkész - a későbbi esperes -, Pongrácz (Pongrátz) Ferenc (1827-1829) is rövid időt 
töltött a gyülekezetben, mert már 1829 végén Gyékényesre távozott. Öt Kardos Keresztelő János 
(1830-1835) követte, aki az 1822-ben torony nélkül épült templom elé 1832-34-ben tornyot emeltetett. 
Ötévi szolgálat után a Vendvidék papja lett. Róla írta Bálint Béla, hogy „a 19. században lépett fel a 
vend irodalom legkiemelkedőbb alakja, Kardos János... szepetneki, majd őrihodosi lelkész. Magyar 
volt, magyarul tanult... magyar szívvel dolgozott annyit, hogy benne tiszteljük a legtermékenyebb 
vend írót, aki mindenféle könyvekkel megajándékozta a vend népet." Többek között ő öntötte végső 
formába és adta ki 1848-ban azt a vend nyelvű énekeskönyvet, amelyhez az anyaggyűjtést még a vend 
irodalom egyik megalapítójaként számon tartott Kuzmics István surdi lelkész kezdte meg, majd Bakos 
Mihály ugyancsak surdi lelkész és Barla Mihály kővágóörsi lelkész folytatta. Számos egyházi tárgyú 
könyvet írt. Magyarból több ábécéskönyvet és iskolai énekeskönyvet fordított vend nyelvre, állami 
megrendelésre. Széles körű műveltségét jól jelzi, hogy szepetneki lelkészsége idején a gyülekezet né
met nyelvű volt. 

Az Örihodosra távozó Kardos Keresztelő Jánost a soproni származású Bertl Károly (1835-1855) 
követte, aki rövidesen paplakot építtetett. Az ő bábáskodásával alakult meg (1845) a nagykanizsai 
fiókgyülekezet, s szolgálata alatt tartott egyházlátogatást Haubner Máté püspök. 

Az 1847. október 18-19-i vizitáció irataiból több érdekes és tanulságos adat birtokába jutunk. Az 
immár több mint 20 éves anyagyülekezet egyházi épületei rendezettek. A templom tornyából egy 2 
mázsa 21 fontos (1796-ban öntetett Varasdon) és egy 4 mázsa 37 fontos (1839-ben készült Grazban) 
harang hívogatja az ige hallgatására és befogadására vágyó híveket. A lelki építkezés feltételei biz
tosítottak. Lelkészük magyar, német és latin nyelven beszél. Sopronban és Bécsben tanult, még nincs 
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40 éves. Választott tanítójuk éppen nincs, de a lelkész és sógora - Royko Tofer - ideiglenesen elvégzi 
a 60 gyermek oktatását. A gyülekezetet 500 lélek alkotja, akik 75 családhoz tartoznak. Közöttük 85 
evangélikus és 7 vegyes vallású házaspár van. Nemzetiségükre nézve valamennyien németek. A vizs
gálatot megelőző évtized (1836-1846) egy-egy esztendejében 4-8 házaspárt eskettek, 20-25 gyermeket 
kereszteltek, s 15-20 volt a halottak száma. 

Az anyagyülekezethez két fiókegyház tartozott: az 1845-ben alakult nagykanizsai és a palini. 
A szepetneki hívek 1842-től a pesti németek énekeskönyvét használták, a lelkész a bécsi agenda 

szerint végezte szolgálatát. A Biblia a családok féltett kincse volt. A gyermekek az iskolai oktatásban 
a legfontosabb ismereteket megszerezhették. 

A vizsgálat alapján meghozott néhány püspöki rendelkezés felidézése még jobban elénk tárja az 
akkori viszonyokat és különösen a presbiterek szerepét: világi felügyelő hiányában a felügyelőség 
tisztét a lelkész továbbra is a presbitériummal teljesítse; a presbitérium mindennemű eljárásáról a 
közgyűlésnek tartozik beszámolni; az egyházi terhek birtokarány szerinti kivetése a presbitérium okos 
eljárására bízatik; a presbitériumnak meghagyatott, hogy minden szabad és illő módon igyekezzék a 
betegeknek kuruzslókra bizatását meggátolni; a mentő himlőoltás ajánlása a szószékről is hangozzon 
el; a halotti torok királyi parancsolatnál fogva tiltatnak, valamint a halottak koporsójára ráborulás is, 
s ezek foganatosítása a presbiterek kötelessége. 

Bertl Károly 1855-ben bekövetkezett haláláig szolgált a gyülekezetben, és gondoskodott kanizsai 
híveiről is. Kolerajárvány döntötte sírba 47 éves korában. 

Az elhunyt lelkész utódául Wéber Sámuelt választották, akit korábbi szolgálati helyéről, Locsmándról 
több német ajkú család követett. Ezzel az újabb áttelepüléssel gyarapodott az evangélikusok száma, de 
a Szlavóniába való továbbtelepülés miatt csökkenni kezdett. 

Wéber Sámuel 1856-tól 1909-ig volt a gyülekezet lelkipásztora. Működése alatt orgonát szerzett a 
gyülekezetnek, s az ő idejében kellett megnagyobbítani és karzatokkal ellátni a ma is álló templomot, 
mert nem fértek be a hívek. Feltehetően akkor készült ma is álló oltára és oltárszószéke, valamint 
oltárképe is. Az oltárkép a Golgota hegyén imádkozó Jézust ábrázolja. Az oltár és a szószék között 
német nyelven írt szöveg olvasható: „SEID TÁTER DES WORTES UND NICHT HÖRER ALLÉIN." (Az 
igének ne csak hallgatói, hanem követői is legyetek.) Az ő lelkészsége idején Szépeinek filiája volt 1856 
és 1900 között Nagykanizsa. 

Az 1875. évi egyházkerületi névtár adatai szerint a szepetneki egyházközséghez 665 lélek tartozott. 
Az anyagyülekezetben 504, a nagykanizsai filiában 120, a szórványokban 31 evangélikus élt. Szepet-
neken 106 iskoláskorú gyermek volt, akiket Heineck (Hainek, Heinék) Bálint tanított. 

Gyurátz Ferenc püspök 1899-ben tartott egyházlátogatást Szepetneken. A vizsgálat idején az iskola 
tanítója az 1893-tól Szepetneken működő Wölfel Gyula volt. Az egyházi épületek közül akkor már 
állt új helyén - a falu központjában - az 1896-ban épült modern iskola és a hozzá tartozó tanítólakás, 
azonban a lelkész még a régi épületben lakott. 

A gyülekezetet „nagyfokú hitbuzgóság és egyházszeretet" jellemezte. A 240 ülőhelyes templom va
sárnapról vasárnapra úgy megtelt, hogy „talpalatnyi hely nem maradt üresen". Az i^úságnak csak 
állóhely jutott. A lányok az oltártól a kijáratig sűrűn megtöltötték a két padsor közötti területet, a 
fiúiíjúság pedig a hatalmas karzaton szoroskodott, minden helyet kitöltve. Hasonló mértékű volt a 
gyülekezet tagjainak egyházuk iránti áldozatkészsége is. 

Wéber Sámuel hajlott kora és szolgálatban való „elerőtlenedése" idején is hivatalban maradt. Gyen
gélkedése alatt (1904-1909) a szolgálatot segédlelkészek (Varga Imre, Schrődl József, Szabó István és 
Haniffel Sándor) látták el. Nyugalomba vonulása után (1909 márciusa) a gyülekezet helyettes lelkésze 
- a már két éve segédlelkészként működő - Haniffel Sándor lett, majd néhány hónapig Pummer Adolf 
és Görög Ernő helyettes lelkész végezte a lelkigondozást. 

A gyülekezet 1909-ben Varga Imre zágrábi segédlelkészt hívta meg a lelkészi állásra, aki már 1904-
ben fél évig szolgált az agg lelkész mellett. Jó ajánlólevelet hozott Zágrábból is, ahol az előző század 
utolsó évtizedeiben Szepetnekről kivándorolt hívek szórványgondozó lelkésze volt. 

Varga Imre már segédlelkész korában elindította a magyarosítás ügyét. Az 1904. október 2-án tar
tott közgyűlés „...egyhangúlag kimondja, hogy: 1. Az istentiszteletek felváltva magyarul és németül 
tartandók. 2. A temetési szertartások tisztán magyar nyelven történjenek. 3. A keresztelés! szertartás 
szintén magyar nyelven történjék, úgyszintén az esketés is. 4. Az úrvacsora kiosztása magyar isten
tiszteleten magyar, német istentiszteleten német beszéd keretében történjék. 5. A vallásoktatás az is
kolában a mai folyó tanévtől kezdve magyar nyelven történjék, és ezzel az iskolának a nyelve teljesen 
magyar. A jelen tanévtől a kezdőknek már a magyar ABC fog taníttatni. A vallásoktatáshoz szükséges 
könyvek a tanulók szülei által beszerzendők!" 

A közgyűlés 1909. október 9-én - Varga Imre parókus lelkészi szolgálatának idején - már úgy hatá-
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rozott, hogy az istentisztelet nyelve csak délután lehet német. Megengedte azonban: „Amennyiben a 
német isteni szolgálat kivételes körülmények miatt időközben elkerülhetetlenné válik, annak alkalma
zása évenkint háromszor-négyszer a szükségeshez képest megengedhető." 

Varga Imre szolgálata alig fél évig tartott, 1910. március 28-án lemondott állásáról, és a poprádi 
gyülekezet meghívására elment Szepetnekről, annak ellenére, hogy kedvéért a hívek új lelkészlakás 
építésébe fogtak a hatalmas papkert közepén. Távozása után az építkezés abbamaradt, sőt lebontották 
a már másfél méterre a föld fölé emelt nagy épületet. Néhány hónap múlva új helyen épült fel a kor 
szellemének megfelelő, modern paplak. 

A gyülekezet 1910. április 10-én a helyettes lelkészként kiküldött Kirchknopf Józsefet lelkészének 
választotta, de ő november 17-én lemondott hivataláról, és Borostyánkőre távozott. 

Seregély István, a városszalonaki lelkész fia 1910 decemberében érkezett Szepetnekre. A helyettes 
lelkészi státussal érkező papot 1911. január 29-én választotta lelkészévé a gyülekezet. 

Szolgálatba lépésének évében 732 evangélikus - közte 102 iskolai tanuló - élt az anyaegyházban. A 
szórványok közül 17 faluban laktak evangélikusok, a legtöbben Korpaváron (15) és Bánokszentgyör
gyön (10). Az egyházközséghez összesen 809 lélek tartozott. 

Az áldozatkész gyülekezet 1914-ben a Rieger cégtől 8 változatú orgonát vásárolt, majd patinás ha
lottaskocsit vett. 1915-ben 200 db gyümölcsfát ültetett a lelkészkertbe. 

Az első világháború áldozatot követelt a szepetneki gyülekezettől is: 22 hősi halottja nyugszik ide
gen földben. Mindnyájuk nevét és emlékét őrzi a község központjában elhelyezett hősi emlékmű a falu 
más felekezetű hősi halottaival együtt. A pótolhatatlan emberi áldozatok mellett a templom három 
harangja közül kettő ugyancsak a háború áldozata lett. 

Az elhunyt Wölfel Gyula tanító utódjául a helyi származású Balázsovits Gyulát választották 1922-
ben. 

Kapi Béla püspök 1923. október 29-én egyházlátogatást tartott a gyülekezetben. A vizsgálat idősza
kának egyházi állapota a püspöklátogatási kérdőívből és a látogatást követő közgyűlés jegyzőköny
véből tárul elénk. Felidézhető az iratokból, hogy az evangélikus gyülekezet és a falu többségét kitevő 
katolikus felekezet tagjai között barátságos viszony van. A gyülekezetben nincs gondozásra szoruló 
szegény. Az egyház épületei jó állapotban vannak. Az Amerikába való kivándorlás a gyülekezetet 
nem érintette. Lélekszámának 1/3-át azonban elvesztette az 1899-ben tartott püspöklátogatás óta. A 
hívek száma ugyanis 810-ről 564-re apadt az egyke miatt. A vallásos élet hanyatlott, de az egyházi 
öntudat erősen élt bennük. „Püspök Űr Őméltósága a felekezeti jóviszonyról örömmel értesül, az egy 
gyermekrendszer pusztító hatását nagy elszomorodással látja, és ezen Isten ellen való vétektől óva 
inti a híveket. Sírásója lesz a saját boldogságának és sírásója lesz nemzetének az, aki az egyke mellett 
megmarad. Kérve kéri Őket, hogy hagyjanak fel e nemzetpusztítással." 

A gyülekezetnek ebben az időben 18 tagú énekkara volt, és hamarosan ifjúsági egylet is alakult. A 
lelkésznek a társadalom és közélet terén játszott szerepéről pedig ez olvasható: „A helybeli takarék
pénztár. Polgári olvasókör. Községi i^úsági egylet, Hangya fogy. szövetkezet elnöke." 

A háborúba elvitt harangok pótlására 1924 októberében Seltenhofer Frigyesnél egy 487 kg-os „Gisz" 
és egy 272 kg-os „H" hangú harangot vettek. 1926 júniusában szivattyús kutat szereltek fel a lelkész
laknál. 1935-ben az egyik szoba kisebbítésével fürdőszobát építettek a lelkészlakásba. 1938-ban 2200 P 
költséggel kívül-belül felújították a templomot. 

Mindezek mellett soha nem tapasztalt, pezsgő kulturális tevékenység folyt a gyülekezetben. 
Az évtizedek óta érzékelhető anyagi gyarapodás és a hívekre jellemző példás külső rend elhomá

lyosította a g5^1ekezeten belüli válság egyre jobban elmélyülő jeleit - pedig látható volt a „látók" 
számára. 

Az „egyke vagy egyse", a „gyilkos kór" mind erősebben éreztette hatását. 1933-ban már csak 525 
evangélikus élt Szepetneken. Ez az állapot az 53 tanuló ismeretében még ijesztőbb. A gyermekszám 
ugyanis alig több mint két évtized alatt a felére csökkent. Még 16 szórványhelyen éltek evangélikusok, 
de számuk csak Letenyén és Molnáriban haladta meg a 10-et. Az egyházközséghez 594 lélek tartozott. 

Az anyagyülekezetben 1940-ben már csak 494 evangélikus lakott. Dr. Balázsovits Gyula 59 tanulót 
oktatott. Az egyházközséghez 536-an tartoztak. Ma már nehéz a fogyás minden okát feltárni, de a két 
világháború közötti Szepetnek evangélikussága és a mai magyar társadalom között a népszaporulat és 
a házasságok felbontása terén sok a hasonlóság. Az egyke mellett a válás is divattá vált, és a közélet 
szereplői sem tartoztak mindig a makulátlanok közé. 

Balázsovits tanítót az egyházi bíróság hivatalvesztésre ítélte 1940-ben. 
Seregély lelkész „világi pap" volt, gazdasági tekintetben sokat tett a faluért. „Anyagiasságát nem 

tudta eléggé leplezni. Erkölcsi életére pedig legkevésbé sem illik a puritán vagy aszkéta jelző." Politi-
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kai tevékenysége (Volksbund szervezése, az iskola erőszakos elnémetesítése, kovarcista különítmény 
szervezése stb.) és helytelenítendő, eltorzult hitvallási nézetei nem hozhattak áldást lelkipásztori mun
kájára: a gyülekezetet megosztotta. Miután tevékenysége és annak veszélyei az egyházkerület elnök
ségének tudomására jutottak - Kapi Béla püspök személyes intézkedése nyomán - lelkészi hivatalától 
meg kellett válnia. 

A bakonycsernyei segédlelkészi állásból ide érkező Tihanyi János (1942-1951) nehéz helyzetben 
vette át a szolgálatot. A hivatalából elmozdított, nyugállományba került lelkész „szelleme" ugyanis 
tovább élt a gyülekezetben. 

A fiatal lelkészt - magyar és német nyelven végzett szolgálatában - gyakran helyettesítette apósa, 
Stráner Vilmos kaposszekcsői nyugalmazott lelkész, aki az 1932-ben elhunyt Stráner Vilmos teol. pro
fesszor fia volt. A kántori teendőket az iskolák államosítása után a lelkész felesége látta el. Az addigi 
kántor, Marth Béla - az evangélikus iskola utolsó tanítója, később tanfelügyelő, majd Zalaegerszegen 
középiskolai tornatanár és elismert sportszakember - ugyanis a szolgálatot tovább nem vállalhatta. 

A háborús megpróbáltatások és a lelkészi munka hatására a negyvenes évek végén már lelki ébredés 
jellemezte a lassan fogyó gyülekezet életét. Ám a lelkész is ember, ezért engedett a szülőföld hívásá
nak, és 1951 tavaszán a Baranya megyei Egyházaskozár gyülekezetébe távozott, majd Györköny és 
szórványainak papja lett. Nyugdíjas éveit Budapesten töltötte, onnan tért meg Teremtőjéhez 2003. 
január 20-án. Felesége alig több mint két hét múlva követte őt. 

Tihanyi János utódául Weiler Henrik nagytarcsai missziói lelkészt és nevelőt választotta pásztorául 
a gyülekezet, aki 1951 májusától szolgált Szepetneken, és sokat küzdött azért, hogy a rábízottakat 
hitvallási alapon megtartsa. Igazi, hitvalló pap volt, akinek mindennél fontosabb volt híveinek lelki 
élete. A soha el nem mulasztott családlátogatásokon Bibliával és énekeskönyvvel jelent meg, és „házi
istentiszteletet" tartott. Egy kisebb közösség kivételével azonban a gyülekezet nagy része nem értette 
meg buzgó törekvéseit, s így 1957 decemberében ő is elment. Tolna megyében, Izmény gyülekezetének 
papja lett, ahol 6 évi szolgálat után lemondott állásáról, és családjával együtt Ausztriába települt, ahol 
Bécs egyik kerületében szolgált 18 éven át. Látogatóban volt itthon 1981-ben, miközben Pécsett szív
infarktust kapott és meghalt. Izményben temették. Weiler Henrik szepetneki szolgálata alatt felesége 
volt a gyülekezet kántora. 

Mind Tihanyi János, mind Weiler Henrik rendkívülien súlyos, a legújabb kori magyar társadalom 
legnehezebb éveiben álltak a gyülekezet élén. Vesztes háborúba sodródott az ország. A fiatal férfiakat 
besorozták, egy részük a harctereken esett el, és sohasem tért haza. Mások a helyi Volksbund propa
gandájára önkéntesek lettek, és feláldozták életüket, vagy a fogságból való szabadulás után új hazát 
kerestek. A falu hősi halottainak nevét a község által emelt emlékmű, a 13 evangélikus vallásáét a 
templom külső falán elhelyezett emléktábla is őrzi. Mellettük szerepel négy polgári áldozat neve is, 
valamint a gyülekezet egykori gondnokáé, aki a hidegháborús évek áldozata lett. A háború kimenetele 
az átlagosnál jobban érintette a gyülekezet tagjait. Az egyre közeledő orosz csapatoktól való félelem 
arra késztette a politikailag jobban exponált hívek egy részét, hogy Németországba meneküljenek. 
1944. december 7-én 108 lélek (23 család) elhagyta az országot, az útjukat szervező személy azonban 
még Ausztriában magukra hagyta őket. A megváltozott politikai viszonyok és a kilátástalan körülmé
nyek hazatérésre késztették a csalódott közösséget. Nagyobb részük (mintegy 70 személy) 1945 júni
usának elején visszatért falujába. A többiek is hazaindultak. A szállításukra fogadott tehergépkocsik 
egyike azonban útközben elromlott, és a rajta utazók elmaradtak társaiktól. Közben a határokat lezár
ták, és ők kint rekedtek. Az itthon maradtak közül több „gyanús" személyt már április első napjaiban 
hosszabb-rövidebb időre őrizetbe vettek. A nagy internálás júniusban kezdődött. A menekülésből 
visszaérkezőket és még mintegy 30 személyt internálótáborokba hurcoltak, ahonnan hónapok vagy 
évek múltával térhettek haza. Legtöbbjüket 6-8 hónapra internálták. A szabadulók egy része nem kap
ta vissza házát, illetve egy lakószobára korlátozták lakását. Mindnyájan hatósági ellenőrzés alatt ma
radtak, ami különböző korlátozásokkal járt. A felügyelet személyenként változó időtartamig tartott, 
de a korábban hazatérteknél évekig fennállott. Két személynek más életet szántak. Őket családjuktól 
elszakítva Németországba, a szovjet zónába telepítettek. A szepetneki németek sorsa ennyiben tért el 
a más helységekben tapasztalt „tömeges kitelepítéssel büntetett" nemzetiségiek sorsától. 

Az egyházi iskolát és az ingatlanok nagyobb részét 1948-ban államosították. A „sváb" házakba ide
geneket helyeztek, illetve a Felvidékről kitoloncolt magyarokat telepítettek. Az érkezők katolikus val
lásúak voltak. 1950. június 23-a hajnalán az egész déli határövezetre kiterjesztett rendőri és ÁVH-s 
akció keretében hat családot - ebből kettő volt evangélikus -, majd 1952-ben egy evangélikus családot 
a Hortobágyra internáltak. 

Az anyagyülekezet lélekszáma az ötvenes évek elejére 370-re csökkent. Az egyházközséghez tartozó 
hívek száma a szórványban élőkkel együtt alig haladta meg a 400-at. Az általános iskolások között 
1951-ben 27-en voltak evangélikus vallásúak. 1956-ban életerős fiatalok hagyták el a gyülekezetet és 
az országot: 7-en disszidáltak. 
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A megmaradt hívek bizalma Varga Árpád balatonszárszói segédlelkész felé fordult, akit 1958. 
február 2-án iktatott hivatalába Lágler Béla esperes. Ö hűségesen szolgált 33 éven át, élete utolsó 7 
évében súlyos betegségben szenvedve. Ezalatt létszámában folyamatosan csökkenő és mindinkább 
elvilágiasodó gyülekezetet kellett gondoznia, sokszor nagyon nehéz körülmények között. A csökke
nés - az ismertetett politikai körülmények mellett - a gyülekezetben már a 20. század első felében is 
divatos „egyke" ekkorra már visszafordíthatatlan következményére, a falusi gyülekezetek legnagyobb 
részét sújtó urbanizációra, a fiatalok elköltözésére vezethető vissza. 

A gyülekezet nem hagyta veszni ősei hagyatékát. 1974-ben renoválta templomát és a lelkészlakást. 
1988-ban a templombelsőt újították fel. 

Varga Árpád híveivel maradt mindvégig. 1991. április 12-én hunyt el. Sírja a nagykanizsai teme
tőben van. Szolgálata alatt felesége volt a kántor, akinek örökébe Schnemann János lépett. 2001-től 
Szakái Árpádné (Nagykanizsán élő nyugdíjas lelkész felesége) a gyülekezet kántora. 

Varga lelkész elhunyta után Deme Dávid nagykanizsai lelkész helyettesített, majd 1991. augusztus 
11-én dr. Harmati Béla püspök Horváth Ferencet - aki korábban katolikus pap volt - evangélikus lel
késszé avatta, és megbízta a szepetneki gyülekezet gondozásával. 

A régi parókiát lebontották, s egy új gyülekezeti terem és lelkészlakás építéséhez láttak 1995 tava
szán. Az építkezés óriási terhet jelentett a lecsökkent lélekszámú, öregedő gyülekezetnek. A tetemes 
költség fedezésének biztosítása és a külföldi támogatások évekre szétosztott összege megnyújtotta az 
építkezést, amely két és fél esztendeig tartott. 

Időközben - 1996 augusztusában - Horváth Ferenc új szolgálati helyre távozott, így Deme Dávid 
nagykanizsai lelkésznek kellett ismét átvennie a lelkészi szolgálatot és az építkezés ügyét is. A meg
változott körülmények a gyülekezet státusát is befolyásolták. A lelkészhiány, az anyagi nehézségek és 
a fogyó lélekszám arra késztették a gyülekezetet, hogy egykori leánygyülekezetével, Nagykanizsával 
társegyházi kapcsolatra lépjen. A két gyülekezet közötti társulási egyezmény 1997. március 9-én kelt. 
Az elhúzódott építkezést 1997 őszére fejezték be, s eredményeként az egyházmegye egyik legkorsze-
ríibb gyülekezeti „terme" áll a hívek rendelkezésére. Felszentelését dr. Harmati Béla püspök végezte 
1997. október 12-én. 

Három évvel később az 1796-ban öntött, több mint 200 éves szolgálat után megrepedt harang hason
másának örülhettek a kis gyülekezet tagjai. 

A szökedencsi leányegyház 
Szőkedencs község Nagykanizsától északnyugatra, 25 kilométer távolságra, a 7-es főút közelében 

fekszik. A reformáció idején a Véssey család birtokát képezte, amelynek tagjai már a reformáció elter
jedésekor felvették az evangélikus vallást, s ezt tette a birtokon élő nép is. Az ellenreformáció azonban 
itt is nagy pusztítást okozott. Csak a türelmi rendelet után, a Véssey család védnöksége alatt, 1805-ben 
éledt fel újra a hit, s alakult gyülekezet, amikor a mai evangélikusok ősei Pusztadarócról, az akkori 
Vas vármegyéből, Körmend környékéről ide érkeztek. Rögtön leányegyházat alakítottak és Veséhez 
kapcsolódtak. Vese lelkésze Horváth Pál volt a megalakulás idején. 

Első praeoráns (istentiszteleti szolgálatot is ellátó) tanítójuk a dabronyi születésű Dömölky László 
volt, akit rövid ideig végzett szolgálata után Raball Ferenc követett. O közel három évtizeden keresztül 
(1805-1832) volt a gyülekezet helyi gondozója és tanítója. Munkálkodásának kezdetén -1807-ben -
imaházat és iskolát építettek. 

Pál István 1832-től - közel húsz éven keresztül - működött a gyülekezet tanítójaként. Az ő szolgálati 
idejére estek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc dicsőséges napjai, de a szomorú bukás legsö
tétebb korszaka is. Az előbbiek egyikén - 1848. május 17-én - Szőkedencsen tartották közgyűlésüket 
az egyházmegye küldöttei. 

Az őt követő Takács József tanító szökedencsi szolgálatának (1850-1862) első tíz esztendeje ha
zánk és egyházunk történetének szomorú időszaka volt. A szabadságharc elbukott, Haubner Máté 
szuperintendens börtönbe került, a kerületi felügyelői tisztséget felfüggesztették. Az önkormányza
ti munkát mind a kerületben, mind az egyházmegyében megszüntették. Ez az állapot nehezítette a 
gyülekezeti munkát is. A kedvezőbb körülmények a gyülekezet életében is változást eredményeztek: 
1861-ben szép kis templomot építettek. A templom építésének évében Szalay Sándor látta el Vese és a 
szökedencsi filia lelkészi szolgálatát. 

A kiegyezést követő években a gyülekezet tovább erősödött, és 1875-ben új iskolát épített. Akkor 
már Héricz Sándor (1862-1897) volt a tanító. A gyülekezet 195 tagja közül 27 volt az iskoláskorú 
gyermek. 

Ebben az időben Véssey Sándor (1870-1889) szökedencsi földbirtokos töltötte be az egyházmegyei 
felügyelői tisztséget, aki később (1909-1912) az egyházkerület felügyelője lett. 

392 



Nagykanizsa-Szepetneki Társult Evangélikus Egyházközség 

A század utolsó negyedében mind lélekszámban, mind anyagiakban tovább gyarapodtak, és lelkiek
ben is erősödtek a hívek. A templom kicsinek bizonyult, ezért 1900-ban - főképpen a hitbuzgó Véssey 
család anyagi áldozatvállalása mellett - megnagyobbították és felújították. Az egyházközség lelkésze 
a Vesén szolgáló és az esperesi hivatalt is betöltő Németh Pál volt. 

A lélekszám 1910-re tovább nőtt: már 245-en voltak, de az iskoláskorú gyermekek száma a 35 évvel 
előbbi létszámhoz viszonyítva csökkent. Héricz Sándor fia, Héricz Zsigmond - aki 1897-ben lépett 
apja örökébe - csak 22 gyermek tanítását végezte. 

A gyülekezet lélekszáma 1933-ban 195-re apadt. Boros István levita-tanító 23 gyermeket tanított. Az 
iiOúság egyesületet alapított 29 taggal. 

A fogyás ellenére is nagyon buzgó vallásos élet jellemezte a falu két világháború közötti evangéli
kusságát. Evangelizációs hetek, bibliaórák, felolvasások, szavalatok, szóló- és közös éneklések áldásos 
hatást gyakoroltak a kis gyülekezet tagjaira. Az együttlétek szervezése és vezetése Boros István lévita
tanító munkáját dicséri, akit esetenként diakonisszák is segítettek. 

A filiában 1940-ben már csak 185 lelket tartottak nyilván. Az iskolába járó tanulók létszáma pedig 
16-ra csökkent. 

Az 50-es évektől folytatódott a fogyás. Okai többfélék. A kollektivizálás, az urbanizáció, valamint a 
gyermekszületések csökkenése mind-mind a mai állapot előidézőiként vehetők számba. 

A gyülekezet helyzete az iskolák 1948-ban végrehajtott államosítása és vele együtt a levita-tanító 
szolgálatának megszűnése következtében rendkívül nehézzé vált. A lelkigondozás Veséről, az anya
gyülekezetből történt az 1950-es évek közepéig. Azt követően Teke Zsigmond Sandról, Fónyad Pál 
Nagykanizsáról, a nyugállományban lévő Horváth Lajos Gyenesdiásról gondozta a gyülekezetet. 
1967-től Szőkedencs Szépeinek filiája lett, attól kezdve hosszú éveken át onnan kapta a lelkigondozást 
Varga Árpád szolgálatán keresztül. 

Varga Árpád halála (1991) után Deme Dávid helyettesített, majd Horváth Ferenc szepetneki he
lyettes lelkész öt éven keresztül szolgált Szőkedencsen is. 1996 nyarától újra a nagykanizsai lelkész 
gondozza a mára maroknyivá zsugorodott gyülekezetet. 

A hívek 1997-ben áldozatos szeretettel felújították a templom tetőszerkezetét, és kifestették a temp
lombelsőt. 2007 tavaszán a régi, korhadt padokat új tölgyfa padokra cserélték. 2010-ben az Evangé
likus Országos Múzeum segítségével felállították templomukban a pusztavacsi evangélikus kápolna 
használaton kívül került szószékoltárát. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Nagykanizsa 
Lelkészek a reformáció századában: Szeremlyéni Mihály (1544-1551), Hosius Jakab (1574), 

Hohenberg Farkas (1580), N. N. (1599) 
A mai gyülekezet korábbi lelkész-tanítói, lelkészei: Kohut Mihály lelkész-tanító (1868-1870), 

Kirnbauer Gyula lelkész-tanító (1870), Szilvágyi Gyula lelkész-tanító (1870-1881), Hütter Lajos lelkész
tanító, segédlelkész, illetve parókus (1881-1919), Horváth Olivér (1920-1951), Fónyad Pál (1951-1990), 
Deme Dávid (1990-) 

Segédlelkészek: Menyhár István (1925), Kovács Béla (1926), Loós János (1937-1938), Németh Zoltán 
(1940), Laborczi Zoltán (1941 és 1944-1945), Smidéliusz Zoltán (1982-1984) 

Tanítók, lelkész-tanítók: Péterfy Sándor tanító (1861-1862), Kapi Rezső tanító (1862-1864), Velekay 
Teofil tanító (1865-1868), Kohut Mihály lelkész-tanító (1868-1870), Kirnbauer Gyula lelkész-tanító 
(1870), Szilvágyi Gyula lelkész-tanító (1870-1881), Hütter Lajos lelkész-tanító (1881—1884) 

Felügyelők: Koch Mihály, Lengyel Lajos (7-1910-?), Dürr István, Petrik Dezső (7-1930), Kalmár 
Zoltán (1930-?), id. Horváth Kálmán, id. Németh Béla, Vitális Zoltán (7-1973-1976), Bánfalvi László 
(1976-1984), Horsetzky Jenő (1984-1990), dr Stand László (1990-1993), Pfeifer Zoltán (1993-) 

Gyülekezeti kántorok: Litvay Endre (1908-1935?), i^. Németh Béla (1936-1949), Horváth Olivérné 
(1949-1950), Héricz Jenő (1950-1954), Németh Béláné Pados Emma (1954-1960), Mesterházy Margit 
(1960-1980), Németh Béláné Pados Emma (1980-2000), dr Tolnainé Demeter Csilla (2000-) 

Szépeinek 
Lelkészek: Nerolodi János (1825-1827), Pongrácz (Pongrátz) Ferenc (1827-1829), Kardos Keresztelő 

János (1830-1835), Bertl Károly (1835-1855), Wéber Sámuel (1856-1909), Haniffel Sándor helyettes 
lelkész (1909), Pummer Adolf helyettes lelkész (1909), Görög Ernő helyettes lelkész (1909), Varga Imre 
(1909-1910), Kirchknopf József (1910), Seregély István (1910-1942), Tihanyi János (1942-1951), Weiler 
Henrik (1951-1957), Varga Árpád (1958-1991), Deme Dávid helyettes lelkész (1991), Horváth Ferenc 
helyettes lelkész (1991-1996), Deme Dávid (1996-) 
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Segédlelkészek: Varga Imre (1904-1905), Schrődl József (1905-1906), Szabó István (1906-1907), 
Haniffel Sándor (1907-1909), Polster Gyula (1922-1923) 

Tanítók: Artner Mihály (1795-?), Lőke Sándor (?-1816?), Beck Sámuel (?), Bebők András 
(7-1820-1825?), Schöck János (1926-?), Heineck (Hainek, Heinék) Bálint (71853-1875-?), Ritter János 
(1891-1893),WölfelGyula(l893-1922), dr.Balázsovits Gyula (1923-19417), Lengyel Dezső (7), Zongor 
Ferenc (?), Gréczi Gábor (7), Németh Margit (7), Schrantz Lajos (7), Lágler Ede (7), Martos (Mayer) 
István (7-1942-7), Csiki Ibolya (?), Martos (Mayer) István (7-1946), Marth Béla (1946-1948) 

Felügyelők: dr. Remete Géza nagykanizsai ügyvéd (7-1899-1904), dr. GyőrfFy János nagykanizsai, 
majd budapesti ügyvéd (1904-19337), dr. Lájpczig Antal nagykanizsai járásbíró (7), dr. Klein Miksa 
(1934-1939), (!),Szantner Ferenc (1953-1989), Horváth Ferenc (1989-1992), PfeifFer Zoltán (1992-2002), 
Szilágyi Istvánné (2002-) 

Kántorok 1948 után: Tihanyi Jánosné (1948-1951), Weiler Henrikné (1951-1957), Varga Árpádné 
(1958-1991), Schnemann János (1991-2001), Szakái Árpádné (2001-) 

Szőkedencs 
Tanítók: Dömölky László (1805), Raball Ferenc (1805-1832), Pál István (1832-1850), Takács József 

(1850-1862), Héricz Sándor (1862-1897), Héricz Zsigmond (1897-?), Puxbaum Etelka (?), Boros István 
(7-1932-1940-?), Divós Margit (7-1943-7) 

A jelen 

A nagykanizsai gyülekezet lélekszáma a környékből beköltözőkkel gyarapodik. A hitoktatás több 
csoportban folyik a gyülekezeti teremben. A lelkész mellett felesége, Deméné Smidéliusz Katalin 2010-
től nyugdíjas lelkész foglalkozik a hittanosokkal. 

Több jelentős, ismétlődő egyházmegyei alkalom is volt az elmúlt években: lelkészgyűlések, i^úsági 
csendesnapok, presbiteri napok és missziói napok. Minden hónap 2. vasárnapján családi istentisz
teletet, évenként kétszer hittanos szeretetvendégséget, ősszel nagy szeretetvendégséget tartanak. A 
vasárnapi istentiszteletek jelentik a gyülekezeti élet központi alkalmait, amelyeken általában 90-100 
személy vesz részt, minden korosztályt képviselve. Az idősebbek aránya azonban jelentősebb. 

A gyülekezetnek testvérkapcsolata van a München melletti Puchheim, valamint a finnországi Salo 
nagy gyülekezetével. 

A presbitérium azon munkálkodik, hogy felkutassa, felkeresse, majd behozza a gyülekezetbe azokat 
az evangélikusokat, akik a városba költözve még nem találtak utat a templomhoz, vagy okkal, ok 
nélkül elmaradtak onnan. 

A szepetneki kis gyülekezetben is az istentiszteletek jelentik a legrendszeresebb együttlétet. A va
sárnapi alkalmakon általában 15-20 fő vesz részt. Évenként szeretetvendégséget tartanak. 

A lelkipásztori munkából részt vállal Szakái Árpád Nagykanizsán élő nyugalmazott lelkész is. Ál
talában minden hónap második vasárnapján ő hirdeti az igét a szepetneki gyülekezetben, de szükség 
esetén segít a kanizsai szolgálatokban is. 

A gyermekek hittan- és konfirmációi oktatása megoldott. A Német Kisebbségi Önkormányzattal 
kötött megállapodás lehetővé tette a gyülekezeti terem teljes felszerelését, és várható az épületnek 
idősek közösségi házaként való hasznosítása is. 

Dr. Jani János 
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Nemespátrói Evangélikus Egyházközség 

8857 Nemespátró, Rákóczi u. 6. 
Tel/fax: 93/377-015 (Surd) 
Smidéliusz Zoltán lelkész 
A lelkész lakhelye: 8856 Surd, Hősök tere 15. 

Önállósulásának éve: (1600 körül), 1783 
Anyakönyveit 1783-tól vezeti 

Nemespátrói anyaegyház 
Lélekszám: 242 /269/ 240 Presbitérium: Szmodics 

Zoltán felügyelő, Szmodics László gondnok, felü
gyelő helyettes, Győrjfy Gézánépénztáros, Bocskai-
né Behők Mariann jegyző. Szabados Józsefné szám
vevőszéki elnök, jelölőbizottsági tag, Dömötörjfy 
József (Kisbalogh) számvevőszéki tag. Fekete József 
számvevőszéki tag, Győrjfy Róbert, Cserti Sándor-
né, Dömötörjfy Jánosné (Ander), Dömötörjfy József 
(Kisander), Kovács Lászlóné, Szakáll József jelölő
bizottsági tag. Szakáll Miklósné, Tóth Jánosné 

Az evangélikus egyház más munkaterületein is 
szolgáló gyülekezeti tagok: 

Dömötörjfy Józsej (Kisander) és Győrjfy Róbert 
egyházmegyei küldött, Smidéliusz Zoltán jelölőbi
zottsági tag, igazgatótanácsi tag, az egyházmegyei 
építési bizottság tagja, a gyékényesi gyülekezet lel
késze 

A gyülekezet története 
Zala megye délnyugati dombjai között, Nagykanizsától déli irányban, mintegy 16 kilométer távol

ságra bújik meg Nemespátró község. 
A tatárjárás után létesült. Egy 1298-ból származó oklevélben „Patria" néven jegyezték a somogyvári 

apátság egyik településeként. A ma is ott élők legtöbbjének ősei az utolsó Árpád-házi királytól, III. 
Andrástól nemességet kaptak. Ezt a kiváltságukat 1719. június 16-án kelt adománylevelével III. Károly 
is megerősítette. 

A gyülekezet történetét feldolgozó Mesterházy Sándor szerint Nemespátró lakói már a reformá
ció hajnalán (1540-1570) evangélikussá váltak. Ezt a reformáció terjedését támogató Nádasdy Tamás 
birtokainak közelségéből feltételezi, sőt, lehetségesnek tartja, hogy „éppen Szeremlyéni Mihálynak, 
Nagykanizsa vándorpapjának (1544 táján) a vidéki falvakban mondott prédikációiból ismerték meg 
Nemespátró lakosai a reformáció tanait". E forrás alapján már a török hódoltság idején „Bebők Pál 
fundusán" állt „a régi Evangelica Lutherános Templomunk". 

Ebbe a fatalpra épitett templomba jártak a környékről (Gyékényesről, Porrogszentkirályról, Liszó-
ból, Surdról, Bükkösdről) is a hívek, még katolikus vallásúak is. Állagát megfelelő gondozással és 
tatarozással sikerült megőrizni az 1720 körüli évekig. 

Payr Sándor szerint a 17. században Nemespátró Surd filiája lehetett, mert Musay püspök 1661-ben 
nem említi a közelmúltban megszűnt vagy még fennálló gyülekezetek között. 

A török hódoltság idején a gyülekezet viselte a megszállás terheit. A török pasák behajtották az 
adót, és az egyéb szolgálatok teljesítését is szigorúan megkövetelték, de a reformáció ügye iránt bizo
nyos közönnyel viseltettek. 

A reformáció híveinek igazi megpróbáltatásai Kanizsa török uralom alóli visszafoglalása (1690) 
után kezdődtek. A vidék I. Lipót uralma alá került. Az ellenreformáció hívei „a fegyver hatalma általi 
foglalás"-ra hivatkozva állították, hogy a protestánsok ezen a vidéken nem gyakorolhatják szaba
don vallásukat és ezen meggyőződésüknek egyre súlyosabb és kézzelfoghatóbb tanújelét adták. A 
nemespátróiak e nehéz időkben is szilárdan ragaszkodtak hitükhöz, s lelkészeik vezetése alatt kitar
tottak mellette. 

A kor lelkészeiről kevés hiteles adattal rendelkezünk. Az első, akiről biztosan tudunk, Perlaky János 
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volt, akinek fennmaradt a nemespátrói templomban 1703. Szentháromság 13. vasárnapjára írt prédi
kációja is. 

Az őt követő Verbay (Payr Sándornál: Verbói), Filo, Rossiár (Rozár) lelkészekről nevükön kívül csak 
azt tudjuk, hogy Filo innen Iharosberénybe, Rossiár (Rozár) Porrogszentkirályra ment. Továbbá is
mert, hogy az 1731-ig Nemespátrón mtiködö lelkészek közül kettő a községben halt meg. 

A templom düledező állapota miatt az 1720-as években magánházaknál, családoknál tartották 
az istentiszteleteket. Az üldözések és a zaklatások végül is arra kényszeritették a hiveket, hogy az 
artikuláris helynek „elismert" Surd gyülekezetéhez csatlakozzanak társgyülekezetként. 

Surddal közös lelkész-tanítójuk - a Surdon lakó Árvái András - biztatására már 1731-ben új temp
lomot építettek a Nagyfi Csikós Gergely és neje, Szakái Ilona által ajándékozott telken. A templomban 
minden harmadik, majd ötödik vasárnap istentiszteletet tartottak a társgyülekezet mindenkori lelké
szei. A templomépítés külön érdekessége az, hogy erre éppen akkor került sor, amikor megjelent III. 
Károly rendelete, a Carolina Resolutio príma, amely csak az artikuláris helyekre kívánta szorítani a 
nem katolikusok nyilvános vallásgyakorlatát. A templomépítés azért volt lehetséges, mert a pátróiak, 
mint nemesek, szabad vallásgyakorlattal rendelkeztek a csendes ellenreformáció idején is. A templom 
mestergerendájába a következő feliratot vésték; „Aedificatum hoc templum 1731-0 sub concionatore 
Árvái And." (Ez a templom 1731-ben épült Árvái András hivataloskodása alatt.) 

Önállósulási törekvéssel fordultak 1749-ben Miskey Ádám nemesdömölki (ma Celldömölk) espe
reshez, de ő lebeszélte erről a pátróiakat: „Nincsen most ideje, hogy két Prédikátort tartson, bár az 
egy maradhasson a két faluban." Ezért Fábri Gergely püspök 1750. évi jegyzékében Surd filiájaként 
szerepel Nemespátró. Feliratos gerenda tanúsítja, hogy egy évvel később - Suhajda György surdi és 
pátrói lelkészsége idején - iskolát építettek. Halála után Berke Ádám (1751-1755) volt a gyülekezetek 
lelkésze, de tanításbeli hibái miatt meg kellett válnia hivatalától. 

Utódját, Kuzmics Istvánt (1755-1779), a rendíthetetlen buzgóságáról, az Újszövetség vend nyelvre 
fordításáról és a hívek között végzett egyéb áldásos tevékenységéről sokfelé ismert lelkészt munkálko
dásának második évében, 1757-ben a szentmihályhegyi plébános vádaskodására a vármegye eltiltotta 
a Nemespátróban végzendő szolgálatoktól. A nehéz helyzetbe került gyülekezet bátorításra szorult. 
Ennek tulajdonítható, hogy Perlaky Gábor kemenesaljai alesperes 1766 októberében meglátogatta a 
pátrói híveket. 

A nehézség azonban nem szűnt meg, sőt nőtt. Egyrészről azért, mert 1779 decemberében elhunyt 
Kuzmics István, és új lelkészről kellett gondoskodni, másrészről az új lelkésznek. Bakos Mihálynak 
sem engedélyezték a nemespátrói szolgálatot, ugyanakkor a megyei hatóság 1780 nyarán Kozma Mik
lós tanítót is eltiltotta a templomi szolgálattól. Egyidejűleg fennállt a veszélye annak, hogy egy vizsgá
lat koholt vádjai alapján hozandó ítélettel templomukat végleg bezárják és átadják a katolikusoknak. 

Kedvező változást a türelmi rendelet hozott. Hatására már 1782-ben tatarozhatták templomukat. A 
Helytartótanács 1783. július 7-én kelt engedélye pedig lehetőséget biztosított gyülekezet „felállítására", 
s ezzel a nyilvános istentiszteletek tartására. Ebben nagy szerepe volt annak a fent már említett tény
nek is, hogy a pátróiak nemesek voltak, mert akkor Nemespátrón még nem volt meg a gyülekezetté 
alakuláshoz szükséges száz család. 

A Surdtól immár elvált és ismét anyaegyházzá szerveződött gyülekezet Nyírő Zsigmondot válasz
totta lelkészének, akit 1783. szeptember 6-án iktattak hivatalába Bakos Mihály surdi lelkész jelenlé
tében. A prédikátor még abban az évben megkezdte az önálló gyülekezet anyakönyveinek vezetését. 
Háromévi szolgálat után Zalaistvándra távozott. 

Utódjául Berke Balázst választották. Működése nem volt hosszú idejű, mert felesége gyermekszülés
ben történt elhalálozása után Hódoson vállalt lelkészi hivatalt. Az őt követő fiatal Ritzinger Pál nagy 
lelkesedéssel kezdte meg szolgálatát 1792-ben. 

A lelkészváltozások mellett a tanítóváltozások - Fodor István 2 esztendei, Józsa Zsigmond 12 évi 
szolgálata, majd váratlan halála -, valamint Hrabovszky Sámuel szuperintendens 1789-ben tartott 
egyházlátogatása jelentett fontos eseményt a század végén a gyülekezet életében. 

A 19. század első évében a régi mellé új harangot öntettek Pécsett, és új haranglábat állítottak. 
1802-ben a roskadozó, ugyancsak fából épült templom helyett új templom építésébe kezdtek, amelyet 
1803-ban Balliér István esperes szentelt fel. Ez a harmadik templom is fából épült, de tágasabb volt, 
zsúptető fedte, s oszlopait és oltárát szép faragványok díszítették. 

A külső fejlődést azonban nem követte a belső, a lelki gyarapodás. Maga a lelkész is megfeledkezett 
magasztos hivatásáról, és hivatalának elhagyására kényszerült, hogy aztán később új erőre kapva, az 
eőri-szigeti (ma: Ausztria) gyülekezetben munkálkodjon. Ritzinger Pál után elment a gyülekezetből 
Ritzinger Ádám (1799-1804) tanító is, aki valószínűleg a lelkész testvére volt. 

Ám az Űr nem hagyta el népét. 1804-ben Boros István zalaistvándi lelkész és Sas János frissen vég-
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zett tanító személyében olyan férfiakat küldött, akik a „kissé hanyatló gyülekezetet, Isten segítségével, 
a virágzásnak állapotjába juttatják". 

Az ő munkálkodásuk alatt - 1806-ban - három szobával, konyhával, kamrával és pincével, fából, 
zsúptetővel új lelkészlak, valamint - 1812-ben - új iskola és tanítólak épült, de ami a legfontosabb, 
megújult a hívek lelki élete is. 

Kis János szuperintendens 1814-ben, majd 1819. május 3-án látogatta meg a gyülekezetet. Az utóbbi 
időben a falu lakóinak száma 557 volt, akik közül 531-en az evangélikus egyházhoz, 12-en a reformá
tushoz és 14-en a római katolikushoz tartoztak. A vallásos életet jól tükrözi, hogy vasárnap a délelőtti 
istentisztelet mellett délutáni katekizációk, hétköznap reggeli könyörgések és írásmagyarázatok vol
tak a gyülekezet gyakorlatában. 

A rendszerető, szigorú Boros István másfél évtizedes áldásos szolgálat után a sikátori gyülekezetbe 
távozott. Helyére 1820-ban a fiatal Kápli Istvánt választották. A tanítólaknál melléképületeket emeltek 
(1822), és megnagyobbították (1825) az iskola épületét. A lelkész nagy buzgalommal, jó sáfárkodással 
végzett szolgálatának a hirtelen jött, rövid ideig tartó, gyógyíthatatlan betegséget követő halál vetett 
véget. 1828-ban hunyt el, 43 évesen. 

Utóda László Károly, a mencshelyi lelkész fia lett, akinek pátrói működése (1828-1832) még előd
jénél is rövidebb ideig tartott. Alig 4 évi szolgálat után, házasságának ötödik hónapjában ragadta el 
a halál a fiatal lelkészt. Erre az időre esett Kis János szuperintendens harmadik egyházlátogatása, 
amelyre 1829. október 4-én került sor. A felvett vizsgálati jegyzőkönyvből kiemelendő az úrvacsora 
minden újhold vasárnapján való kiszolgáltatásának elrendelése. 

A gyülekezet lelkipásztora 1832 májusától a gyékényesi segédlelkészi állásból meghívott Takács 
(Takáts) István lett. Az ő szolgálata alatt - 1834-ben - tatarozták a templomot és a karzatot. 1836-ban 
és 1844-ben Pongrácz Ferenc esperes tartott egyházlátogatást. Lélekszámuk a második vizsgálat idején 
530, a tanulók létszáma 85 volt. 

Haubner Máté szuperintendens 1847. október 21-22-én vizitált. Ezen a püspöki egyházlátogatáson 
a főpásztor már „Luther-kabátban" jelent meg, és buzdította a helyi lelkészt is - aki addig egyszerű 
palástban végezte a szertartásokat - annak beszerzésére. 

Az időközben megrepedt harang helyett 1850-ben Varasdon öntettek új, 483 fontos nagyharangot. 
A század elején épült iskolát eladták, s a templommal szemben vásárolt telken téglából, cseréptetővel 
új iskolát építették 1864-ben. Üj templom építésére is előkészületeket tettek, s évekig tartó gyűjtés 
eredményeként 1868-ban elkezdték építését. A következő évben -1869-ben - már fel is szentelhették 
román stílusban épült, ma is álló negyedik templomukat. A régi lelkészlakást is eladták, új épült he
lyette 1875-ben. Ekkor a gyülekezetben 600 lelket tartottak nyilván. A tanulók száma 84 volt. A tanítót 
Szucsányi Józsefnek hívták. 

Az idős Takács István lelkész mellett 1880-tól segédlelkészek - Szilvágyi Gyula (1869-1870), 
Junkuncz Sándor (1877-1880), Faith Antal „öreg káplán" (1884-1885) és Mesterházy Sándor (1885-
től) - szolgáltak 1891-ben bekövetkezett haláláig. Ekkor választotta parókus lelkészévé a gyülekezet a 
már hatodik éve segédlelkészként működő Mesterházy Sándort. Közben - 1881-ben - a nyugalomba 
vonult Szucsányi József tanító helyére Héricz Sándor került, akinek mind az evangélikus gyülekezet, 
mind Nemespátró község ifjúsága és valamennyi lakója érdekében végzett 45 évi munkálkodása ki
emelkedik az ugyancsak elismerést érdemlő tanítóelődök és -utódok munkálkodása közül is. Az 1890 
és 1910 közötti években egyedül, osztatlan iskolában tanított 100-as létszámon felüli gyermeksereget 
és 40-50 ismétlő iskolást. Köztük voltak a helybeli katolikus vallású gyermekek is. A tanító könyvelt 
a hitelszövetkezetnek, kérvényeket írt, s tőle tanulták a falubeliek a szőlőoltás és a gyümölcsfa-neme
sítés „mesterségét". 

Orgonát építtettek 1887-ben, egy év múlva keresztelőmedencét vásároltak. 1893-ban új iskola épült, 
s a régit tanítólakássá alakították. 1896-ban - a millenniumi ünnepségre - készült el a templomhoz 
vezető lépcső, s akkor ültették a templom előtti hársfákat is. Két évvel később nőegylet alakult. 

A gyülekezetet 1899. május 29-én Gyurátz Ferenc püspök látogatta meg, akit többek között a tanító 
által vezetett négyszólamú férfi énekkar köszöntött. A jegyzőkönyvben mind az elismerésre, mind a 
komoly buzdításra és intésre találhatók példák. Egyik pontja szerint a püspök felhívta a gyülekezetet 
arra, hogy az iskolás gyermekek fahordását szüntessék be, és az ügyet lehetőleg készpénz fizetése 
mellett rendezzék. Egy másikban pedig ajánlotta - nyilván az igazságosabb teherviselés érdekében - , 
hogy az egyházi adó ne csak a párok után legyen meghatározva. 

Az 1900-ban végzett népszámlálás adatai szerint a falunak 845 lakója volt, közülük 711 az evangéli
kus, 123 a római katolikus és 11 a zsidó vallású. 

Mesterházy Sándor lelkész és Héricz Sándor tanító áldásos munkája nyomán a század elején fellen
dült a gyülekezet élete, s túlnőtt annak keretein. A gyülekezetben bibliamagyarázó esték indultak, a 
község lakóinak népművelő előadásokat tartottak. 
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Az első világháborúban elesettek emlékére 1923-ban új harangot öntettek Sopronban. Két évvel ké
sőbb Kapi Béla püspök látogatta meg a gyülekezetet. Az 1926-ban nyugalomba vonult Héricz Sándort 
fia, Héricz Jenő követte a katedrán. 

Az 50 éven keresztül Nemespátrón szolgáló - ebből 12 éven át esperesi tisztséget is betöltő - Mes-
terházy Sándor lelkész után Szomjas (Sommer) Károly váci segédlelkészt választotta a gyülekezet 
pásztorául, akit az új esperes, Horváth Lajos iktatott hivatalába 1935-ben. 

Két év múlva elvégezték a templom tetőzetének cseréjét, valamint külső és belső felújítását. A mun
kálatok fedezetét egyévi rendkívüli adó és önkéntes adományok útján teremtették elő. A belső beren
dezések megújításának költségét a nőegylet viselte. 

Másodszor látogatta meg a gyülekezetet 1940-ben Kapi Béla püspök. A hívek száma akkor 659 volt, 
és csökkenő tendenciát jelzett. Iskolába 97 gyermek járt. 

A második világháború megkímélte a falut, de a frontokon elesett katonák emléke gyógyíthatatlan 
sebeket hagyott a gyülekezet tagjaiban. 

A háború befejezését követő évben villámcsapás érte és megrongálta a templomot. A kijavítása 
utáni felavatás szolgálatát Horváth Lajos esperes végezte 1946. május 19-én. Az ünnepi eseményt 
követően iíjúsági konferenciát tartottak mintegy 220 főnyi fiú és lány küldött részvételével. A fiatalok 
a környező falvak evangélikus gyülekezeteiből érkeztek. 

Az iskolát 1948-ban államosították, amelynek utolsó egyházi tanítója Zsupanek István volt. A lel
készlakásba 1961-1962-ben vezették be a villanyt és a vizet, majd a templom renoválásába kezdtek. A 
felújított templomot Káldy Zoltán püspök szentelte fel 1964. advent 2. vasárnapján. Az újabb püspöki 
látogatásra 1969-ben - a parókia felújítását követően - került sor. Az orgonát 1972-ben, a harangokat 
1976-ban villamosította a gyülekezet. 

Szomjas Károly 1979-ben vonult nyugdíjba. Nyugdíjas éveit Nagykanizsán töltötte. 1990-ben halt 
meg. A nemespátrói temetőben várja a feltámadás Urát. 

Fónyad Pál nagykanizsai lelkész pásztorolta a pátrói gyülekezetet három évig, majd Káldy Zoltán 
püspök 1982-ben Smidéliusz Zoltán nagykanizsai segédlelkészt küldte a gyülekezetbe, akit 1986-ban -
a templom tatarozását követő szenteléssel egy időben, együttes ünnepség keretében - iktatott parókus 
lelkésszé Sólyom Károly püspökhelyettes és Dubovay Géza esperes. 

Három évvel később (1989) a megrepedt „varasdi" harangot újraöntették, és felújították orgonáju
kat. A hálaadó istentiszteleten dr. Harmati Béla püspök szolgált. 

Üj, harmadik harangot vásároltak a hívek 1992-ben. 1994-ben a visszakapott iskolát gyülekezeti 
házzá alakították. 1997-ben a gyülekezeti házban levéltárat hoztak létre. 

A hálás utódok 1998-ban síremléket állítottak Héricz Sándor tanítónak, majd a jelenre és a jövőre 
tekintve átalakították és teljesen felújították gyülekezeti házukat 2003-ban. 2007. július 8-án lelkésze 
negyed évszázados gyülekezeti szolgálatát ünnepelte a kis közösség. 

A gyülekezet lelkésze - aki a gyékényesi gyülekezetnek is pásztora - az egyházmegye esperesi tiszt
ségét is betöltötte 1991-től 2000-ig, majd 2000 és 2006 között az újjáalakuh Nyugati (Dunántúli) Egy
házkerület püspökhelyetteseként munkálkodott. 2001-től 2008 tavaszáig a zsinat lelkészelnöke volt. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: Perlaky János (7-1703?), Verbay András (?), Filo Miklós (7-1707), Rossiár (Rozár) Dániel 

(7). Surddal közösen: Árvái András lelkész-tanító (1718-1742), Suhajda György (1743-1751), Berke 
Ádám (1751-1755), Kuzmícs István (1755-1779), Bakos Mihály (1780-1783). Ismét önállóan: Nyírő 
Zsigmond (1783-1787), Berke Balázs (1787-1791), Ritzinger Pál (1792-1803), Boros István (1804-1819), 
Káph István (1820-1828), László Károly (1828-1832), Takács István (1832-1891), Mesterházy Sán
dor (1891-1935), Szomjas (Sommer) Károly (1935-1979), Fónyad Pál helyettes lelkész (1979-1982), 
Smidéliusz Zoltán segédlelkész, helyettes lelkész, majd lelkész (1982-) 

Segédlelkészek: Szilvágyi Gyula (1869-1870), Junkuncz Sándor (1877-1880), Faith Antal (1884-1885), 
Mesterházy Sándor (1885-1891), Szepesi István (1934-1935), Ládonyi (Ladila) György (1935-7) 

Tanítók: Árvái (Árvay) András (1718-17517), Sifter Mátyás (1755-1768), (!), Adamits János (1775), 
(!), Kozma Miklós (1778-1782), Fodor István (1783-1785), Józsa Zsigmond (1785-1797), Ritzinger 
Ádám (1799-1804), Sas János (1804-1853), Szucsányi (Szutsányi) József (1853-1881), Héricz Sándor 
(1881-1926), Héricz Jenő (1926-1943), Zsupanek István (1943-1948) 

Felügyelők: Véssey Ferenc (1814-18287), Andorka Gyula (7), Dömötörfy Sándor (18767-1878?), dr. 
Andorka Elek (1879-1924), Boleman Éhn Mihály (1924-1937), (!), Záborszky Kálmán (1939-1953), 
Héricz Jenő (1953), Győrífy Sándor (1954-1970), (!), Bebők János (1972-1985), Dömötörflfy Jenő 
(1986-2002), Szmodics Zoltán (2002-) 
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A jelen 
A nagy múltú nemespátrói gyülekezet önálló. Amint a múltban, úgy ma sincs filiája, nincs fiókgyü

lekezete és nincs szórványa sem, de templomában hangzik az ige, mint évszázadokkal ezelőtt. Sajnos 
lélekszáma apad, de a gyülekezet élni akar. Az iskoláskorú gyerekek hitoktatása a szomszédos surdi és 
miklósfai iskolában, valamint helyben egy bibliakörben történik. 

A felnőttek egyházi alkalmakon kívüli együttlétére a Falusi esték címen tartott előadások, a helyi 
alapítvánnyal közös szeretetvendégségek és hagyományápoló összejövetelek szolgálnak. 

Dr. Jani János 
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Porrogszentkirályi Evangélikus Egyházközség 

8858 Porrogszentkirály, Fő út 46. 
Tel.: 82/472-028 
Sikter János lelkész 

Önállósulásának éve: (1626?), 1783 
Anyakönyveit 1784-től vezeti 

Porrogszentkirályi anyaegyház 
Lélekszám: 154/ 168/ 147. Presbitérium: Papp Mik-

lósné gondnok, pénztáros, Balázs Erzsébet jegyző. Var
ga Jánosné (Csöndér) számvevőszéki elnök, Szlávecz 
Károlyné számvevőszéki tag, Gombár Jánosné, Kardos 
János, Kardos Jánosné, Kovacsics János, László Zsolt, 
Ritecz Józsefre, Szabó Lajosné, Tóth Lászlóné, Vargáné 
Papp Ágnes 

Csurgónagymartoni leányegyház 
Lélekszám: 22 /22/ 22 Presbitérium: Csire Istvánné 

számvevőszéki tag, Küher Józsefre, Peterdi Sándorné 
Porrogi leányegyház 
Lélekszám: 109 /109/ 94 Presbitérium: Horváth Sán

dorné felügyelő, Kránicz János gondnok, Bódis Lászlóné, 
Dömötör Jánosné, Pintér Anita, Pintér Józsefre, Tamás 
Jánosné, Vármos Jánosné 

Porrogszentpáli leányegyház 
Lélekszám: 38 /37/ 31 Presbitérium: Lancsák Istvánné gondnok. Bíró Imréné, Füstös Józsefre, 

Lancsák István, Pécsi Jenőné, Szabó János 
Somogyszobi leányegyház 
Lélekszám: 32 /39/ 32 Presbitérium: özv. Pálfi Istvánné gondnok, pénztáros, özv. Ángyán Józsefre, 

Csősz Győző, özv. Farkas Jánosné, özv. Horváth Györgyné, Wittlinger Zoltán. 
Az evangélikus egyház más munkaterületein is szolgáló gyülekezeti tagok: 
Bódis Lászlóné (Porrog) és Kardos Jánosné (Porrogszentkirály) egyházmegyei küldött, Balázs Erzsé

bet (Porrogszentkirály) és Tamás Jánosné egyházmegyei küldött, póttag, Sikter János egyházmegyei 
számvevőszéki tag 

Az egyházközség szórványai és lélekszámuk: Berzence (31 /lO/ 9), Kaszó (1 /-/ -), Segesd (23 /6/ 6) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 410 /391/ 341 

A gyülekezetek története 

A porrogszentkirályi anyaegyház 
Porrogszentkirály Somogy megye nyugati szögletében, közel a Dráva által határolt Horvátország

hoz, Csurgó város szomszédságában, szép természeti környezetben fekszik. 
A gyülekezet történetének kezdetét homály fedi. Tény, hogy Porrogszentkirály, hasonlóan a környe

ző településekhez, a reformáció nagy pártfogójának, a lutheránus Enyingi Török Bálintnak a birtoka 
volt. Ebből feltételezhető, hogy a reformáció hajnalán már itt is voltak evangélikusok, akik gyüleke
zetet alakítva gyakorolták hitüket. 

Bizonyos, hogy a 17. század elejétől már nagyobb számban laktak itt evangélikusok, és gyüleke
zeti élet folyt. Az 1626-ban tartott újkéri zsinaton Légrádi Gergely mint szentkirályi lelkész írta alá 
hitvallási iratunkat. Kis Bertalan püspök 1631-ben Zalanthai Pétert a Somogy megyei Szentkirályra 
avatta fel lelkésznek. Musay Gergely püspök 1661-ben készített lajstromában a somogyi Szentkirályt 
az anyagyülekezetek között sorolja fel. 

A török hódoltság idején ez a vidék mentes volt az ellenreformáció viharaitól, ezért is jöttek erre 
a tájra Vas vármegyéből a hitük miatt üldözött, vend nyelvű evangélikusok 1718 körül. Különösen 
Porrogon telepedtek le nagyobb számban. A gyülekezeti élet központja is itt alakult ki abban az idő-
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ben. Akkor még nem sejtették, hogy hitük miatt itt is üldöztetés vár rájuk. Sajnos hamar csalódniuk 
kellett, mert az ellenreformáció a töröktől visszafoglalt területeken egyre erősebb támadásba lendült, 
és akadályozta - esetenként megszüntette - a gyülekezeti életet. 

Egy fennmaradt levél szerint 1720-ban még volt prédikátora a gyülekezetnek - valószínűleg a Ne-
mespátróból átköltözött Rossiár (Rozár) lelkész -, de szolgálati idejéről nincsenek pontos adataink. 
Egyes feljegyzések szerint ő volt az utolsó lelkész a türelmi rendelet megjelenése előtt. Az egyre erő
södő zaklatások, fizikai támadások ugyanis nem tették lehetővé lelkészek működését. Az üldözésekkel 
teli időben - feltehetően 1731-től évtizedeken át - tanítóik vezették a gyülekezetet. E szomorú korszak 
ismert tanítói: Kovács tanító s az őt követő Pocsit György. 

A türelmi rendelet megjelenése után 2 évre - 1783-ban - újra feléledt a gyülekezet. Lelkészéül 
Balliér Istvánt választotta, aki mint erős hitű és erőskezű, szervezésre kiválóan alkalmas lelkipásztor 
több mint 50 évig - 1802-től esperesként is - szolgált a gyülekezetben. Munkálkodásának eredménye
ként Porrogszentkírály és Porrog anyagyülekezetben egyesült, Porrogszentpál, Csurgó, Nagymarton, 
Alsók, Sarkad, Szenta evangélikussága filiákba tömörült, és közös erőfeszítéssel már 1784-ben fából, 
zsúptetővel templomot (oratóriumot), lelkészlakot emelt Porrogszentkirályon. 1787-ben haranglábat 
állítottak fel, s 160 fontos és 94 fontos harangot vásároltak. 

A türelmi rendelet hatására 1786-ban „feléledt" Gyékényes gyülekezete is, és Porrogszentkírály 
filiája lett, majd az is maradt 1813-ban történt önállósulásáig. 

Zathureczky József (1835-1847) lelkészsége idején a hívek fából készített templomukat lebontották, 
és a gróf Festetics László által adományozott telken 1843-ban megépítették a ma is álló, tágas, szép 
téglatemplomukat, amelyet 1847. október 24-én Haubner Máté püspök avatott fel. A toronyba egyelő
re a régi harangok kerültek. 

Takács József lelkész szolgálata alatt (1847-1861) 8 és 4 mázsás harangot vásároltak, majd torony
órát vettek. 1857-ben új iskolát építettek. 

Renner Ede 30 éves (1861-1891) működése alatt tovább építkeztek: 1884-ben új paplakkal, 1891-ben 
új iskolával és tanítólakkal gazdagodtak. Nőtt lélekszámuk is. 

Az 1875-ben kiadott névtár szerint Porrogszentkirályon 450 evangélikus lélek élt, és iskolájában 100 
gyermeket tanított Haidt Bálint tanító és Varga István segédtanító. A fiókegyházak gyermekei részben 
az anyaegyház iskolájába, részben a helyben lévő református iskolába jártak. Az egyházközséghez 
1353 lélek tartozott, akik közül - az anyagyülekezetben élő 450 mellett - 470-en Porrogon, 109-en 
Szent-Pálon, 200-an Csurgón, 50-en Nagy-Martonban, 50-en Alsókon, 18-an Szentán és 6-an Berzen-
cén éltek. 

Balogh István 1892-től csaknem 40 évig volt a gyülekezet lelkésze. Munkálkodását új templomto
rony építésével kezdte. Ezt követően több mint 20 évig a Ferencz József-i „békeidők" nyújtotta bizton
ságban pásztorolta az egyházközséghez tartozó több mint 2000 evangélikust. 

Az 1910-ben kiadott névtár szerint az anyaegyházban 593, a porrogi filiában 557, a barcsiban 187 
lélek élt. A fiókegyházak közül Csurgón 309, Porrogszentpálon 149, Nagymartonban 92 volt az evan
gélikusok száma. Ugyanakkor az egyházközséghez tartozó szórvány terület 20 községében további 210 
evangélikus élt. Legnagyobb lélekszámban Alsoksarkadon (33-an) és Berzencén (34) laktak. Az egy
házközséget 2097 lélek alkotta. 

A nyugalmas éveket a világháború és a háború utáni nehéz esztendők követték. A férfiakat ka
tonának vitték, akik közül többen sosem tértek vissza. A templom három ércharangja hadicélokat 
szolgálva ugyancsak a háború áldozata lett. A háború okozta gyász, a csonkává lett családok és az 
ilyenkor elmaradhatatlan szegénység felejthetetlen nyomot hagyott a gyülekezet tagjaiban. A lelkészt 
is megviselték a megpróbáltatások, működésének utolsó éveiben segédlelkészek támogatták. 

Az adminisztrátornak kihelyezett Bojsza János csak rövid időt (1931-1932) töltött a gyülekezetben. 
Helyére Kapi Béla püspök 1932 októberében az addig Kölesden szolgáló Lágler Bélát küldte. Porrog
szentkirályi működése azonban nem volt ideiglenes: alig több mint félévi adminisztrátori szolgálat 
után a gyülekezet lelkészének választotta. 

Abban az időben 1739 lélek tartozott az egyházközséghez. Legtöbben Porrogszentkirályon (503), 
Porrogon (522), Csurgón (311), Porrogszentpálon (124) és Csurgónagymartonban (95) laktak. A szór
ványhelyeken 184-en éltek. Porrogszentkirályon 110, Porrogon 93 tanuló volt. 

Lágler Béla 1977-ig volt a gyülekezet lelkésze, és tizenhárom éven keresztül (1957-1970) ő töltötte 
be az esperesi tisztséget is. E közel fél évszázad alatt, kezdetben a mozgalmas gyülekezeti élet részese 
volt - felnőtt- és gyermekkonferenciák, többnapos evangelizációk, téli leánytábor szervezése - , majd 
el kellett viselnie a templom falai közé szorított vallásosság fájdalmas tényét, később pedig a kollekti
vizálás és az urbanizáció lélekszámra gyakorolt, visszafordíthatatlan következményeit. 

Lágler Béla halála után 15 évig nem volt helyben lakó lelkésze a gyülekezetnek. A szolgálatot 1977 
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és 1992 között Szekeres Elemér csurgói lelkész látta el helyettesként. A szomszédos, több mint másfél 
évszázadon át Porrogszentkirályhoz tartozó csurgói fiókegyház ugyanis 1936-ban templomot épített, 
majd 1948-ban önálló egyházközséggé alakult. 

Az 1992. év emlékezetes a porrogszentkirályi gyülekezet és az egész egyházközség múlt századi 
történelmében. Ifjú Sikter János személyében ismét helyben lakó lelkipásztoruk lett. Korszerűsítették a 
lelkészlakást, és felújították a templomot. Horváth János gondnok és felesége adományaképpen hasz
nálatba vehették azt a 483 kg-os ércharangot, amely az első világháború idején elvitt három ércharan
got eddig helyettesítő, rosszul hangzó vasharangok helyére került. 

Az egyházi ingatlanok 1948. évi államosításáért kárpótlásul kapott pénzből 1997-ben - a porrogi filia 
templomának felépítése mellett - a parókiát megnagyobbították, benne 100 személyes gyülekezeti 
termet alakítottak ki. 2004-ben templomuk külső felújítását végezték el. 

Három évvel később - 2006. július 29-én - hálával és reménységgel telt szívvel annak örülhettek a 
szentkirályi hívek, hogy több mint fél évszázad után ismét ordináció volt templomukban. 1954-ben 
a csurgói születésű Varga Árpádot - a későbbi szepetneki lelkészt - itt szentelte fel Dezséri László 
püspök, ezúttal a falu „szülöttjét", Gombor Krisztiánt ordinálta Ittzés János a Nyugati (Dunántúli) 
Egyházkerület püspöke. 

A csurgónagymartoni leányegyház 

Az egyházközség székhelyétől légvonalban mindössze 4 kilométerre fekvő település evangélikus-
ságának múltja a szomszédos anyagyülekezethez kapcsolódik mind egyháztörténeti, mind nemzeti
etnikai vonatkozásban. A türelmi rendelet kibocsátása után 3 évvel (1784-ben) mint Porrogszentkirály 
filiájával, az ottani egyházi építkezésekben aktívan részt vevő gyülekezettel - akkor még Nagymar
ton néven - találkozunk. Közel egy évszázaddal később (1875) 50 lelket számláló fiókgyülekezetként 
szerepel a névtár adatai között. 1910-ben 92-en, 1940-ben 95-en voltak. Ma ugyan még leányegyházi 
státusban van a gyülekezet, de lélekszáma 60 év alatt negyedére csökkent. 

A porrogi leányegyház 

Porrog község Porrogszentkirállyal majdnem összeépült település. Gyülekezeteinek múltja is tel
jesen összefonódott. Az itt élő evangélikusok lélekszáma általában kevéssel maradt a szomszédos 
porrogszentkirályi hívek lélekszáma alatt, sőt, esetenként meg is haladta azt. 1783-ban együtt váltak 
anyagyülekezetté. 

A porrogi tankötelesek is Porrogszentkirályra jártak iskolába 1890-ig. Akkor építettek külön iskolát 
Porrogon aTallián Dénes földbirtokos által adományozott telken. Első tanítójuk Haidt Pál (Haidt Bá
lint porrogszenkirályi tanító fia) volt. Utóda Németh István, a későbbi igazgató-tanító lett, aki hosszú 
évtizedeken keresztül oktatta a porrogi gyerekeket. (Fia, Németh Géza a lelkészi hivatást választotta. 
Évtizedeken át Csikvánd lelkésze volt.). Az ő buzgólkodásának köszönhetően a hívek az evangélikus 
iskola homlokfalába emléktáblát helyeztek az első világháborúban hősi halált halt 22 katonafiuknak, 
1928-ban. 

A gyülekezet lélekszáma 1875-ben 470, 1910-ben 557, 1940-ben 522 voh. Az iskola tanulóinak száma 
a század első harmadában még 100 körül mozgott, 1940-re alig haladta meg a félszázat. 

Az iskolát 1948-ban államosították. Amikor arra lehetőség nyílt, a gyülekezet az iskola kártalaní
tását kérte, hogy az így kapott összeg segítségével elérhesse régi vágyát: imaházat vagy templomot 
építsen. Kérését meghallgatta az Úr, mert 1996. szeptember 22-én dr. Harmati Béla püspök felszentel
hette a filia új templomát, amely Krizsán András építész tervei alapján készült az önkormányzat által 
ajándékozott telken, a község tulajdonában lévő 95 éves haranglábhoz építve. 

A porrogszentpáli leányegyház 

Porrogszentpál csak kissé van távolabb - nyugati irányban - a székhelyközséggel szinte egybeépült 
Porrogtól. Szinte természetes, hogy így a gyülekezet múltja az anyaegyházéval és a közvetlen szom
széd Porrog filiájával összefügg. 

A türelmi rendelet után fiókgyülekezetként kapcsolódott az egyházi életbe. Részt vállalt a templom, 
a lelkészlak felépítésében is. Még a 20. század első felében is fiókegyházként szerepel a nyilvántartá
sokban. Lélekszáma 1875-ben 109, 1910-ben 149, 1940-ben 124 volt, és fiókgyülekezetként szerepelt a 
névtárakban. Mára - leányegyházi státusa ellenére - maroknyira csökkent az itt élő evangélikus hívek 
száma. 

A sok viszontagságon átment gyülekezet hajdani erősségét jelzi, hogy 1930-ban a már meglévő 
két harangjához harmadikat (102 kg) is öntetett, amelyet a környező településekről is ide sereg
lett nagyszámú hívő jelenlétében július 10-én avatott fel Mesterházy Sándor esperes Balogh István 
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porrogszentkirályi és Horváth Lajos gyékényesi lelkész közreműködésével. A harang felirata: „Az 
ágostai hitvallás négyszáz éves emlékére. 1930. Erős vár a mi Istenünk." 

A somogyszobi leányegyház 

Somogyszob az egyházközség székhelyétől kissé távol esik, a gyékényes-kaposvári vasútvonal 
mellett fekszik. Feltehetően itt is korán tért hódítottak a reformáció tanai. Egy 1750-ből származó 
névjegyzékben Fábri Gergely evangélikus püspök „Szobot" evangélikus anyagyülekezetként említi. 
Az ellenreformáció híveinek erőszakos vallásüldözései azonban nem kímélték e vidéket sem. A gyü
lekezetet megszüntették. 

Az 1781-ben megjelent türelmi rendelet után az itt élő evangélikusok is szervezkedni kezdtek. 1800-
ban szerződést kötöttek a többségben lévő, már leánygyülekezetbe szerveződött reformátusokkal, és 
egyesült protestáns leánygyülekezetet alakítottak. Az egyesült gyülekezet kezdetben a szomszédos 
Bolhás (Balhás) református gyülekezetének leánygyülekezete volt. Később Somogyszobon is alakult 
református anyagyülekezet, így lelkészének és tanítójának szolgálatával élhettek a hajdani protestáns 
gyülekezet evangélikus tagjai is. A vései evangélikus lelkész évenként 12 alkalommal tartott isten
tiszteletet a református templomban. Az 1875. évi névtárban 117, az 1910. éviben 140 lelket számláló 
- Vese gondozása alatt álló - fiókgyülekezetként tartják nyilván. 

A Barcs-Nagyatád-Somogyszobi Missziói Gyülekezet megalakulása (1932) új korszakot nyitott a 
kis gyülekezet életében. Kissé megfogyatkozott lélekszám mellett (1933-ban 112, 1940-ben 122 volt a 
gyülekezet lélekszáma) saját templom építésébe fogtak, amelyet 1941. szeptember 14-én szentelt fel 
Kapi Béla püspök. A gyülekezet gondozását a mindenkori missziói lelkész végezte. 

A missziói gyülekezet 1996-ban megszűnt: Somogyszob Porrogszentkirály filiája lett. A kis gyüle
kezet 1992-ben újította fel 51 éves templomát. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Porrogszentkirály 
Lelkészek: Légrádi Gergely (1626), Zalanthai Péter (1631), Horváth György* (1643), Miskolczy Mi

hály* (1648), Verbay András (1701-?), Rossiár (Rozár) Dániel (17207-1731), Balliér István (1783-1835), 
Zathureczkyjózsef (1835-1847), Takács József (1847-1861), Renner Endre (1861-1891), Balogh István 
(1892-1931), Bojsza János adminisztrátor (1931-1932), Lágler Béla segédlelkész (1932-1933), majd lel
kész (1933-1977), Szekeres Elemér helyettes lelkész Csurgóról (1977-1992), Sikter János segédlelkész 
(1992-1994), majd lelkész (1994-) 

(* Működésük itt bizonytalan, valószínűleg a Vas megyei Szentkirályon szolgáltak!) 
Segédlelkészek: Takács István (1830-1832), Kebeley Péter (1832-1833), Varga Pál (1891-1892), Bojsza 

János (1931-1932), Lágler Béla (1932-1933), Békés József (1936-1938), Tóth Sándor (1938), Zámolyi 
Gyula (1938-1940), dr. Pusztai László (1940-1941), Kiss Béla (1941-1942), Kardos József (1959) 

Tanítók: Kovács (1730-1750 körül), Pocsit (Pontsits) György (a 18. század vége), Gergár József (a 
18. század vége), Rejek József (1818-1848), Semmelroth András (1848-1854), Haidt Bálint (1854-1892), 
Záborszky Kálmán (1893-1927), Nagy Béla (1927-1948) 

Segédtanítók: Varga István (1874-1875), Sass István (1878-1879-?) 
Felügyelők: Lehner János, Csaplovics Dániel, Mesterházy János, Győry Mihály, Andorka Gyula, dr. 

Ballus Zsigmond, Melicskó Miklós, Mohar József dr Wiesner Géza (1931-1933?), dr. Záborszky Jenő 
(?-1940-?), (!), Kovács István (?-1989-?), Horváth János (1996-) 

Porrog, Tanítók: Haidt Pál (1890-1910), Németh István (1910-1940-?) 

A jelen 
Az anyaegyházban minden vasár- és ünnepnapon van istentisztelet. A porrogi leányegyházban -

egy kivétellel - a hónap minden vasárnapján, Somogyszobon havonta két alkalommal van lehetőség 
evangélikus istentiszteleten való részvételre. A porrogszentpáli, a csurgónagymartoni és a segesdi 
evangélikusok csak a nagyünnepeken vehetnek részt helyben evangélikus istentiszteleten. A testvéri 
együttlét alkalmainak Porrogszentpálon a kultúrház, Csurgónagymartonban és Segesden a református 
templom ad otthont. 

Az anyaegyházban és Porrogon a felnőtt hívek számára - adventtől böjtig, heti rendszerességgel -
bibliaórák vannak. 

Adventben és böjtben Porrogszentkirályon, Porrogon, Porrogszentpálon, Csurgónagymartonban 
evangelizációs sorozatokat tartanak. Esetenként vendégigehirdetők is szolgálnak. 
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A csurgói iskolába járó evangélikus gyerekek számára a gyülekezeti teremben szombatonként van 
hittanfoglalkozás „Szőlőszem klub" néven. Konfirmanduscsoport 2 évenként indul. 

Porrogszentkirály testvérgyülekezete a Rákospalotai Evangélikus Egyházközség. 

Dr. Jani János 
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Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség 

8986 Pusztaszentlászló, Kossuth L. u. 116. 
Tel.: 92/598-018 (Zalaegerszeg) 
Web: http ://pusztaszentlaszlo.lutheran.hu 
Szabóné Piri Zsuzsanna lelkész 
A lelkész lakhelye: 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 1. 

Önállósulásának éve: (1790?), 1804 
Anyakönyveit 1805-től vezeti 

Pusztaszentlászlói anyaegyház 
Lélekszám: 187 /224/ 194 Presbitérium: Takács 

László felügyelő, Koltai Erzsébet másodfelügyelő, 
Bognár István gondnok, Imre Jánosné gondnok, 
Marton Miklósné pénztáros és jegyző, dr. Csa
nádiné Bedő Mária számvevőszéki elnök, Antal 
Jánosné, Dráveczné Szilvás Éva, Gergály Csaba, 
Gergály Dénes, Gergály Sándor, Horváth Ferencné, 
Illés Józsefné, Kiss László, Marton Istvánné, Nóvák 
Józsefné, Rákosáné Kiss Anikó, Simon Emese, Széli 
Kálmánné, Takács Györgyné, dr Takács Piroska, 
Tótné Kiss Judit 

Kántor: Némethné Takács Éva 
Pusztaedericsi fiókegyház 
Lélekszám: 25 /40/ 35. Gondnok: Simon Lászlóné 
Szórványai és lélekszámuk: Baktüttős (2 / - / -) , Bu-

csuta (1 / - / -) , Pusztamagyaród (2 / l / l), Söjtör (29 /5/ 5), Szentkozmadombja (-), Szentliszló (1 /2/ 
2),Tófej(ll/8/8) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 258 /280/ 245 

A gyülekezetek története 

A pusztaszentlászlói anyaegyház 

Pusztaszentlászló község Zalaegerszegtől délre, 25 kilométerre, a Göcsej szélén, a Válicka patak völ
gyében fekszik. 

A törökdúlást követően szerveződött másodszor településsé. Neve a 16-17. században létező kör
nyékbeli gyülekezeteink - Hahót, Söjtör és Pácza (Pacsa) - között nem található. Ugyanakkor „Egy 
zalai Szentlászlón 1599. evang. lelkész volt, de hogy melyik ez a sok közül, nem tudjuk" - írja Payr 
Sándor. 

A rendelkezésünkre álló adatokból nem derül ki, hogy evangélikus őslakói honnan származnak. 
Nincsenek adataink arról sem, hogy mikor és kinek a működése következtében ismerték meg a re
formáció tanait, és hogyan maradtak meg evangélikusnak az ellenreformáció viharaiban II. József 
türelmi rendeletének (1781) megjelenéséig. Ismereteink szerint ugyanis 1771-ben 90 római katolikus 
és 126 helvét (a forrásanyagokban az evangélikusokat így nevezték), magyar lakója volt Pusztaszent
lászlónak. 

Valószínű, hogy őseik a Vendvidékről települtek Pusztaszentlászlóra a 18. század közepét megelőző 
években. Erre enged következtetni Koltai László (szül. 1916), egykori gondnok - aki a község és a gyü
lekezet történetének lelkes kutatója és legjobb ismerője volt - szóbeli közlése is. 

Az első írásos emlék II. József uralkodásának idejéből maradt fenn, és egy - a türelmi rendelet 
kiadása után 5 évvel - 1786-ban megjelent rendelettel kapcsolatos, amely szerint szervezett gyüleke
zetek lelkészei istentisztelet tartására és temetési szertartások végzésére csak azokra a helyekre me
hettek ki, ahol a hívek egy már szervezett gyülekezethez „affiliáltatták" magukat. Emiatt csatlakozott 
Zalaistvándhoz 1788-ban Pusztaszentlászló és Bollahida (Barlahida), majd 1797-ben Kerecseny. 

A megállapodás szervezettségre vall, ezt bizonyítja az 1790-ből ránk maradt körbélyegző is. Valójá
ban ez az időpont tekinthető a gyülekezet megszervezése évének, de jogilag ez csak 14 évvel később 
történt meg. 
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A gyülekezetből még 1790-ben könyörgő levéllel fordult 27 jobbágy és 5 zsellér a „Tekintetes Nemes 
Vármegyéhez", hogy építési helyet adjanak részükre oskola és imádságos ház építésére. A kérelmet 
azonban a helyi „földesúrasszony" - Forintos Ádámné - ellenzése miatt elutasították. 

A faluban 1792-ben 167 evangélikus és 120 római katolikus élt. Ekkor viszonylagos nagysága és a 
mindennapi életben betöltött szerepvállalása, valamint központibb fekvése miatt Pusztaszentlászlóhoz 
kapcsolódott Bollahida 10, Oroklán 4, Pusztaederics 15, sőt a rivális Kerecseny 22 családból álló evan-
gélikussága is. Ez nem is volt olyan nyilvánvaló, mert sokáig kérdéses volt, hogy Pusztaszentlászló 
és Kerecseny - a két nagyobb lélekszámú evangélikus hívőt számláló település - közül melyik lesz a 
szervezett gyülekezet székhelye. A gyülekezetet alkotó hívek száma megközelíthette a 400-at. 

A pusztaszentlászlóiak ragaszkodtak tervükhöz, és gyűjtésbe, majd építkezésbe kezdtek. Az „Oskola 
és Imádságos Ház" - legnagyobb valószínűség szerint - az alsó faluvégen („avégen") lévő csapásul 
melletti sarkon, a gyülekezet tulajdonában lévő 182 négyszögölnyi területen épült fel, és feltehetően 
ott volt a prédikátorok (lelkészek) lakása is egészen 1844-ig. 

Első ismert tanítójukat Szombati Andrásnak hívták. Működése 1797-ben kezdődött, és feltehetően 
bérelt helyiségben tanította a gyermekeket. A gyülekezet első prédikátora (lelkésze és tanítója) Csen
gető (Tsengető) Mihály volt, aki a gyülekezet szervezése idején Péteri Istók zsellér családjánál lakott. 
Pusztaszentlászló hivatalos önállósulása után - 1804-ben - mind Barlahida, mind az említett hely
ségek evangélikus hívei hivatalosan is Pusztaszentlászló szórványai lettek. A teljes szórványterület 
azonban a mai Zala megye egész középső részét és annak evangélikusságát magába foglalta. Legna
gyobb lélekszámban (25-30 család) Kerecsenyben éltek. Mivel az anyaegyháztól messze voltak, tanítót 
kértek az egyházkerülettől. Sajnos ez nem teljesült! Ennek is „köszönhető", hogy nem sokkal később 
(1820-ban) az utolsó evangélikus család is katolizált, és ezzel megszűnt a kerecsenyi evangélikusság. 
E szomorú példa alapján olvasható a Belmissziói Egyesület több mint 100 évvel később (1916-ban) 
kiadott jelentésében, nagyon találóan: „Viseljetek gondot az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket 
vigyázókká tett." 

Az 1805-tel kezdődő anyakönyvet Csengető Mihály prédikátor nyitotta meg. Ö azonban csak 1814 
februárjáig volt lelkész-tanítója a gyülekezetnek. 

Utódja Benkő Sámuel lett, aki valódi templom építésére buzdította fél Zala megyét kitevő híveit. 
Ehhez a községtől 48 négyszögöl területet kaptak a falu feletti dombtetőn, amelyet Gergály András a 
sajátjából egészített ki. 

A nagy áldozatkészségről tanúskodó építkezés 1815 tavaszán vette kezdetét, és 1817. május 23-án a 
torony elkészítésével fejeződött be. A torony - mert protestáns templomnak égbe nyúló tornya nem 
lehetett - hagymakupolás, bádogfedésű, a tető pedig fazsindelyes volt. Felépítéséhez a helyi 40 csa
ládon kívül Pusztaederics, Bollahida, Oroklán, Kerecseny és sok más szórvány evangélikus családjai 
járultak hozzá. Ebben az időben már Tófejen is 7-8 evangélikus család élt. A fennmaradt adósság 
kifizetéséhez azonban így is több év kellett. 

Benkő Sámuel prédikátort 1820 végén Malatidesz József váltotta fel. Szolgálati ideje alatt a gyüleke
zet folytatta az adósság törlesztését, majd kifizetése után, 1823-ban, oltárt készíttetett Fillinger Ferenc 
söjtöri asztalossal. Költségeit 28 szentlászlói és négy edericsi család fedezte. 

Farkas János 1828-tól 1841 júniusáig szolgált az egyházközség lelkész-tanítójaként. Munkálkodá
sának is köszönhető, hogy a legnagyobb szórvány - mai nevén Barlahida - fiókgyülekezetté, majd 
hamarosan leányegyházzá szerveződött. 

A gyülekezetet 1841 augusztusában már Simon József lelkész vezette. Hosszú, 38 évi szolgálatának 
elején (1845-ben) épült az első lelkészlakás, a hozzá tartozó különböző gazdasági épületekkel. A lel
készlakás egyik terméből később iskola lett. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvédéinek névtárában 10 helybeli hős neve szerepel. 
Felekezeti megoszlásukról nincs adatunk. 

A templom és a templomtorony 1860-ban renoválásra szorult. „Az egyház fedelének" (a templomte
tőnek) felújítását 1860 nyarán, a torony bádogozását a következő évben végezték el. 

Az egyházközséget ebben az időben (1875. évi névtári adat!) 398 lélek alkotta. Az anyagyülekezet
ben 225-en, a boUahidai leánygyülekezetben 90-en, Pusztaedericsen 54-en, Tófejen 12-en, Oroklánban 
4-en, Pusztamagyaródon 4-en, Orosztonyban 9-en voltak evangélikusok. A 73 tanulóból 30 Puszta
szentlászlón, 25 Bollahidán, 10 Pusztaedericsen lakott, a többi szórványban 8 gyermek élt. Simon Jó
zsef - akárcsak elődei - nemcsak lelkésze volt az egyházközségnek, hanem tanítója is az anyaegyház 
iskolájába járó evangélikus és más felekezetű gyermekeknek, 

Böjtös János (1879-1897) lelkész működésének éveiből több esemény kíván említést. 
A zsúpfedeles paplak és melléképületei leégtek 1883-ban, de még abban az évben újra felépítették, 

és cseréppel fedték. 
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A templom karzatának tartóoszlopai mellé erősítő oszlopokat falaztak, a karzatot megszélesítették, 
majd arra helyezték a temesvári Dangl mester által készített orgonát 1885-ben. 

Tanítói lakást és új iskolát alakítottak ki 1885 után a lelkészlakás északi végében. A tanító Nagy 
Sándor volt. Ekkor már 60-70 evangélikus család élt a faluban, de a közeli Pusztaedericsen és Tófejen 
is közel 20 család lakott. Nagy gondot fordított a távolabbi szórványokban élő hívek gondozására is. 
így került kapcsolatba a Rajkon élő Bakó családdal, akiknek nagy ebédlőjében - évenként egy alka
lommal - szórványistentiszteletet tartott a környező falvakból „összegyűjtött" több mint száz főnyi 
sokaságnak. A ház asszonya ilyenkor asztalhoz ültette és magyaros szeretettel vendégül látta a jelen
lévőket. Böjtös János volt az eskető lelkésze neves egyháztörténészünknek, Payr Sándornak és a kúrián 
nevelkedő Bakó Emmának. A házasságot Felsőrajkon kötötték 1890. június 30-án. Payr Sándor akkor 
Ondód (mai nevén Pusztavám) lelkésze volt. 

Horváth Béla (1897-1901) csak rövid ideig pásztorolta a gyülekezeteket, mert alig 4 évi szolgálat 
után Kerta lelkésze lett. Szolgálata alatt épült fel az új iskola, amelyben 1899-ben indult meg a tanítás. 
Első tanítója Nándor János volt, aki nagy tudással és szigorral 35 éven át nevelte az evangélikus és 
katolikus gyermekeket egyaránt. A község felnőtt lakóit a téli estéken gazdasági ismeretekre oktatta. 
O volt a gyülekezet kántora is. 

Szabó Lajos közel 15 évig (1901-1915) volt a gyülekezet lelkésze, és jelentős léleképítő munkát vég
zett az anyagyülekezeten kívül a szórványokban is. 

Az 1904. év jelentős volt a gyülekezet életében. Két harangot vásároltak a soproni Seltenhofer ha
rangöntő mesternél, és felújították templomukat. A templom felszentelését Gyurátz Ferenc püspök 
végezte 1904. szeptember 18-án, és egyidejűleg hivatalos egyházlátogatást is tartott. 

Az 1910. évi egyházkerületi névtár adatai szerint az egyházközséghez 725 lélek tartozott. Ebből 
321-en éltek Pusztaszentlászlón, 202-en Barlahidán, 83-an Pusztaedericsen, míg a többi 119 lélek 17 
szórványhelységben lakott. Nándor János tanító „elé" 69 evangélikus gyermek járt. 

Varga Gyula esperes 1910. október 18-án egyházlátogatást tartott a gyülekezetben. Észrevételei so
kat mondanak a késői utódoknak is: „örömét fejezte ki afelett, hogy az egyházközségben békét talált, 
kellő buzgóságot tapasztalt, inti a híveket, hogy a buzgóságban meg ne lankadjanak." 

A gyülekezet megfogadta esperese intelmeit, s mind lelkiekben, mind külsőleg erősödött. 1913-ban 
teljes külső tatarozást és tetőcserét végeztek a templomon. Akkor épült a templom magas tornya is. A 
nőegylet jóvoltából toronyórával, oltárterítővel és persellyel gazdagodtak. 

A buzgó munkát előbb a háború, majd a lelkész hirtelen halála szakította meg. A gondos pásztor, aki 
egyháza érdekeit mindenkor szivén viselte, és kötelességeit - betegsége dacára is - híven teljesítette, 
a szentlászlói temetőben nyugszik, a hálás utókor által állított síremlék alatt. 

Utódja, Kovács Mihály nehéz időben (1915 és 1925 között) volt a gyülekezet lelki vezetője. Már 
szolgálatának második évében a templom mindkét harangját leszerelték, és elvitték hadicélokra. A 
fiatalok katonák lettek, és a születési anyakönyvi bejegyzések is megritkultak. A község 26 hősi ha
lottja közül 11 evangélikus volt. A vörheny és a torokgyík sok gyermek halálát okozta. Az új parókia 
építésére összegyűjtött tőkéjük az infláció miatt semmivé vált. A rossz állapotú paplak is tönkrement, 
hiszen csak egy kis részét lakta a nőtlen lelkész. 

Kapi Béla püspök 1920. június 4-én egyházlátogatást végzett a gyülekezetben. A látogatását megelő
ző napon pedig Pötrétén - Grunner Károly felügyelő házában - istentiszteletet tartott a környékbeli 
szórványhíveknek. 

Kovács Mihály lelkész 1925 őszén lemondott állásáról, és szülőfalujába, Nagymórichidára távozott. 
Az új lelkész, Schrantz Zoltán győri önálló hitoktató adminisztrátori megbízással került a gyülekezet
be, de már 1926. február 8-án egyhangúlag parókus lelkészüknek választották a hívek. 

A fiatal lelkész és Bakó Béla felügyelő buzgólkodása folytán új, modern, szép és tágas paplak 
épült. Ünnepélyes felavatását 1928. november 11-én végezte az esperes megbízásából Nagy István 
zalaistvándi lelkész. Tervezője Pál Miklós erdőmérnök és Trájer János építész - utóbbi volt a kivitelező 
is. 

A parókia megélénkült. A papné és testvérei sokat segítettek az akkor induló i^úsági egyesület szer
vezésében, majd annak áldásos tevékenységében. 

Az elvitt harangok helyébe 1929-ben új harangokat készíttettek. A 423 kg-os nagyharang és a 99 
kg-os „lélekharang" felavatására 1929 pünkösdjén került sor. A nagyharang felirata: „Elődöm harcba 
szállt. Hogy védje szent hazám. Én csak bús hazámnak. Hit s reményre gyújtom gyermekét." Hihetet
len anyagi erőfeszítés volt ez a kis gyülekezet tagjaitól azokban a válságos években. 

A barlahidai missziói kör megszervezése 1932-ben kezdődött, s ez közvetlenül érintette Pusztaszent
lászlót, mert 33 szórványhelye közül Zágorhida, Nova, Zalatárnok és Szentkozmadombja az 1933. 
augusztus 9-én megalakult missziói körhöz került. A megalakulás idején 702 lélek tartozott az egyház-
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községhez, akik közül 356 élt Pusztaszentlászlón, 207 Barlahidán, 139-en pedig 33 településen szétszór
tan laktak. A szentlászlói iskolában tisztességgel megöregedett Nándor János tanító 69, Barlahidán Né
meth István 39 evangélikus gyermeket tanított. Mindkét iskola változatlanul fogadta a más felekezetű 
tanulókat is. Az evangélikus gyermekek közül 27-en viselték a szórványsorsot. Nándor János tanító 
1934-ben nyugalomba vonult. Nevét és tevékenységét emléktábla őrzi az egykori evangélikus iskola 
helyére 1990-ben épített új iskola falán. 

Az evangélikus gyülekezeti (iflúsági) ház építése 1934 tavaszán kezdődött. A hívek maguk építkeztek, 
téglát ajándékoztak és hordtak. Ök készítették a deszkát, a gerendát és a lécet is, kézi erővel. Felszen
telése 1934. szeptember 30-án volt Kapi Béla püspök szolgálatával. Ez a ház volt a pusztaszentlászlói 
evangélikus ifjúság kulturális centruma hosszú éveken keresztül. 

A barlahidai missziói kör megalakulásával az egyházközség lelkészének gondozása alá tartozó terü
let és a lélekszám valójában csökkent, annak ellenére, hogy jogilag továbbra is Pusztaszentlászlóhoz 
tartozott mind Barlahida, mind a csatlakozó szórványok. Ugyanakkor ezekben az években volt mind
két gyülekezet virágzásának teljében. 

A két gyülekezetet a lelki, a vallási kapcsolaton kívül családi kötelékek is összetartották. Már szer
veződésük idejétől házassági kapcsolatok alakultak ki a két gyülekezet fiataljai között. Ehhez hasonló 
volt a zalaistvándi és a pusztaedericsi evangélikus ifjakkal kialakult párválasztási tradíció is. Később 
- különösen a 20. század elejétől - ez a kör tovább bővült a több mint 30 kilométer távolságra lévő, 
német eredetű Szépeinek irányába. 

Tompa Miklós lett 1935-ben a kántortanító. Pusztaszentlászlói működése 1941-ig tartott, akkor ál
lami tanítónak nevezték ki a visszatért Alsólendvára. Szolgálata idején is építkezett a kis közösség. 
1936-ban a tanítólakás melléképületeit építették meg, házilag, közmunkával. 

Az 1940. évi országos névtár adatai szerint 523 lélek gondozása tartozott a pusztaszentlászlói lelkész
hez. Közülük 355 az anyaegyházban, 86 a pusztaedericsi fiókegyházban, 33 pedig a közeli Tófejen la
kott. A többi 49 lélek a megmaradt szórványterület 17 községében osztozott a nehéz szórványsorsban. 
Az anyagyülekezet elemi iskolájában 54 evangélikus gyermek tanult. 

Tompa Miklós utódjául 1942-ben Marton Sándor tényői levita-tanítót választották. 
A nagy anyagi erőfeszítéseket követelő építkezések után a lelkész buzgón munkálkodott a gyüleke

zet lelki épülésén. Helyzete nehéz volt, mert időközben kitört az újabb világháború, hívei közül egyre 
többen kaptak katonai behívót, s egészségi állapota megrendült. A fáradhatatlannak tűnő építő, a 18 
éven át hűségesen szolgáló lelkipásztor hosszú szenvedés után - 1944. május l-jén - a csornai kórház
ban, fiatalon elhunyt. A szilsárkányi temetőben várja a feltámadás Urát. 

A megboldogult lelkész helyébe Loós János (1944-1969) barlahidai segédlelkészt hívta meg a gyü
lekezet. Beiktatása a 20. századi Magyarország német megszállásának napján: 1944. október 15-én 
történt. Negyedszázados pusztaszentlászlói szolgálata hasonló ellentmondások között telt. Kezdetben 
még a megszokott rend szerint folyt a munka. A gyülekezetben ifjúsági egyesület működött, színdara
bokat és énekeket tanultak. A mozgalmas élet azonban nem volt tartós. A világháború a gyülekezetet 
lelkében sújtotta. Anyagi vesztesége nem volt. Harangjai is megmaradtak, de ismét nagy emberál
dozatot követelt. Ebben a háborúban is 11 tagját veszítette el, akik idegen földben, hősi halottként 
nyugszanak. Mások többévi hadifogság után térhettek haza. 

A vesztes háborút követő lelki és anyagi próbatételek közepette soha nem tapasztalt gyülekezeti 
élet kezdődött. A templom vasárnapról vasárnapra tele volt. A bibliaórákon 70-80 lélek vett részt. 
Gyermekbibliakör működött, és evangelizációs alkalmak voltak. Aztán új szelek fújtak! 

Marton Sándor kántortanító - mellette rövid ideig Gyűrűi Dezső másodtanítóskodott - egyházi 
szolgálata sem tartott sokáig: az 1948-as államosítás az egyházi iskolát megszüntette. Bár az állami 
iskolában még hosszú ideig - 1975-ben bekövetkezett haláláig - tanított, nyilvános egyházi tevékeny
séget nem végezhetett. A kántori feladatokat a lelkész felesége látta el. 

Az egyház földingatlanait házhelyek, olajipari létesítmények, végezetül a termelőszövetkezet részé
re vették igénybe különféle jogcímeken. 

A gyülekezettől az 1956-os forradalom és szabadságharc is követelt áldozatot. Kocsmáros Tibor 21 
éves sorkatonát őrszolgálatban érte a szovjet katonai támadás, amely életébe került. Sírja a helyi te
metőben van. Nevét - a két világháború halottaival együtt - a hősi emlékmű is őrzi, 

1963-ban felújították templomukat. A régi oltárt a felette lévő szószékkel együtt lebontották, és új 
oltárt, keresztet és szószéket készíttettek Fater Sándor és Varga László helyi asztalosokkal. 

Loós János 1969 tavaszán elhunyt. A nagykanizsai temetőben, családi sírboltban nyugszik. Hivatá
sát fia, Loós Csaba, és unokája, Loós Zsuzsanna követte. 

A hirtelen elhunyt lelkész utódja Sárkány András Tibor, a költő lelkész lett, akit Kertáról hívott meg 
a gyülekezet, és 1969 őszén iktatott hivatalába Lágler Béla esperes. Szolgálata alatt - 1974-ben - fel-

408 



Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség 

Újították és modernizálták a parókiát, és villamosították a templom nagyharangját. Az ő idejében is a 
lelkészfeleség - Runity Ivánka - látta el a kántori feladatot egészen 1980 karácsonyán bekövetkezett 
hirtelen haláláig. Felesége elvesztése után a lelkész nem találta helyét, és 1981-ben, 43 évi lelkészi 
szolgálat után nyugállományba vonult, majd Pécsre költözött. Ott is halt meg 1990 őszén. Versei rész
ben az Evangélikus Életben, részben a lelkészek írásaiból összeállított Somvirág című gyűjteményes 
kötetben jelentek meg. 

A helyben lakó lelkész nélkül maradt gyülekezetet először ilj. Hafenscher Károly keszthelyi segéd
lelkész (13 hónapig), majd Roszik Gábor zalaistvándi segédlelkész (6 hónapig) pásztorolta. 

Egyházunkban ezalatt egyre több fiatal lelkészházaspár kezdte meg a szolgálatot, s amikor lehetőség 
nyílt arra, hogy egyikük nagyobb gyülekezetbe kerüljön, házastársának a közeli kisebb helyen bizto
sítottak helyet. így oldódott meg Pusztaszentlászló lelkészkérdése is, ugyanis a közeli Zalaegerszegre 
került Balogh András 1983 nyarán, és ezzel egy időben felesége, Baloghné Szemerei Mária is elkezd
hette a szolgálatot Pusztaszentlászlón. A lelkészkérdés megoldódott, de nincs helyben lakó lelkész, a 
25 kilométerre levő Zalaegerszegről történik a szolgálat ellátása. 

A gyülekezet 1992-ben kívül-belül felújította templomát, új óraszerkezettel látta el a templomtor
nyot, és új, műanyag fedőanyagot kapott a templomtető. 

Mivel helyben nem lakik lelkész, a fiatalok pedig a környező városokba igyekeztek, a lelkészlakást 
- egy helyiségét gyülekezeti teremként fenntartva - bérbe adták idősek otthona céljára, a gyülekezeti 
(i^úsági) házat pedig hosszú ideig más célra hasznosították. Az elvándorlás ma is tart, bár napja
inkban Pusztaszentlászló önálló önkormányzattal rendelkezik, jegyzősége van, és sokat tesz a múlt 
emlékeinek ápolásáért, jövője biztosításáért. 

Ma már a falu felekezethez tartozó lakóinak csak egyharmada evangélikus, de a község címerében 
- amelyet 1997-ben fogadott el az önkormányzat - mindenkori jelentőségéhez méltó helyen és módon 
jelenik meg az evangélikusokat szimbolizáló Luther-rózsa. 

Balogh András zalaegerszegi lelkész 2000 nyarán új gyülekezetet választott. Az ő Zalaegerszegről 
való távozása egyet jelentett a lelkészfeleség pusztaszentlászlói szolgálatának megszijnésével. Balogh
né Szemerei Mária lelkész 17 évi szolgálat után, 2000 augusztusában, lemondott pusztaszentlászlói 
lelkészi állásáról, s férjét követve. Tótkomlóson folytatta hivatását. 

Az új lelkész megválasztásáig az egyházmegye esperese Szakái Árpád Nagykanizsán lakó nyugal
mazott lelkészt megbízta azzal, hogy helyettes lelkészi státusban gondozza a gyülekezetet. A több 
mint féléves szolgálatban segítségére volt Kendeh-Kírchknopf László teológushallgató. 

A hívek Szabóné Piri Zsuzsanna kővágóörs-révfülöpi helyettes lelkészt választották lelkipásztoruk
nak 2001 tavaszán. Beiktatása 2001. július l-jén történt. A lelkésznő férje - elődjéhez hasonlóan - a 
zalaegerszegi gyülekezet lelkésze. 

A kis közösség 2005 tavaszán teljesen felújította a korábban más célra hasznosított gyülekezeti házát 
országos egyházi, egyházkerületi, egyházmegyei és SAPARD-pályázati támogatással. 

A pusztaedericsi fiókegyház 
A település Pusztaszentlászlótól nyugatra (országúton 15 kilométer, földúton 5 kilométer távolságra) 

a dombokkal körülvett Berek-patak völgyében elhelyezkedő kisközség. 
Evangélikus lakóira már az első pusztaszentlászlói gyülekezeti emlékek között találunk utalást. 

1792-ben Barlahida, Oroklán és Kerecseny evangélikusaival együtt ők is Pusztaszentlászlóhoz kap
csolódtak, s részt vállaltak az „Oskola és Imádságos Ház" építéséből is. A pusztaszentlászlói templom 
építkezésében (1815 és 1817 között) a pusztaedericsiek is részt vettek éppen úgy, mint a fennmaradt 
adósság törlesztésében, valamint az 1823-ban készített oltár költségeinek fedezésében. 

Az 1875. évi névtár adatai szerint Pusztaedericsen 54 evangélikus élt, közöttük 10 volt az iskolás
korú gyermek. 1910-ben 83 evangélikust tartottak nyilván. A tanulók száma 11 volt. Az evangélikus 
gyermekek a pusztaszentlászlói iskolába jártak. Később ebben változás történt. Amint a 92 éves (szül. 
1912) - egykor pusztaedericsi - Koltai József elmondta: 1919-ben községi iskola létesült Pusztaederi
csen, és Simon Emma tanítónő vezetése alatt megkezdte működését. Attól kezdve az edericsi evangé
likus gyermekek a helyi községi iskola tanulói lettek, az addig Tófejre járó katolikus vallású edericsi, 
szompácspusztai, válickapusztai és miklósmajori társaikkal együtt. Az evangélikus gyermekek hit
oktatása és konfirmációra való felkészítése Pusztaszentlászlón folyt. Az istentiszteleti alkalmakon 
ugyancsak az anyagyülekezetben vettek részt a gyülekezet felnőtt tagjaival együtt. Az anyagyüleke
zetben külön figyelmet fordítottak a távolból érkezőkre az ülőhelyek átengedésével. 

Hatalmas tűzvész pusztított a községben 1924-ben, amelynek következtében a többnyire zsúppal 
fedett házakból álló falu fele leégett. 

A kis gyülekezet 1936. február 23-án ünnepet ült: akkor avatta fel Molitórisz János kemenesaljai 
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esperes azt az 1 mázsás harangot, amelyet a pusztaszentlászlói, barlahidai és tófej i hittestvérei segít
ségével vásárolt. 

A harmincas évek közepéig ugyanis a falu feletti szőlőhegyről lehozott harang szolgált a község 
harangjaként a háborús célokra elvitt korábbi harangok helyett. 1935-ben új harangot vásárolt a falu 
elöljárósága, ezt azonban az evangélikus lelkész nem áldhatta meg, holott a község lakosságának 25%-
a (400 lélekből 104) evangélikus volt. Ennél megdöbbentőbb, hogy „a 75%-ban más vallású község 
elöljárósága a minisztérium döntő határozata ellenére is megtagadta a községi iskola tantermének 
evangélikus istentisztelet céljára átengedését". 

Az események hatására a kis gyülekezet - Schrantz Zoltán lelkész kezdeményezésére - imaház 
építését tervezte, és gyűjtésbe kezdett. A kezdeményezést az egyházmegye esperese is támogatta, és 
felhívására az egyházmegye gyülekezetei „testvéri közösséget és anyagi kötelezettséget" vállaltak az 
imaház felépítésére. Az imaház egy későbbi döntés alapján mégsem épült fel. Hiánya sokáig nyomasz
totta, de nem törte meg a gyülekezetet. A hajdan ellentétet szítok megbékéltek, sőt, idővel családi 
kapcsolatba is kerültek a korábban „kirekesztettekkel". 

Az 1940. évi névtárban a gyülekezet még 86 lélekkel szerepelt. A társadalmi hatások alól azonban 
nem térhettek ki. Napjainkban csupán 25-en vannak. Istentiszteletet havi egy alkalommal tartanak az 
egykori iskolában. 

A felekezeti együttélés szép alkalmaiként tartják számon a közeli szőlőhegyen felállított kereszt 
felszentelésének (1999 tavasza) és a millenniumi zászló átadásának (2000. június 3.) ökumenikus isten
tisztelet keretében tartott eseményét. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: Csengető (Tsengető) Mihály (1804-1814), Benkő Sámuel (1814-1820), Malatidesz József 

(1821-1828), Farkas János (1828-1841), Simon József (1841-1879), Böjtös János (1879-1897), Horváth 
Béla (1897-1901), Szabó Lajos (1901-1915), Kovács Mihály (1915-1925), Schrantz Zoltán (1926-1944), 
Loós János (1944-1969), Sárkány András Tibor (1969-1980), ifj. Hafenscher Károly segédlelkész Keszt
helyről (1981-1982), Roszik Gábor segédlelkész Zalaistvándról (1982), Baloghné Szemerei Mária 
(1983-2000), Szakái Árpád nyugalmazott helyettes lelkész Nagykanizsáról (2000-2001), Szabóné Piri 
Zsuzsanna (2001-) 

Tanítók, tanító lelkészek: Szombati András (1797-?), Csengető (Tsengető) Mihály lelkész 
(1804-1814), Benkő Sámuel lelkész (1814-1820), Malatidesz József lelkész (1821-1828), Farkas János 
lelkész (1828-1841), Simon József lelkész (1841-1879), Böjtös János lelkész (1879-1885), Nagy Sándor 
(1885-1887), Mészáros Sándor segédtanító (1888-1891), Pratscher János (1891-1894), Németh Vilmos 
(1894-1897), Posch Adolf (1897-1899), Nándor (Nóvák) János (1899-1934), Tompa Miklós (1935-1941), 
Marton Sándor (1941-1948) 

Felügyelők (időnként nem volt betöltve a tisztség): Bubb Károly (7-1908), Grunner Károly 
pötrétei földbirtokos (1908-1924), (!), Bakó Béla felsőrajki földbirtokos (1926-1940-?), Horváth Lajos 
(?-1973-?), Takács László (1983-) 

A jelen 

A pusztaszentlászlói gyülekezet - hasonlóan számos falusi gyülekezethez - lassan csökkenő létszá
mú közösség. A fiatalok közül csak kevesen maradnak helyben, az elköltözők viszont többnyire nem 
épülnek be hitüket gyakorló keresztyénként új településük gyülekezetébe. 

Az istentiszteleteket általában 30-40 fő látogatja. Adventben és böjtben bibliaórákat tartanak. Eze
ken kívül a beteg- és családlátogatások adják a szolgálatok zömét. A többszöri együttlétre kevés lehe
tőség van, mert a kis gyülekezet a lelkész gyakoribb utazását nem tudná vállalni. 

A gyermekek hitoktatása folyamatos, és rendszeresen van konfirmáció. Sajnálatos, hogy a megkon
firmált gyermekek közül csak kevesen kapcsolódnak be a gyülekezet életébe. Nagy öröm egy kis aktív 
mag létezése és önzetlen szolgálata. 

Nagy terveket nem szőhet ez a nagy múltú - mára maroknyira fogyott - gyülekezet, de amíg lehet
séges, meg kívánja őrizni önállóságát még áldozatok árán is. 

Dr. Jani János 
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Sandi Evangélikus Egyházközség 

8824 Sand, Kanizsai út 21. 
Tel.: 20/824-2869 
Kovács László helyettes lelkész 
A lelkész lakhelye: Nagykanizsa, Ligeti u. 11. 

Önállósulásának éve: 1868 
Anyakönyveit 1868-tól vezeti 

Sandi anyaegyház 
Lélekszám: 171 /167/ 158 Presbitérium: Teke 

Ilona felügyelő, kerületi közgyűlési tag, Zakócs 
Jenő gondnok, Végh Jenő másodgondnok, Varga 
Béla jegyző, Zakócs Jenőné pénztáros, Zakócs Béla 
számvevőszéki tag, Györek László, Hábli Nándor, 
Jekisa Béla, Jekisa Lajos, Nóvák Pál, Szmodics 
Gyula ifj. Tóth László, Varga Ferenc 

Páti leányegyház 
Lélekszám: 63 /64/ 61. Presbitérium: Kalmár La

jos gondnok, Antalics Dénes, ifj. Antalics Vilmos, 
Árpádi Attila, Bertók József kántor, Fábos Lajos, ifj. 
Kalmár Lajos, Katona Árpád, Szabó József Takács 
Tibor 

Szórványok és lélekszámuk: Miháld (14 / l l / 11), 
Zalaszentjakab (21 /17/ 14) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 269 /259/ 
244 

A gyülekezetek története 

A sandi anyaegyház 

vallására nézve vegyes Sand ZsJa megye délkeleti részén, Nagykanizsától 13 kilométerre található • 
lakosságú, római katolikus és evangélikus felekezetű - község. 

Régi település, amely a török hódoltság alatt elnéptelenedett. Az 1565. évi török adólajstromban már 
csak hat házzal szerepelt. 1701-ben pusztaként tartották számon. 

Az evangélikusok története a 18. század közepéig nyúlik vissza. 1743-tól telepedtek le itt a Vas vár
megyei Hódos és Battyánd vidékéről érkezettek. 1745-ben négy család kötött bérleti szerződést. Őket 
többen követték, bár jobbágyságuk miatt itt is nagyon küzdelmes sorsban éltek. Az új lakók nyelvükre 
nézve vendek, vallásukat tekintve evangélikusok voltak. Mivel ebben az időben csak az artikuláris 
gyülekezetekben lehetett nyilvános istentisztelet, nem volt könnyű gyakorolniuk hitüket. Egy ideig 
Kuzmics István surdi lelkipásztor gondozta őket, aki a szlovén anyanyelvű gyülekezetek körében so
kat fáradozott. Ö fordította le az Újtestamentumot is vend nyelvre. Később a közelebbi „artikuláris" 
helyre, Iharosberénybe jártak istentiszteletre, majd - 1799-ben - filiájává szerveződtek. Iskolát, taní
tólakást építettek. Első tanítójuk Grégár József volt. 

Kezdetben egy nagyobb pajtában tartották nyilvános istentiszteleteiket. 1806-ban tornyos tégla
templomot építettek, amelyet advent első vasárnapján szenteltek fel. Első harangjukat 1811-ben ön
tettek. 

Az istentiszteleteket az első időben vend nyelven tartották, sőt a sandiak kedvéért 1807 végéig még 
Iharosberényben, az anyagyülekezetben is vend nyelven folyt a gyónás és az úrvacsora a nagyobb ün
nepeken. Ezt követően a herényi lelkész évenként egy-egy nagyobb ünnepen Sandon - az új templom
ban - vend nyelvű istentiszteletet tartott. 1830-tól azonban a magyar környezet hatására már mind 
az iskolai oktatás, mind az istentisztelet magyar nyelven folyt. Haubner Máté 1847. évi iharosberényi 
püspöklátogatása idejére Sand - nyelvi vonatkozásban - az utolsó stádiumba került. A magyart még 
nem, a vendet már nem beszélték tisztán. 1862-re - amint Bálint Béla tanulmányában olvasható -
„már senki sem tud vendül" a környéken. 

Anyagyülekezetté ekkor még nem válhattak, de az egyházi főhatóság hozzájárult felszentelt lelkész-
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tanító alkalmazásához. E lehetőséggel élve - 1841-ben - Pataki Pál lelkész-tanítót választotta meg a 
gyülekezet tanítójául és lelki vezetőjéül. 

Második harangjukat 1842-ben öntettek. 1845-ben az iskola tűzvész martaléka lett, de 1846-ban a 
hívek új iskolát és tanítólakot építettek. Ebben az időben 400 lélek (80 házaspár) tartozott a gyüleke
zethez. Pataki Pál lelkész-tanító 40-50 gyermek tanítását végezte 2-3 osztályba soroltán. 

Az időközben tovább növekedő leánygyülekezetnek 1868-ban engedélyezték az anyásítást. Az önál
ló egyházközség első lelkésze Sántha Károly volt - a költő pap, aki számtalan éneket szerzett. Kétéves 
áldásos munka után Várpalotára, majd Sárszentlőrincre került, ahol 34 évig szolgált. Onnan távozott 
hirtelen Budapestre, és ott is halt meg 1928-ban, 88 éves korában. A farkasréti temetőben nyugszik. 
Mint énekköltő a század elején szerkesztett - és a dunántúli egyházkerület által többször kiadott - Ke
resztyén énekeskönyvben jelent meg a múlt század elején 105 énekkel és 69 átdolgozással. Énekeiben 
korának teológiai gondolatai fogalmazódnak meg, de időtálló voltukat jelzi, hogy a ma használatos 
énekeskönyvünkben is 23 énekét találjuk. A róluk vallott állítás ma is igaz: „sokakat erősítettek hi
tükben". 

A régi iskolát 1870-ben lelkészlakássá alakították, és új iskolát építettek, amely az államosításig 
(1948) szolgált az evangélikus gyermekek oktatási helyéül. 

Gaál László a lelkész 1870 és 1872 között. 1872-ben Teke Lajos vései segédlelkészt választották pász
toruknak a hívek, aki 1897-ben bekövetkezett haláláig vezette a rábízottakat. Munkálkodása kezdetén 
(1875-ös adat) 476 lelkes volt a gyülekezet, és 50 gyermeket tanított Nóvák Elek kántor-tanító. Szolgá
lata alatt - 1895-ben - került Iharosberénytől a közelebb fekvő Sandhoz a páti leányegyház. 

Madár Rezső a lelkész 1898-tól negyedszázadon át. Működése alatt a gyülekezet lélekszáma szépen 
gyarapodott. 1910-ben az anyaegyházban 529-en, a páti leányegyházban 313-an, az egyházközséghez 
tartozó szórványokban 66-an voltak az evangélikusok. A szórványok közül Miháldról 31, Zalaszent
jakabról 30, Kiskomáromból 4, Ormándról 1 evangélikus lélek szerepelt a nyilvántartásban. Az egy
házközség lélekszáma 908 volt. A sandi iskolában Nóvák Elek 70, a pátiban Simon Jenő 65 gyermeket 
tanított. A szórványban lakó gyermekek feltehetően a helyi iskolákba jártak. 

Az Alsólendváról érkező Teke Dénes lett 1923-ban a gyülekezet lelkésze. Szolgálata idején (1923-1942) 
áldásos és mozgalmas élet folyt a gyülekezetekben, amelyet a nőegylet és az ifjúsági egylet vallásos 
rendezvényei színesítettek. A sandi születésű Kutas Elek barlahidai missziói segédlelkész korában -
1936-ban - Sand és Barlahida evangélikus ifjúsága között szoros kapcsolat alakult ki, sőt, kölcsönösen 
meglátogatták egymás gyülekezetét is. Sajnos a gyülekezet lélekszáma már ebben az időben csökkenő 
tendenciát mutatott. 1933-ban az anyaegyházban 492-en voltak. Czéh Sándor kántortanító 82 gyer
meket tanított. 1940-ben 420 volt az anyaegyház lélekszáma, ugyanakkor a páti leányegyház lélek
számának örvendetes gyarapodása (348-an voltak) olyan mértékű volt, hogy erősnek érezte magát 
az anyaegyházzá alakításra is. Az egyházközség lélekszáma a 25 zalaszentjakabi, a 24 miháldi és a 6 
kiskomáromi evangélikussal együtt 823 volt 1940-ben. 

Teke Dénes utóda unokaöccse. Teke Zsigmond, az egykori iharosberényi tanító fia lett. Szolgálatát 
közel fél évszázadon át (1942-1990), nehéz történelmi korban végezte Sandon, Paton és a szórványban. 
Működése alatt nemcsak a világháború borzalmait kellett átélnie híveivel, hanem egy vallásellenes 
társadalmi rendszert is annak minden következményével. Nagyon nehéz évek és megpróbáltatások ju
tottak osztályrészül mind a pásztornak, mind híveinek. A vallásos élet a templomok és a hívő családok 
otthonainak falai közé szorult. A lelkész anyagi gondjain a termelőszövetkezetben vállalt könyvelői 
állással próbált segíteni. 

A nőegylet adományaként új oltárkép került a templomba 1942-ben. Alkotója: Faragó Márton fes
tőművész. A kép a Gecsemáné-kertben imádkozó Jézust ábrázolja. 

Renoválták a templomot 1961-ben, majd hat év múlva az egészségtelen parókia helyére új lelkész
lakást építettek. 

A lelkész - közel a 70-hez - ezt írta a gyülekezet egyik munkatervében; „lépten-nyomon jelentkezik 
életemben, hogy öregszem. Ez mégsem ijeszt, és nem aggaszt, sőt mind erőteljesebben serkent arra, 
hogy tanuljak és erősödjem a szolgálatban. És arra, hogy még többet, sokkal többet imádkozzam!" így 
kezdett kis gyülekezetével a templom felújításába 1984-ben, és 6 évvel később vonult nyugállomány
ba. Nyugdíjas éveiben is szeretett gyülekezetében maradt, és a templom hűséges látogatója volt. 1999 
Szentháromság vasárnapján a templomban lett rosszul. A nagykanizsai kórházba került, ott hunyt el. 
Nyolcvanhét éves volt. A sandi temetőben nyugszik. 

Deméné Smidéliusz Katalin volt a szolgálattevő 1990-től 2010 nyaráig, nyugdíjba vonulásáig. A hí
vek lelkigondozását Nagykanizsáról látta el, ahol férje a gyülekezet lelkésze. A mély érzésű lelkésznő 
a rábízottak hitét - prédikációiban felhasznált vagy egyházi alkalmakon felolvasott - vallásos tárgyú 
verseivel is erősítette. Az Evangélikus Életben és a Kapemaumban megjelent költeményei a nagyobb 
gyülekezet tagjainak lelki épülését szolgálták. 
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A templom újabb felújítása már az ő szolgálata alatt történt 2002-ben. Három évvel később a Ko
vács Róbert orgonajavító keze által felújított orgonájukért mondhattak köszönetet Urunknak a hívek 
szóval, énekkel és orgonajátékkal. Azóta a hangszer megszólaltatója vasárnaponként - az ötven évig 
kántorként szolgáló Flíszár József után - Deme Dávid nagykanizsai lelkész volt 2010 nyaráig. 

A gyülekezet 2006-ban ünnepelte a templomszentelés 200. évfordulóját. A bicentenárium alkalmá
ból Tóth János asztalosmester adományként ambót és hirdetőtáblát készített a templomba. A hálaadó 
istentiszteleten a szlovéniai Hódos - az „őshaza" - képviselői is részt vettek. 

2010. augusztus 1-től Kovács László pásztorolja helyettes lelkészként a gyülekezetet. 

A páti leányegyház 
Pat Zala megye délkeleti szélén, Sandtól 10 kilométerre fekvő kisközség, római katolikus és evangé

likus vallású lakosokkal. 
Már a középkorban lakott település volt. A fennmaradt iratok szerint 1433 és 1435 között 13 job

bágytelek volt a településen. Későbbi sorsáról nincsenek adataink. Feltehetően ez a falu is a törökdúlás 
áldozata lett, mint több szomszédos település. 

A 18. század közepétől élnek evangélikusok a faluban, akik sandi hittestvéreikhez hasonlóan vend 
eredetűek. A sandiakhoz hasonlóan alakult egyházi életük: ugyanúgy Iharosberény védőszárnyai alá 
helyezkedtek, de kisebb lélekszámuk és a települések közötti nagyobb távolság miatt nehezebben ment 
szervezett gyülekezetté alakulásuk. 

Az evangélikus gyülekezet 1819-ben létesült, és leányegyházként a nagy múltú iharosberényi anya
gyülekezethez csatlakozott. Iharosberény lelkésze abban az időben Fülei Kis János (1802-1820) volt. 
Első tanítójuknak Tálos Ferencet választották, aki 1824-ben kezdte meg szolgálatát. Ekkor már álltak a 
működéshez szükséges épületek, amelyeket később, megerősödve, újakra cseréltek. 

Haubner Máté 1847 októberében tartotta püspöki egyházlátogatását az iharosberényi anyagyüleke
zetben. A vizsgálat kiterjedt filiáira is. Mátis Sándor (1845-1857) tanító erre az alkalomra a vizsgálati 
szempontoknak megfelelő feljegyzést készített. Ebből tudjuk, hogy Mátis Sándor beledi születésű, 
Sopronban tanult, és Szepezdről érkezett. Az iskola 34 tanulóját három osztályba soroltán tanította. 
Tanítást szolgáló segédeszközül a táblát használta. A tanítás november elsején kezdődött, és virágva
sárnap záróvizsgával fejeződött be. 

A tanító meghívólevele sokat mond a gyülekezet vallásosságáról: 
„Mátis Sándor Szepezdi tanító Ürhoz folyamodtunk, és megegyező akarattal önt prédikáló mes

terünknek meghívjuk oUy reménységgel és megegyezéssel, hogy tanító Űr mind magunkat az Isten 
igéje tiszta hirdetése által, mind gyermekeinket az Iskolabeli szorgalmas tanítás által az idvesség útján 
híven fogja vezetni, és az egész gyülekezetnek épülésére leend." 

Szép stílusú kis templomuk 1863-ban épült. Az építkezés idején Haidt Péter (1857-1870) volt a gyü
lekezet tanítója. Az egyházközség lelkipásztori szolgálatát Ándorka János (1852-1894) látta el, aki 
hosszú ideig (l863-1889) az esperesi tisztséget is betöltötte. A templombelső érdekessége, hogy az 
orgonát - a megszokottól eltérően - a templomhajóban, az oltár mellett helyezték el. Ennek egyszerű 
oka az, hogy a lévitateendőket is ellátó kántortanítónak nem a karzatról kellett lejönnie orgonálás 
után, hanem az orgonától pár lépést téve, már az oltár elé léphetett, vagy a szószékre mehetett ige
hirdető szolgálatának elvégzésére. Az utódok figyelmessége sem volt kisebb: a templom bejáratánál 
elhelyezett márványtáblán örökítették meg levita-tanítóik nevét. 

Új iskolát és tanítólakást épített 1875-ben a 220 lelket számláló gyülekezet. A 37 tanulót Gselman 
Mátyás oktatta. 

A kis filia 1895-ben - Borbély Gyula lelkészsége és Simon János (1876-1898) tanítói működése ide
jén - elvált Iharosberénytől, s a területileg közelebb fekvő Sandhoz csatlakozott, amelynek Teke Lajos 
volt a lelkésze. Az új kapcsolat kedvezően hatott a gyülekezeti életre. Lélekszáma is növekedett, 1910-
ben már 313-an voltak, és 65 gyermek járt Simon Jenő tanító elé. 

A két világháború között a gyülekezet lélekszáma tovább nőtt, és hitében is erősödött. Ezért gyak
ran felvetették az önállósulás kérdését, de az egyházi főhatóság a kérést elutasította. Az 1933. évi 
névtárban 326 lélek szerepel, közöttük 45 volt a tanuló. 1940-ben már 348-an voltak az ugyancsak 45 
iskoláskorú gyermekkel együtt. Tanítójuk Hildebrand Elek volt. 

A második világháborús harcok következtében a templom majdnem teljesen romba dőlt 1945 tava
szán. Újjáépítése utáni felavatását Kapi Béla püspök végezte 1947. augusztus 20-án. 

A fordulat évében (1948) a páti iskolát is államosították. A lelkigondozás egésze a Sandon lakó Teke 
Zsigmond lelkészre maradt. A vallásos élet a kis templom falai közé szorult. A kántorizálás szolgálatát 
a gyülekezet tagjai - Hodoscsek József, majd Bertók József - vállalták. 

413 



A reformációtól - napjainkig 

A templomot 1967-ben renoválták, majd felépítésének 125 éves jubileumára (1988) újították fel is
mét. A hálaadó istentiszteleten dr. Harmati Béla püspök szolgált. 

Az újabb fordulat következtében - 1990-ben - az iskola ismét a gyülekezet tulajdonába került egy 
csereingatlanként kapott földterülettel együtt. Az önkormányzat és a gyülekezet között létrejött meg
állapodás következtében erre az ingatlanra épült a faluház. Mindkét épületet közösen használja a falu 
és a gyülekezet. A településen nyaranta gyülekezeti, egyházmegyei, sőt országos szinten szervezett 
egyházi rendezvények váltják egymást. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Sand 
Lelkészek: Pataki Pál lelkész-tanító (1841-1865), (!), Sántha Károly (1868-1870), Gaál László 

(1870-1872), Teke Lajos (1872-1897), Madár Rezső (1898-1922), Teke Dénes (1923-1942), Teke Zsig
mond (1942-1990), Deméné Smidéliusz Katalin (1990-2010), Kovács László helyettes lelkész (2010-) 

Segédlelkészek; Zsoray Lajos (1905-1906), Sztrókay Dániel (1922-1923), Kutas Elek (1935-1936), 
Szekeres Elemér (7-1942) 

Tanítók: Grégár (Gergár) József (7-1803), Szmodics Pál (1803-1834), Kulcsár Gábor (1834-1840), 
Pataki Pál (1841-1865), (!), Bödecs Antal (1867-1869), Hofmann (Hoffmann) Péter (1869-1871), Haidt 
Péter (1871-1873), Nóvák Elek (1873-1912), Hajas Gyula (1912-1930), Czéh Sándor (1930-1940), Zám-
bó Gábor (1941-1948) 

Helyettes tanító: Horváth Pál (1938) 
Felügyelők: dr. Győrfíy János ügyvéd Nagykanizsa (7-1910-?), Tóth János bérlő Iharosberény 

(7-1933-1940-7), Gerencsér József (1948-2000), Teke Ilona (2000-) 
Pat 
Tanítók (kántortanítók): Tálos Ferenc (1824-1827), Takács (Takáts) István, papjelölt (1827-1929), 

Laucsek (Lautsek) István (1829-1832), Ferentzy (Ferenczi) László (1832-1834), Ferentzy (Ferenczi) Já
nos (1834-1842), Semmelroth (1842-1845), Mátis Sándor (1845-1857), Haidt Péter (1857-1870), Németh 
Gyula (1870-1873), Gselman Mátyás (1873-1875), Simon János (1876-1898), Simon Jenő (1898-1928), 
Hildebrand Elek (1928-1948) 

Kántorok: Hodoscsek József (1950-1992), Bertók József (1992-) 

A jelen 
Az egyházközség zömében idősekből, nyugdíjasokból áll. A fiatalabbak a városba költöztek, vagy 

az ország más részén kerestek munkahelyet. Ebből következően évről évre fogy a hitoktatáson részt 
vevő gyermekek száma. A helyzet súlyos voltát mutatja, hogy keresztelés alig van, az esketés pedig 
ritkaságszámba megy. 

Sandon átlagosan 45-50 fő jár rendszeresen templomba. Paton 25 a templomot látogatók száma. 
Sajnos kevés szülő jár gyermekével együtt az istentiszteletre. A megkonfirmált fiatalok általában elke
rülnek otthonról, és hazalátogatva ritkán keresik fel a templomot. 

Paton az orgonát szeretnék teljesen felújítani, hogy az egyházmegyei kántorképzés céljainak min
den tekintetben megfelelhessen, és rendszeressé kívánják tenni a „hittanos-kézműves" tábort, amely 
évről évre 40-45 fő részvételével folyik. 

Dr. Jani János 
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Siófoki Evangélikus Egyházközség 

8600 Siófok, Fő u. 220. 
Tel.: 84/310-549 
Web: http://siofok.lutheran.hu 
E-mail: siofok@lutheran.hu 
Lampért Gábor lelkész 

Önállósulásának éve (missziói gyülekezetként): 
1934 
Anyakönyveit 1934-től vezeti 

Siófoki anyaegyház 
Lélekszám: 634 /350/ 240 Presbitérium: Szentes 

Ernőné felügyelő. Futó Tibor gondnok, Balassa De-
zsőné jegyző, dr. Sági Józsefre pénztáros. Szem
erei István számvevőszéki elnök, Várdainé Szentes 
Márta kántor, Huber Katalin, Jenéi Károly, Kissné 
Schád Éva, Kovács György, Mikó Tibor, Tóth Adel-
heid 

Szórványok és lélekszámuk: Ádánd (25 / - / - ) , 
Balatonendréd (8 /3/ 3), Balatonföldvár (67 /50/ 37), 
Balatonkenese (82 /15/ 10), Balatonszabadi (53 /19/ 
14), Balatonvilágos (43 /15/ 10), Bálványos (4 /5/ 3), 
Kőröshegy (36 /25/ 17), Siójut (9 / - / -), Szántód (11 
/- / -) , Zamárdi (46 /20/ 16) 

Balatonkenese és Balatonvilágos államigazgatási 
szempontból Veszprém megyéhez, egyházigazgatásilag 
a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegyéhez tartozik, és Siófok szórványa. 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1018 /502/ 350 

A gyülekezet története 

Siófok Somogy megye északkeleti részén, a Balaton déli partján, a Sió-csatorna torkolata mellett 
található üdülőváros. 

A 20. század elején Siófok nagyközség evangélikus lakóit a Lajoskomáromhoz tartozó szórvány hí
veiként tartották számon. Lélekszámuk 1910-ben 28, 1933-ban 83 volt. Az első adatok arról, hogy Sió
fokon is tartanak evangélikus istentiszteleti alkalmakat, 1934-ből valók. Akkor szervezték az Enying 
székhelyi! missziói kört, amelyhez Siófok is csatlakozott Alsótekerespuszta, Balatonbozsok, Bala
tonkenese, Balatonfőkajár, Berhida, Csajág, Küngös, Lepsény, Leshegy, Mezőszentgyörgy, Papkeszi, 
Peremarton, Siómaros és Balatonszabadi szórványtelepüléssekkel. Megalakulásának ideje: 1934. Neve 
Enyingi Missziói Gyülekezet lett. Első lelkésze Komjáthy Lajos volt, és ő járt Siófokra is. 1940-ben 447 
lélek alkotta a gyülekezetet, amelyből 122-en Enyingen, 82-en Siófokon laktak, mig a többi 243 lélek a 
14 kisebb szórványhelyről került ki. Egyházszervezetileg a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyéhez 
tartozott. Komjáthy Lajos mellett Szalay Kálmán szolgált segédlelkészként. 

A Balaton már abban az időben is kedvelt nyaralóhelynek számított, ezért nyáron megnövekedett a 
templomba járók száma. Már a negyvenes években felmerült az igény arra, hogy gondoskodni kellene 
egy állandó, istentiszteletre alkalmas helyről, mert a református templom - ahol addig tartották az 
alkalmakat - nem volt végleges megoldásnak tekinthető. Sokat változott a helyzet 1943-ban, amikor 
Buthy Dénes lett a lelkész, és Enyingről Siófokra költözött. 

A missziói gyülekezet Enyingen 1944. április 30-án tartott közgyűlésén a lelkész a siófoki presbité
riumnak és a híveknek azt a kérését terjesztette elő, hogy a gyülekezet nevében Siófok is szerepeljen. 
Ennek indokolásául felhozta, hogy Siófok és Enying evangélikusainak lélekszáma egyenlő, a gyüle
kezet fenntartásában is egyenlő mértékű adóval vesznek részt, és presbitériumuk is azonos létszámú. 
Ekkor hangzott el az is, hogy „Siófokon a jövőben meg kell indulni a templomépítési mozgalomnak, s 
csak előnyére van a hivatalos gyülekezetnek, ha nevében is benne foglaltatik Siófok". 

A névváltoztatás megtörtént. Az egyházközség az Enying-Siófoki Missziói Gyülekezet nevet vette 
fel. A siófoki hívek lélekszáma akkor már elérte a 130-at. Haasz Anna Lenke vezetésével 34 tagú nő-
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egylet alakult. A hívek templomépítési terve amiyira életszerűvé vált, hogy Sándy Gyula műépítész 
már tervet is készített megvalósítására. A háborút követő években azonban ez a terv nem valósul
hatott meg, annak ellenére, hogy 1946-ban ehhez telket is kapott a gyülekezet a „községtől", s már a 
követ is hordták az alaphoz. A kiutalást ugyanis a hatalom helyi szerve visszavonta. Később erre a 
telekre épült a Motel étterem. így először csak bérelt, később - 1948-tól - saját tulajdonú gyülekezeti 
házban folyt a lelkigondozás a Fő utca 93. szám alatt. A gyülekezet státusában is változás történt. Az 
1952. évi I. egyházi törvénycikk (ET) az anyagyülekezetek között sorolja fel Siófokot. A valóságban 
úgy is működött. 

Az 1956-os forradalom után Buthy Dénes külföldre távozott. Helyére Schád Ottó bábonymegyeri 
lelkészt választották meg a hívek, aki 22 évig szolgált Siófokon. Egyházunk egyik legbuzgóbb szór
ványpapjaként maradt fenn emléke. Egyenként számon tartotta híveit. Negyvenhét évi lelkészi szol
gálat után hunyt el, 1979-ben. Hivatali elődjét 1992-ben szólította el az Úr, Amerikában halt meg. Élete 
utolsó 12 évében, esperesként, az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia alelnöke volt. 

Schád Ottó halála után a lelkészek gyorsan váltották egymást. 14 év alatt 7 segédlelkészt és helyet
tes lelkészt ismerhetett meg a gyülekezet. Közben a város fejlődésével együtt nőtt az evangélikusok 
száma is. A közeli településekről - Kötéséről, Tabról, Lajoskomáromból és a belső-somogyi falvakból 
-, valamint mára az egész ország területéről költöztek ide evangélikusok. Mindezek és az a tény, hogy 
nyáron sok magyar és külföldi evangélikus turista látogat a Balaton déli fővárosába, arra a lépésre 
késztették a siófokiakat, hogy régi vágyukat valóra váltsák: Józsa Márton helyettes lelkész vezetésével 
saját templomot és parókiát építsenek. A szervezés munkálatai már 1985 júniusában elkezdődtek, 
közvetlenül az után, hogy a Városi Tanács telket kínált fel templomépítésre. A templom és a parókia 
tervét Makovecz Imre készítette. Az oltár fölött lévő szobor - a föltámadott Krisztus - Péterfy László 
szobrászművész alkotása. A templombelső konzultánsa Ferenczy Zoltán volt. 

Az ünnepélyes alapkőletétel 1987. augusztus 15-én volt. A göcseji szórványközpontban, Barlahidán 
50 évvel ezelőtt országos gyűjtésből templomot építő lelkész, költő és novellista, Jakus Imre erre az 
alkalomra verset írt. Lelkesen elmondott - az alapba is befalazott - költeménye még maradandóbbá 
tette az esemény magasztos hangulatát. 

Az építkezés 1990 nyaráig tartott. Közben - 1988 novemberében - elkezdődtek a parókia építésének 
munkálatai is. A kivitelezést Gutman Jenő székesfehérvári építőmester kezdte - majd a neki adott 
megbízás megvonása után -, Ignácz Imre szekszárdi építésvezető fejezte be. Az asztalosmunka legna
gyobb része Hégely Sándor balatonalmádi asztalosmesterek munkáját dicséri. 

Az építkezéseknél nagy segítséget jelentett, hogy a templomtelket ingyen, a parókia telkét pedig 
kedvezményesen kapta meg a gyülekezet Siófok városától. Az építkezéshez szükséges faanyagot a finn 
egyház külügyi szolgálata adta minden ellenszolgáltatás nélkül. A finnországi segítség legnagyobb 
része Oulu testvérváros és gyülekezetének adománya. A templombelső berendezéseinek költségeit 
(padok, oltár, keresztelőkút) ugyancsak Oulu fedezte, sőt azok ott is készültek. A harangot Szarvasról 
hozták, az orgona a Magyarországi Evangélikus Egyház ajándéka. Mindezek mellett a Fő utcai ingat
lan értékesítéséből befolyt pénz is e nemes célt szolgálta. 

A templomot 1990. június 30-án szentelte fel dr. Harmati Béla püspök. A stílusában a templomhoz 
simuló gyülekezeti ház és parókia ünnepélyes átadására a templomszentelés második évfordulóján -
1992. június 27-én - került sor. (A templom- és a parókiaépítés nem szokványos története - és benne 
Józsa Márton templomépítő lelkész buzgó munkálkodása és élete - Fabiny Tamás „Hogy néki szent 
házat építs" című könyvéből részletesen megismerhető). 

A fiatal Baranyay házaspár került 1993-ban Siófokra. A feleség - Baranyayné Rohn Erzsébet - a 
siófoki, Baranyay Csaba (1994-től) a kötései gyülekezet lelkésze lett. A szolgálatot közösen látták el 
2002 nyaráig. Közel egyéves (1998-1999) finnországi tanulmányútjuk idején Smidéliusz András segéd
lelkész gondozta a gyülekezetet. 

Pécsre távozásuk után a várpalotai segédlelkészi állásból meghívott fiatal Lampért Gábort választot
ta a gyülekezet lelkészének, aki elődjeihez hasonló odaadással végzi szolgálatát. 

Enying evangélikusait már 1993-tól Decmann Tibor lajoskomáromi lekész pásztorolta. Attól kezdve 
ott történik az anyakönyvezés is. A kilencvenes évek közepén Enying hivatalosan is elvált Siófoktól, 
s Lajoskomárom filiája lett. 

Lelkészek, elöljárók 
Lelkészek: Havasi Dezső szervezőlelkész (1934-1935), Komjáthy Lajos missziói lelkész, Enying 

(1935-1943), Buthy Dénes missziói lelkész (1943-1956), Schád Ottó (1957-1979), Jakus Imre nyugal
mazott helyettes lelkész (1979), Raffaelné Pecsenya Anna segédlelkész (1980-1982), Fabiny Tamás 
segédlelkész (1982-1985), Józsa Márton helyettes lelkész (1985-1993), (!), Blázy Árpád segédlelkész 
(1987-1991), Kustra Csaba segédlelkész (1991-1993), Baranyayné Rohn Erzsébet (1993-2002), Lampért 
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Gábor (2002-) 
További szolgálattevő lelkészek (beosztásuk nem mindig követhető): Major Jenő (1935-1936), Jakab 

Sándor (1936-1938), Buthy Dénes (1938), Szalay Kálmán (1938-1940), Balogh István (1940-1941), Né
meth Zoltán (1941-1942), Sümeghy József (1943), Tompa Zoltán (1943-?), Dubovay Géza (1944-ben 2 
hónapig), Horváth Miklós (1948-1949), Gosztola László (1949), Smidéliusz András helyettesítő segéd
lelkész (1998-1999) 

Felügyelők: Hanthó Jenő nyugalmazott főszolgabíró (7-1940-?), Jaki András (1985-?), Szentes Er-
nőné (1995-) 

A jelen 
A kis közösség gyülekezeti élete egészen más a téli és a nyári időszakban. Télen az istentiszteleteken 

kívül a kiscsoportos alkalmakba kapcsolódhat be az egyházközség minden rétege. Nyáron a külföldi és 
belföldi vendégek, gyülekezeti csoportok fogadása kerül a közösség főbb tennivalói közé. Igen aktív a 
kapcsolat a finn testvérekkel, valamint az itt nyaraló és a templomot is szívesen látogató német evan
gélikusokkal, különösen a finnországi testvérgyülekezettel, Oulu város dómtemplomi gyülekezetével, 
valamint a németországi waldheimi evangélikus gyülekezettel. Nyáron német nyelvű istentiszteletet 
is tartanak minden vasárnap a siófoki templomban, amely számos hangverseny, kulturális alkalom 
színhelyéül is szolgál. 

Az egyházközségi újság Élő kövek címmel 1992 óta rendszeresen megjelenik az egyházi ünnepek 
idején. A lapot a gyülekezet tagjai írják és szerkesztik. 

A gyülekezet munkáját közhasznú egyesület támogatja. Az egyesület elnöke dr. Vicze Zoltán. 
A Siófokhoz tartozó szórványok közül Balatonföldváron - bár a többi szórványgyülekezetnél (Za-

márdi. Kőröshegy, Bálványos stb.) később kezdtek rendszeres alkalmakat tartani - a kéthetenkénti 
vasárnapi istentiszteleteken kívül a kultúrházban bibliai előadásokat is tartanak. 

Dr. Jani János 
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Surdi Evangélikus Egyházközség 

8856 Surd, Hősök tere 15. 
Tel./fax: 93/377-015 
Web: http://surd.lutheran.hu 
Smidéhuszné Drobina Erzsébet lelkész 

Önállósulásának éve: 1600 körül 
Anyakönyvei 1755-től (!) maradtak fenn 

A surdi anyaegyház 
Lélekszám; 270 /300/ 240. Presbitérium: Nagy 

József felügyelő,Csikos Gyula pénztáros, gondnok, 
Varga Gyula, Imre Józsefre egyh.m küldött, Filák 
Imréné egyhm. küldött. Farkas Lászlóné, Sifter 
Istvánná számv.tag, Bognár Gáspár, Vass József, 
Balhási József, jegyző, számv. tag, ifj. Kun János, 
Szmodics Jánosné, Nagy Sándorné, Csikós József 
tb., Kovács József tb. 

A liszói leányegyház 
Lélekszám: 79 /80/ 52 Presbitérium: Szmodics 

Árpád gondnok, Zakócs János, Szmodics Ferenc, 
Szmodics Rózsa, Szmodics János tb. 

Szórványok és lélekszámuk: Belezna (16 /8/ 8), 
Őrtilos (6 12/ 2), Somogybükkösd (15 /lO/ 7), Zá
kány (14 /8/ 8) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 400 /408/ 
317 

A gyülekezetek története 

A surdi anyaegyház 

Surd Zala megye egyik legdélibb települése, amely az 1950-es közigazgatási területrendezésig So
mogy vármegyéhez tartozott. Nagykanizsától délre 15 kilométer távolságra található. A reformáció 
idején Nádasdy-birtok volt. A nádor családjának és az itt lakó hitvalló ősöknek köszönhető, hogy ma 
az egyházmegye legrégibb múltra visszatekintő gyülekezeteként tarthatjuk számon. Bizonyosra vehe
tő, hogy már a reformáció korában anyagyülekezetté alakult. 

A gyülekezetté szerveződött hívek a reformáció után néhány évtizeddel templomépítésbe kezdtek. 
1600-ban már állt az első, fából készült templom a jelenlegi iskola udvarán, ami akkor „nagyon vize
nyős, majdnem mocsaras" helynek számított. A nagyobb záporesők alkalmával a víz egészen elön
tötte, és gyakran szorult javításra. A templom fazsindelyét később - 1760-ban (!) - zsúpra cserélték. 
Lelkészlakot és iskolát is építettek, valószínűleg a templom közelében. 

Első ismert lelkészük Muraközi Miklós volt, akit 1625-ben Kis Bertalan püspök a csepregi zsinaton 
avatott fel Surdra. Ugyancsak Kis Bertalan püspök ordinálta Surdra 1635-ben Csanaki Mihályt, majd 
1643-ban Károly Ferencet. Az ő felavatásuk is Csepregen történt. 

A török itt is nagy pusztítást végzett, de uralma idején is tisztán hangzott az ige. Ebből az időből 
még további négy, egymás után működő lelkész - Perlaky György, Muray Vigil István, Rajczi András 
és Bokányi Ádám - nevét ismerjük. Valamennyien hivatott szolgái voltak az Űrnak, de legkiválóbb 
volt köztük Perlaky György (1646-1668), akit Musay Gergely püspök 1646-ban avatott surdi lelkésszé. 
1656-ban Surdon született Dávid nevű fia, a későbbi eperjesi, sajógömöri és osgyáni lelkész. A Perlaky 
család rajtuk kívül több elismert lelkészt (esperest és püspököt is) adott egyházunknak. 

Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy Musay püspök Surdot 1661-ben az anyagyülekezetek 
közé sorolta. 

Muray Vigil Istvánról (1668-1681) tudjuk, hogy Fisztrovich György avatta fel surdi lelkésznek 1668-
ban. Rajczi Andrásról (1681-1687) pedig az maradt fenn, hogy innen Légrádra került, és ott az ellen
reformáció dühének áldozata lett: még 1687-ben elűzték onnan a katolikusok Perlaky János tanítóval 
együtt. 
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Bokányi Ádám (1687-1714) a gyülekezet lelkésze 1687-től. Huszonhét éven át tartó surdi szolgálata 
nem volt üldözésektől mentes. 

Nagykanizsának a török uralom alóli visszafoglalása után - 1690-ben - ez a vidék is a protestán
sokat fanatikusan üldöző I. Lipót (1657-1705) uralma alá került, így az akkor dúló ellenreformáció 
vihara ezt a gyülekezetet is megtépázta, megkárosította. Az ilyen „fegyver jogán szerzett" területeken 
ugyanis csak a római katolikus vallást volt szabad gyakorolni. 

A helyzet csak akkor javult, amikor az 1681. évi XXVI. törvénycikkben felsorolt artikuláris helye
ken kívül a törvényben megnevezett 19 kiváltságos vármegye azon helységei is artikuláris helyekké 
válhattak, amelyek igazolni tudták, hogy a törvény megjelenésekor - vagy legalább 1720 körül -
templomi, imaházi vallásgyakorlatuk volt. Somogy ugyan nem tartozott a 19 megye közé, de a hívek 
erőfeszítései nyomán mégis kiváltságossá vált, mert 2 községe, Surd és Iharosberény „artikuláris" 
helyet megillető jogot kapott, s ezzel nagy terület evangélikusságának mentsvára és központja lett. Ezt 
a viszonylagos biztonságot felismerve vált és maradt egészen 1783-ig Surd társgyülekezete a szomszé
dos Nemespátró, templommal és iskolával rendelkező, evangélikussága. 

Bokányi Ádám lelkész eltávozása vagy halála után -1714-től - közel harminc éven keresztül 
(1714-1742) „csupán tanítója volt helyben a gyülekezetnek, lelkészei Ns.-Pátróba költöztek". A gyüle
kezet tanítóiról csak 1713-tól vannak adataink. Akkor Weisz Pál tanítóskodott Surdon, „kit követett 33 
évig a Petáncról száműzött Árvái András, kinek halála után a nagy tudású Adamits hívataloskodott". 

Az előbbi - Szalóky Elektől származó - idézetek szerint tanítóként működött Árvái András. Mes-
terházy Sándor lelkész-tanítóként említi. A tőle származó idézet szerint: „Abban az időben a surdi 
evangélikus gyülekezet élén Árvái András lelkész-tanító állott, ki Surdon lakott, keresztelt, urvacsorát 
osztott, temetések alkamával énekelt, prédikált és búcsúztatott, kit a surdiak és pátróiak majdnem 
egyenlő arányban fizettek, és kit a hívek »Tisztelendő Mester Uramnak* czimeztek." Következéskép
pen Nemespátrón ebben az időben nem volt lelkész. 

Suhajda György lelkésszé választásával - 1742-től - egyértelműen Surd lett az „egyesült" gyüle
kezet székhelye. Á kilencévi szolgálat után elhunyt Suhajda György lelkészt 1751-ben Berke Ádám 
követte. Működése nem tartott sokáig, mert kánonba ütköző cselekedetei miatt már 1755-ben meg 
kellett válnia hivatalától. 

A 18. században Surdon szolgáló lelkészek közül kiemelkedett Kuzmics István, aki 1755 és 1779 
között végzett itt áldásos szolgálatot. Nagy lelkesedéssel szolgált az evangéliummal és a szentségekkel 
Nemespátróban, Porrogon, Szentpálon, Gyékényesen, Légrádon, de a távolabb fekvő Rajkon, Kere-
csenyben és más helyeken is. 

Lelkészi szolgálata mellett lefordította az Újszövetséget vend nyelvre, s katekizmust és ábécésköny
vet is írt. A legrégebbi anyakönyv - mivel a korábbiak a parókia 1754-ben történt felgyújtásakor 
elégtek - 1755-ből maradt fenn. Tábláján több értékes adat olvasható Kuzmics István kézírásával. 
Surdon halt meg 1779. december 22-én, sírja ismeretlen. A templom falán magyar és szlovén nyelvű 
emléktábla őrzi kegyes szolgálatát. A vendek reformátoraként is emlegetik. 

Bakos Mihály volt 1780-tól a gyülekezet lelkésze, aki rövid időre (1784-1785) Horváth Mihálynak 
adta át a lelkészi hivatalt. Vas megyéből történt visszatérése után azonban, 1803-ban bekövetkezett 
haláláig, a surdi gyülekezet pásztora maradt, és közben esperesi hivatalt is betöltött. 

A tősgyökeres magyar surdi gyülekezet történetének bemutatásakor nem mellőzhető két kiváló 
lelkészének vend nyelvű irodalmi munkássága sem, amelynek kiteljesedésében minden valószínűség 
szerint szerepet játszott az, hogy a 18. század elején a környéken - először Liszóban 1718-ban - több 
ezer evangélikus vend telepedett le, s itt tizenegy falut népesített be. Az ő lelkigondozásukra kerültek 
erre a vidékre a vend származású vagy vendül tudó lelkészek. Ok azonban nemcsak a közlés verbális 
módját, hanem az irodalmat is felhasználták a környéken letelepült vendek, valamint a Vendvidéken 
maradtak érdekében. Munkásságukkal egyben a vend nyelv megújítását, pallérozását, az irodalmi 
vend nyelv megteremtését is szolgálták. 

Ezt példázzák Kuzmics István már idézett munkái, illetve - kisebb mértékben - Bakos Mihály iro
dalmi munkássága. Bakos Mihály lényegében a még Kuzmics István által elkezdett - énekeskönyv
be szánt - anyaggyűjtést folytatta, amelyet aztán az 1800-as évek közepén Kardos Keresztelő János 
szepetneki, majd őrihodosi lelkész fejezett be. A vend nyelvet azonban a környéken letelepedők nem 
sokáig használták, mert rövid idő alatt elmagyarosodtak. 1862-ben - amint azt Bálint Béla írta - „már 
senki sem tud vendül". 

A gyülekezet 1782-ben új lelkészlakot épített fából, annak ellenére, hogy Tilos akkori földesura -
Tisza-Pataki - ingyen téglát ajánlott. Ugyanakkor szükségessé vált a régi, javítgatott templom helyett 
új templom építése is. Sok vajúdás után úgy döntöttek, hogy a templomot új helyen építik fel, s ahhoz 
földesuruktól megfelelő területet kérnek. Gróf Zsigray Károly elfogadta folyamodásukat. 

Az 1796 júliusában kelt adománylevél kézhezvétele után megkezdték a templom építését, és még ab-
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ban az évben be is fejezték. Az új templomot 1797. november 26-án szentelte fel Bakos Mihály lelkész, 
esperes. Az ünnepi istentiszteleten Ballér István porrogszentkirályi lelkész magyarul. Torkos Ádám 
iharosberényi lelkész német nyelven prédikált. Laky István vései lelkész az úrvacsorát szolgáltatta ki. 

E tősgyökeres magyar helyen feltűnőnek látszó német nyelvű igehirdetés valószínűleg a szepetneki 
leánygyülekezetből érkező, valamint az akkor még Vas megyéből is ide járó német ajkú hívek érde
kében történt. 

Az új templomnak egy harangja volt, amelyhez 1803-ban másikat is öntettek Varasdon. 
A Bakos Mihály halála miatt megüresedett lelkészi állásra Tessedik Sámuelt hívta meg a gyülekezet, 

aki 24 évig (1803-1827) szolgálta híveit. EzeJatt kétszer látogatta meg a gyülekezetet Kis János püspök. 
Első ízben 1814. május 3-án volt az egyházlátogatás. Akkor a gyülekezetben 826 lelket tartottak 

nyilván, ebből Beleznán 42, a liszói fiókgyülekezetben 159, a szepetneki filiában 317 evangélikus élt. 
Surdon, az anyagyülekezetben 308 hívő volt. 

Téglából építettek új paplakot a fából készített helyett 1815-ben. Ezúttal már nem ragaszkodtak a 33 
évvel ezelőtt hangoztatott elvükhöz, amely szerint: „téglaház csak a raboknak szükséges". 

A második egyházlátogatásra 1819-ben került sor. 
Az egyházközség legnagyobb lélekszámú gyülekezete: a szepetneki leánygyülekezet 1825-ben ön

állósult. 
Üj iskola épült 1826-ban - a korszellemet ismét mellőzve - fából, zsúptetővel. 
Tessedik Sámuel halála után Pusztai Remete Márton lett a gyülekezet lelkésze. Számára azonban 

csupán 6 évi (1827-1833) surdi szolgálati időt engedett az Űr, mert 1833-ban elhunyt. Az ő működése 
alatt - 1829-ben - volt Kis János püspök harmadik egyházlátogatása. 

Pusztai Remete Márton halála után Szabó Pált (1833-1862) választotta lelkészének a gyülekezet, 
akinek surdi szolgálata közel három évtizedig - haláláig - tartott. Ezalatt még folytak a reményteljes 
reformkor eseményei, bekövetkezett a dicsőséges 1848-49-es forradalom és szabadságharc, de tartott 
az abszolutizmus sötét korszaka is. Az országos események közvetve vagy közvetlenül kihatottak a 
kis gyülekezet tagjaira is. A 48-as eseményeknek is mély, közvetlen hatásuk volt: szabadságot hoztak 
mind politikai, mind vallási értelemben, de Jellasich hadainak pusztítása nyomán - egyetlen délután -
a hívek fele elvesztette vagyonát. A Dráván való átkelés helye ugyanis közel volt Surdhoz, s az ország
út - amelyen Jellasich hadai vonultak - Surdon vezetett keresztül. Visszavonulásukkor vereségüket 
azzal bosszulták meg, hogy majdnem az egész községet felégették. A tűztől menekülők „legtöbbjének 
nem maradt egyebe, mint ami rajta volt" - olvashatjuk az eseményt leíró Szalóky Eleknél. 

Még 1847-ben látogatta meg a gyülekezetet Haubner Máté püspök, akit később a szabadságharc alatt 
tanúsított helytállása miatt hivatalától megfosztottak és börtönbe vetettek. A 60-as években hivatalát 
visszakapta, de felhalmozódott teendői és a feszült egyházpolitikai helyzet már nem tették lehetővé a 
munkálkodásának elején megkezdett gyülekezeti vizitációk folytatását a somogyi egyházmegyében. 

A gyülekezet Szabó Pál működése alatti vallásos életéről szolgáljon egy adalék: „Az istentisztelete
ket hétköznap napkelte után egy órával és napnyugta előtt egy órával tartották a vasár- és ünnepna
pokon kívül." 

Az 1862-ben elhunyt Szabó Pál utódául Szalóky Eleket választotta a gyülekezet. Több mint fél év-
szádos (1862-1913) működése idején gyors fejlődésen ment keresztül az ország, és gyarapodott a surdi 
gyülekezet is. Nőtt lélekszáma, és jelentős beruházások valósultak meg áldozatvállalásuk nyomán. 

Az idő által megviselt tetőzetű, rossz belső állapotú és egyébként is kicsinek bizonyult 60 éves 
templomuk átépítéséhez kezdtek 1868-ban. A megnagyobbított, toronnyal épített, jelenlegi formájú 
templomot 1869 őszén avatta fel Andorka János iharosberényi lelkész, esperes. Az építkezés költsége
ihez Ferenc József király 300 forintos adománnyal járult hozzá, i^ú gr. Zichy Ödön pedig oltárképet 
ajándékozott. A gyülekezet saját költségén 5 mázsás harangot vásárolt, Döme András kisgazda jóvol
tából pedig 3 mázsás haranghoz és földbirtokhoz jutott az eklézsia. A ma is álló - azóta többször át
alakított - lelkészlakás ugyancsak 1869-ben épült. Az 1875-ös földrengés után az épületek közel voltak 
az összeomláshoz, de a hibákat összefogással helyrehozták. 

A surdi egyházközséghez 1875-ben 880 lélek tartozott. Ebből az anyagyülekezetben 540-en, Liszó-
ban 210-en, Beleznán 87-en, Bükkösdön (a névtár szerint Bükösd) 38-an, Tilosban 5-en éltek. A 109 
tanulóból 70 a surdi, 28 a liszói iskolába járt. A 8 beleznai és 3 bükkösdi iskolaköteles gyermek a helyi 
iskolában tanult. Surdon Doma Samu volt a tanító. 

Nagy áldozattal új iskolát és új tanítólakot építettek 1878-ban. A következő évben új tanító kezdte 
meg működését. A Tolna megyéből származó Sass István munkájának elismerését jelzi, hogy a Du
nántúli Evangélikus Tanítóegyesület elnöki tisztét is betöltötte. 

Orgonát először 1882-ben vettek, majd 1912-ben a pécsi Angstertől vásárolták a jelenlegit. 
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Az 1910. évi névtár adatai kedvező képet mutatnak. Az egyházközséghez már 986 lélek tartozott. 
Ebből surdi 593, liszói 223, beleznai 75, bükkösdi 67, zákányi 25, őrtilosi 3 személy volt. Összesenl31 
gyermek járt iskolába. Surdon Sass István 95, Liszóban Molnár Sándor 28 gyermeket tanított. A 8 
beleznai gyermek a helyi iskolába járt. 

Kiss József a lelkész 1913-tól. Szolgálata idején, az első világháború közepén (1916) vitték el kincstári 
célra a templom 292 kg-os harangját, valamint a 48 kg-os kis harangját, de már 1925-ben a helyükre 
új (400 kg-os és 120 kg-os) harangokat vásárolt a gyülekezet. 

A surdi hívek 1934. szeptember 9-én nagy munka gyümölcséért adhattak hálát: akkor avatta fel 
Horváth Lajos esperes átalakításokkal, magasabbra emeléssel és palatetőfedéssel valósággal újjáépített 
iskolájukat és a tanítólakást. 

Kiss József lelkész az újabb háború borzalmait már nem élte át: 1939 karácsony estéjén hazatért 
Urához. Az elhunyt lelkész helyére Zámolyi Gyula adminisztrátor került. Parókus lelkésszé iktatását 
1941. április 27-én végezte Horváth Lajos esperes. A lelkész és felesége az 1940-es években családi és 
réteg-bibliaórákat szervezett, és négyszólamú énekkart vezetett. A gyülekezeti munkát Malaga Elza 
diakonissza segítette. Zámolyi lelkész 1953-ban a mosonmagyaróvári gyülekezetbe távozott. 

Dr Pusztai Lászlót 1954. január 15-én iktatta hivatalába Kutas Elek esperes. Lelkészi szolgálata 
idején többször végeztek renoválást, átalakítást, szigetelést a templomon. A régi oltárszószék helyére 
nagy tölgyfa kereszt került Korén István szobrász által készített korpusszal. Megújult a szószék és 
részben a karzat is Varga Lajos felügyelő keze munkájával, valamint a presbiterek és a gyülekezeti 
tagok segítségével. A fölújított templomot Káldy Zoltán püspök áldotta meg 1970-ben a templomfalra 
helyezett Kuzmics-emléktáblával együtt. Dr. Pusztai László nyugdíjba vonulásáig - 29 évig - szolgált 
a gyülekezetben. Fő feladatának Isten igéjének tiszta és igaz hirdetését tekintette, szóval és cseleke
dettel. Talán ennek köszönhető, hogy a vegyes vallású Surd önkormányzata 2002-ben - húsz évvel 
elköltözése után - a községben elsőként díszpolgárává választotta. 

Smidéliuszné Drobina Erzsébet a gyülekezet lelkésze 1982-től. Munkássága alatt - 1986-ban - fel
épült az új gyülekezeti terem a lelkészlakás meghosszabbításával, és a régi pajta helyén elkészült az 
ikergarázs. 1990-ben komfortosították a lelkészlakást. 1991-ben emeleti vendégszoba készült, és még 
abban az évben elvégezték a templom külső renoválását is. A példamutató áldozattal végzett munká
latok sorát a dr. Varga József - Kanadában élő - tiszteletbeli presbiter által ajándékozott kis harang 
felszerelése, majd annak 1993. augusztus 15-én végzett felszentelése követte. 

Az egész karzat átépítésre szorult 1997-ben, ekkor a fenyőfából készült mellvédre diófából faragott 
szimbólumok kerültek, amelyek az egyházi esztendő állomásait ábrázolják. Vass Józsefek két új lép
csőfeljárót készíttettek. A régi oltárkép - Faragó Márton: Keresztelő János megkereszteli Jézust - meg
újulva került vissza a keresztelőkút elé. Az orgonát Kiss István és lánya újították fel. 

Nagy ünnepe volt az ősi gyülekezetnek 2003. augusztus 24-én. Surdról egy emberöltő alatt immár 
másodszor hívott szolgálatra pásztort az Űr. A múlt század második felének közepén innen indult el 
Vajda István (felavatása Budapest-Zuglóban volt, ma Ajka lelkésze), most Rozs-Nagy Szilvia lépett a 
szolgálattevők sorába. Az avatás szertartását Szebik Imre elnök-püspök végezte dr. Szabó Lajos rektor 
és Smidéliuszné Drobina Erzsébet helyi lelkész közreműködésével. 

Ujabb jelentős esemény történt a gyülekezetben 2003. október 25-én. Kuzmics István egykori lel
kész és bibliafordító születésének 280. évfordulója alkalmából szlovén nyelvű emléktáblát helyeztek 
a templom falára a már 1970-től ott lévő magyar nyelvű tábla mellé. Az új emléktáblát két püspök 
- Szlovéniából Ernisa Géza, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület részéről Ittzés János - szentelte 
fel. Az ünnepi alkalmon dr. Pusztai László is jelen volt, aki a 60-as évek végén kezdeményezője, majd 
Kercsmár Sándor lendvai esperessel elindítója volt a szlovén-magyar evangélikus kapcsolatnak. 

A hajdani surdi lelkész, majd - nyugdíjas évei alatt - múzeumi tárlatvezető 2006-ban, kilencvenegy 
éves korában hunyt el. A budavári templomban búcsúztak tőle szerettei és tisztelői. Hamvai felett dr. 
Fabiny Tibor egyháztörténész professzor hirdette az evangélium vigasztalását. Surd és Liszó temp
lomának harangjai napokon át siratták a szeretett lelkészt. Hivatását két unokája folytatja: Buday 
Barnabás és Buday Zsolt. 

A múltját és az elődök áldozatos szolgálatát tisztelő gyülekezet 2006 novemberében, nagyszabá
sú ünnep keretében, a már egy évszázada nem használatos „Kuzmics" temetőből, a templomkertbe 
helyezte Pusztai Remete Mártonnak, a 19. század első felében itt elhunyt lelkészének még olvasható 
sírkövét. 

A liszói leányegyház 
Liszó Zala megye délkeleti szélén, Surdtól 10 kilométerre fekvő kisközség, ma már nagyobb arány

ban római katolikus lakókkal. Régen major volt. 
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A reformációtól - napjainkig 

A településen élő evangélikusok ősei Vas megyei vend telepesekként találtak itt otthonra a 18. szá
zad elején. Két csoportban érkeztek: 1718-ban 4, majd a következő évben 14 család telepedett le abban 
a reményben, hogy vallásukat szabadon gyakorolhatják. Hamarosan templomot (kezdetleges, fából 
készült kis imaházat) építettek, de azt az ellenreformáció türelmetlensége idején lerombolták. Helyére 
katolikus templom épült. 

A gyülekezet hosszú évtizedeken keresztül oklevél nélküli tanítót alkalmazott, s bérelt házban folyt 
a tanítás és a hitélet. Változást az 1860. év jelentett, ekkor épült a tanítólakás és a tanterem. Itt tartották 
az istentiszteleteket is. Tanítójuk a Sopronban végzett Héricz Sándor lett, akit rövid, de eredményes 
14 hónap múlva Takács József követett. O 35 évig - nyugdíjba vonulásáig - tanította a liszói gyerme
keket. A jelenlegi kis templomot az ő munkálkodása alatt építették nagy áldozattal és sok fáradsággal 
1867-ben. Az új tanítólakás és az iskola 1882-ben épült. 

Utódjául Pohánka Gyulát választotta a gyülekezet, aki néhány év múlva állami tanítói állásba távo
zott. Az őt követő Molnár Sándor ugyancsak rövid ideig taníthatta a szolgálata idején 200-at meghala
dó (1910-ben 223) lélekszámú filia tanulóit, mert betegsége miatt nyugdíjazását kellett kérnie. 

Az új tanítót, Balikó Józsefet hivatala elfoglalása után a háború kitörése miatt hadba szólították 
ugyan, de onnan visszatérve, hosszú éveken át tanította a közben fogyó (1933-ban 199, 1940-ben 180 
lelkes) gyülekezet 30-at is meghaladó számú tanulóját. Öt és az utána következő Pfeiífer Jánost máig 
is nagy tisztelettel emlegetik a gyülekezet tagjai. 

A két világháború közötti években az ifjúsági egyesületbe tömörült fiatalok nagy buzgalommal 
vettek részt mind a körükben, mind a gyülekezetben tartott egyházi alkalmakon, és mozgatói voltak 
a falu kulturális életének. 

A kis gyülekezet akkori életéből különösen három esemény érdemel kiemelést. Az első kettő 1929 
Szentháromság vasárnapjához kötődik. Ezen a napon leplezték le azt a márványtáblát, amelyet 14 
világháborús hősi halottjuk emlékére helyeztek a templom falára, és akkor avatták fel a világháború 
idején elrekvirált homloksípok helyett beszerzett új orgonasípokat is. A harmadik esemény 1936. ok
tóber 4-én, a hetven év viharától megtépázott templom felújításának örömünnepe volt. 

A 114 éves templomot - renoválás után - Káldy Zoltán püspök szentelte fel 1982-ben. Azóta kisebb-
nagyobb javítások, változtatások történtek (szigetelés, festés, fűtésszerelés), s a régi oltárkép - Krisztus 
a Gecsemáné-kertben - dr. Zakócs József adományából, restaurálás után visszakerült a papi pad fölé. 

Mindezek a változások azt mutatják, hogy templomukat szerető, áldozatkész hívek laknak itt, akik 
kis gyülekezetük fenntartását adományaikkal biztosítják. 

Zákány (szórvány) 
A kis szórvány a reformáció korában Nádasdy-birtok volt, s ennek köszönhetően lakói már korán 

megismerkedtek a reformáció tanaival. Lelkészei közül Révkomáromi Horváth András nevét ismer
jük, akit 1632-ben Csurgóra ordináltak lelkésznek, de 1635-ben már Zákány prédikátora volt. 1651-ben 
- a szakonyi zsinaton - Vincze Ferencet avatták fel a falu lelkészének. 

Musay Gergely püspök 1661-ben Zákányt még az anyagyülekezetek közé sorolta, majd lutheránus 
lakói eltűntek a történelem viharaiban. A mai Zákámyban a gyülekezeti nyilvántartás szerint csupán 
8 evangélikus él. 

A 2001-ben tartott népszámlálás során Zákányban - az akkor közigazgatásilag még hozzá tartozó 
Zákányteleppel együtt - 69 személy vallotta magát evangélikusnak. Zákány és Zákánytelep még ab
ban az évben közigazgatásilag elvált egymástól. Az önállósulás az evangélikus felekezet tagjait nem 
érintette, mert eddig is más-más gyülekezetbe tartoztak - a zákányi hívek a hozzájuk közelebb eső 
Surdhoz, a zákánytelepiek pedig a szomszédságukban lévő Gyékényeshez. A népszámláláskor magu
kat evangélikusnak valló zákányiak és zákánytelepiek száma ezért külön nem ismeretes. A megadott 
14 fős lélekszám becsült adat, a két gyülekezet nyilvántartásában szereplő evangélikusok arányában 
történt a meghatározás. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Surd 
Lelkészek: Muraközi Miklós (1625), Csanaki Mihály (1635), Károly Ferenc (1643), Perlaky György 

(1646-1668), Muray Vigil István (1668-1681), Rajczi András (1681-1687), Bokányi Ádám (1687-1714), 
(!), Suhajda György (1742-1751), Berke Ádám (1751-1755), Kuzmics István (1755-1779), Bakos Mihály 
(1780-1784), Horváth Mihály (1784-1785), Bakos Mihály másodszor (1785-1803), Tessedik Sámuel 
(1803-1827), Pusztai Remete Márton (1827-1833), Szabó Pál (1833-1862), Szalóky Elek (1862-1913), 
Kiss József (1913-1939), Zámolyi Gyula (1940-1953), dr. Pusztai László 1954-1982), Smidéliuszné 
Drobina Erzsébet (1982-) 
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Surdi Evangélikus Egyházközség 

Tanítók: Weisz (Weiss) Pál (1713-1718), Árvái (Árvay) András (1718-1751?), Adamits János (?), 
Fabics Mózes (7-1758?), Vörös (1760-1761), Balasits János (?), Szabó András (1765-1768), Horváth 
Mihály (1770), Balogh Ferenc (1774), Kontor János (1775-1782), Révai András (1784), Artner Mihály 
(1784-1786), (!), Fekete György (1788-1794), Kovács György (1795-1796), Ivanics Mihály (1797), 
Szucsányi János (1797-1822), Nagy István (1822-1823), Bárki István (1824-1825), Ferentzy (Ferenczi) 
János (1825-1834), Simon István (1835-1867), Kapi Rezső (1867-1872), Doma Samu (1872-1878), Sass 
István (1879-1920), Sebestyén Sándor (1921-1948) 

Felügyelők: dr. Hazay Árpád minisztériumi titkár, Budapest (?-1933-1940-?), Varga János 
(?-1973-?), Borsos János (?-1989-2000), Szegedi Sándor (2000-) 

Liszó 
Tanítók: Héricz Sándor (1860-1862), Takács József (1862-1896), Pohánka Gyula (?), Molnár Sándor 

(?-1910-?), Balikó József (1914?-1946?), PfeiíTer János (7-1948) 
Zákány 
Lelkészek: Révkomáromi Horváth András (1635), Vincze Ferenc (1651) 

A jelen 

Surdon a vasárnapi istentiszteleteken általában a gyülekezet tagjainak 157o-a van jelen. A résztve
vők az idősebb korosztályból kerülnek ki, de mindig van néhány fiatal is a közösségi együttléten. 

Liszóban a részvételi arány 30%-os, és a fiatal szülőkkel együtt gyermekeik is jelen vannak az isten
tiszteleteken. Mindkét gyülekezetben csökken a lélekszám, és az iskola megszüntetése napirenden van. 
A gyermekek hitoktatása folyamatos. Kiemelkedő felkészültségüknek az országos hittanversenyen is 
tanújelét adták. 

A szórványban családi istentiszteleti alkalmak gazdagítják a lelki életet. 

Dr. Jani János 
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Tab és környéke Evangélikus Egyházközség 

8660 Tab, Kossuth Lajos u. 57. 
Tel.: 84/320-039 
Web :http -.//tab.lutheran.hu 
Szigethy Szilárd lelkész 

Tab önállósulásának éve: 1717. 
Anyakönyveit 1775-től vezették. 
Bábonymegyer önállósulásának éve: 1723. 
Anyakönyveit 1784-től vezették. 
Somogydöröcske önállósulásának éve: 1758. 
Anyakönyveit 1787-től vezették. 
Társult egyházközséggé alakulásának éve: 1978. 
Ettől kezdve vezetik az új anyakönyveket. 
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Tabi anyaegyház 
Lélekszám: 515 /403/ 403 Presbitérium: Johann 

Endre felügyelő, Ápelesz László gondnok, Nagy Károlyné Garas Gizella jegyző. Fehér Gyuláné pénztá
ros. Kársai Tiborné számvevőszéki elnök, Albertné Cservenka Ágota, Benyes Jánosné, Falvay Zoltán, 
Kadlicskó Sándor, Mizerák Zsuzsanna, Paska Zoltán, Somogyiné Kovács Anna, Székely Lajosné, Szik
szói Gábor, Szukován Ferencné Szukován Szabolcs, Sándor Pál (Bábonymegyer), Tar Jőzsefné (Bedeg-
kér), Horváth Jánosné (Lulla), Zsigó Dezsőné (Somogydöröcse), Kovásznai Tamás (Somogymeggyes), 
Stíner Jánosné (Torvaj) 

Bábonymegyeri leányegyház 
Lélekszám: 144 /98/ 98 Presbitérium: Sándor Pál gondnok, Horváth Károlyné jegyző, Gaál Sándorné 

pénztáros, Mizerák Istvánné számvevőszéki elnök, Gaál Sándor, Péter Imre, id. Sándor Győző, ifj. Sán
dor Győző, Simon József, Veibel Józsefné 

Bedegkéri fiókegyház 
Lélekszám; 50 /lO/ 10 Gondnok: Tar Józsefné 
LuUai fiókegyház 
Lélekszám: 56 /35/ 35 Gondnok: Horváth Jánosné 
Somogydöröcskei fiókegyház 
Lélekszám: 18 /16/ 16 Gondnok: Zsigó Dezsőné 
Somogymeggyesi fiókegyház 
Lélekszám: 56 /39/ 39 Gondnok: Kovásznai Tamás 
Torvaji fiókegyház 
Lélekszám: 41 728/ 28 Gondnok: Stíner Jánosné 
Az evangélikus egyház más munkaterületein (is) szolgáló gyülekezeti tagok: dr Mezőfi Ágnes kura

tóriumi elnök, Szigethy Szilárd egyházmegyei evangelizációs és missziói felelős 
Szórványok és lélekszámuk: Kánya (15 / - / -), Kára (1 / - / -), Kapoly (17 /3/ 3), Miklósi (7 / - / -) , 

Nagyberény (18 /2/ 2), Nyim (3 /-/ - ) , Som (20 /lO/ 10), Ságvár (30 /4/ 4), Sérsekszőlös (9 /6/ 6), So-
mogyegres (4 /-/ - ) , Somogyacsa (3 / - / - ) , Szorosad (2 / - / - ) , Tengőd (4 / - / -) , Törökkoppány (3 / - / 
-) , Zala (2 /-/ -), Zics (13 /-/ -) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1031 /654/ 654 

A gyülekezetek története 

A tabi anyaegyház 

Tab a Balatontól délre, Külső-Somogy északkeleti részén, a Kis-Koppány patak mentén fekvő város. 
Régóta lakott hely. 1598-ban Nádasdy Ferenc birtoka volt. A 17. század első évtizedeiből már ismert 

református gyülekezete, amely a kiskomáromi esperességhez tartozott. A falu a török hódoltság alatt 
(1660 után) elpusztult, majd a 18. században újratelepült. 

Az új, különböző nemzetiségű lakók nemcsak gyülekezetet, hanem virágzó községet is alapítottak, 
amely később mezővárossá, járási székhellyé, majd a mai várossá fejlődött. 
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Tab és környéke Evangélikus Egyházközség 

A letelepülők között - amint Szita László könyvében olvasható - „Valójában a szlovákok voltak az 
elsők 1712-ben, de ugyanezen év végén magyar jobbágyok is kaptak területeket. A németek később 
kerültek Tolna megyéből szekunder telepesként, az ottani lutheránus hesseni telepítési csoportból Tab-
ra". 

A tahi evangélikus gyülekezet alapítására vonatkozó legrégibb iratok 1840-ben elégtek, ezért nem 
állapítható meg a gyülekezet keletkezésének pontos ideje. Az 1717-ben kelt „szállólevél" szerint, 
Majthényi György és Perényi Zsigmond földbirtokosok Tab- és Csabapusztáikat adták a letelepülő 
evangélikus híveknek, hogy a maguk vallása szerint való prédikátorukat is magukkal hozhassák Tren-
csén és Nyitra vármegyékből. 

Az egyháztörténészek 1717-re teszik a gyülekezet keletkezésének évét. Első lelki vezetőire több for
rás utal. Payr Sándor a győri esperesség 1725. évi névtárából idézve, Velits Péter lelkész mellett - aki 
a tótok papja volt - Schiegler Józsefet említi, aki a németek papja lehetett. („Tabiensis, in comitatu 
Somogyiensi, Pást. PetrusVehcs, Joseph Schiegler.") Szeniczei Bárány György esperes a tolna-baranya
somogyi esperesség 1715 és 1742 közötti történetének leírásában három lelkész - Velits Péter (1718-
tól), Tomcsányi György és Masnitzius János - működését jelzi Tabon. 

A Haubner Máté püspök részére 1862-ben készített kimutatásban pap nélküli, léviták által vezetett 
gyülekezeti életről olvashatunk az 1730-as évekre vonatkozóan. 

Velits Péter korábban dabronyi tanító (1706), majd oroszlányi lelkész (1711) volt. A tabi szlovákok 
1718-ban hívták meg pédikátoruknak, s 1730-ban bekövetkezett haláláig működött közöttük. Utódja, 
Omaszta Imre levitaként vezette a gyülekezetet. Öt Szalántzy Mihály követte. Utódjaként Tomcsányi 
(Tomtsányi) György nevét jegyzik, akinek távozása után Masnitzius (Masnitius) János volt a lelkész. 
Szolgálata az 1741 és 1746 közötti évekre esik. Ö kezdte meg az anyakönyvek vezetését, és az ő idejé
ben indította el az eklézsia elleni támadásait a veszprémi püspök. 

Az 1744-ben veszprémi püspöki székbe került és a protestánsok kíméletlen üldözéséről ismert 
Padányi Bíró Márton keze az alig 30 éve letelepedett tabi evangélikusokhoz is elért. 1745-ben Mar
caliba idéztette a tabi evangélikusok elöljáróit, és megtiltatta nekik, hogy saját felekezetükbe tartozó 
tanítót alkalmazzanak. Akaratának azonban csak az oskolamester (Reguli János) elűzésével tudott 
érvényt szerezni. 1746-ban Masnitzius János lelkészt és több társát idézte Marcaliba, s kényszerítette 
állása elhagyására. Egyidejűleg több templomot is elvetetett a protestánsoktól. Masnitzius prédikátor 
az üldözések elől a Hont megyei Bagyánba távozott. 

Ezt követően - 1746 és 1749 között - volt a gyülekezet lelkésze Hrabovszky Jakab, akinek a fia 
később az egyházkerület püspöke lett. Az ő utódja Vörös Zsigmond (1749-1751) volt. Nevét Fábri 
Gergely 1750-ben készített jegyzéke is őrzi. 1751 és 1757 között Neogrády Mihály volt a gyülekezet 
papja. 1757-ben Bárány János püspök Pringer Mihályt avatta fel tabi lelkésznek, akit 8 évi szolgálat 
után Vadherszky (Payr Sándornál: Vadkerti!) György követett. 

Utóda, Nóvák János Jakab (1778-1779) csak egy évig volt Tab lelkésze, de számos éven keresztül 
Tolna-Baranya-Somogy espereseként működött. A gyülekezet papjai akár szlovák, akár magyar, akár 
német származásúak voltak, kiválóan tudták mindhárom nyelvet. Legtöbbjük nagy műveltséggel ren
delkezett, ismereteit híres külföldi egyetemeken szerezte vagy gyarapította. 

A gyülekezet első, torony nélküli templomának (oratóriumának) helyéről és építésének idejéről 
nincs adatunk, de az ismeretes, hogy 1780 és 1790 között tűzvész martaléka lett. 

Az első iskola építésének idejét és körülményeit ismerjük. Valószínűleg már a letelepedés idején 
iskola is épült a templom szomszédságában, azzal egy időben vagy még azt megelőzően. Valószínű, 
hogy az 1720-as években már rendszeres oktatás folyt a gyülekezet saját iskolájában. Tab ugyanis a 
letelepedés idején puszta volt, így bérelhető helyiség nem állhatott rendelkezésre. Az iskola viszont 
fontos volt, mert gyermekeik anyanyelvi oktatása csak ezáltal volt biztosítható. Tény, hogy 1745-ben 
már virágzó iskolája volt Tabnak, és ez kiváltotta a veszprémi püspök „nemtetszését". Ezért kellett 
elhagyni a falut a gyülekezet tanítójának, Reguli Jánosnak is. Távozásával az iskola története hosszú 
időre ködbe vész. Az ismertté vált kutatások szerint a türelmi rendelet megjelenéséig 14 - többnyire a 
Felvidékről származó és a papokhoz hasonlóan magas műveltséggel rendelkező - magyar, szlovák, né
met eredetű tanítója volt a gyülekezetnek. Az iskolai oktatás abban az időben még háromnyelvű volt. 

A második oratórium az evangélikus báró Calisch telkén és költségén épült, de hamarosan szűknek 
bizonyult. Krizsán Pál (1797-1807) szolgálata alatt megnagyobbították - a mostani kisablaktól a to
ronyig -, és 1800-ban tornyot emeltek mellé. A torony fazsindelyes és magas volt, csúcsán kétfejű sas 
ékeskedett. A templom oltárát a pozsonyi tót-magyar gyülekezet ajándékozta. 

A templom harangjairól annyi ismeretes, hogy 1807-ben Deli Mihály és Deli Pál református atya
fiaktól egy kis harangot vásároltak a hívek. Egy másik harangot Millner Ferenc öntetett 1819-ben, 
Budán. Ezzel együtt három harangja volt a gyülekezetnek. 

Suvada (Suhajda, Schuhajda) Pál a lelkész 1808 és 1831 között. Az ő szolgálati idejére Kis János 
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püspök három canonica visitatiója esett. Az elsőt 1814. május 16-án tartotta, és az mind az anyagyüle
kezetre, mind annak tótkéri és torvaji leányegyházára kiterjedt. A vizsgálati jegyzőkönyvből kitűnik, 
hogy az anyagyülekezet lelkésze évenként négy alkalommal tartott istentiszteletet a filiákban. Mind
két helyen volt oratórium (imaház), iskola és az egyházi szolgálatot is ellátó praeoráns („előimádkozó", 
de a prédikációs szolgálatra feljogosított tanítókat is így hívták)) mester. Megtudhatjuk, hogy „Pecsét
je is vagyon az Ekklesiának, melynek czimere: koronán ülő Pelikánmadár, ezen körülírással: Sigill. 
Eccl. Aug. Conf. Tab". 

Kis János püspök 1820-ban, majd 1829 őszén tartotta újabb vizitációját. Az utóbbi vizitáció idején 
Laucsek (Lautsek) István volt Tab tanítója. Az anyagyülekezethez 430, a tótkéri filiához 290, a torvaji
hoz 130 lélek tartozott. A vizsgálat alapján hozott intelmekből és rendelkezésekből kiemelendő: 1. Az 
anyakönyveket és az egyházi számadásokat a helyi prédikátornak tisztábban és nagyobb pontossággal 
kell vezetnie; 2. Négy keresztanyánál (párnál) több ne írasson az anyakönyvbe; 3. A praeoráns mes
terek a megholtak neveit minden hónap végén kötelesek a prédikátornak beküldeni; 4. A gyermekek 
szülei gyermekeiket szorgalmasabban küldjék iskolába. 

A harmincas években mind a lelkész, mind a tanító személyében változás történt. Az 1832-ben 
elhunyt lelkész helyére Szepezdi Kis Jánost (1832-1843) választották. A tanító is egy időre eltávozott, 
de 1834 és 1836 között ismét Tabon tanított, és csak 1836-ban költözött véglegesen Tótkérre. Laucsek 
Istvánt a fiatal Daxner Ferenc váltotta fel a tanítói székben. 

Az egyház épületeiben és tárgyaiban felújításokat végeztek. A parókián új folyosót építettek, tég
lából új hátsó falat raktak, új pincét és új kutat ástak. Az iskolát megnagyobbították, a tanító egyik 
szobáját kipallóztatták. A templomba új oltárt építettek, az orgonát felújították, a kelyhet újraara-
nyoztatták. Az időközben elhasadt harang helyett 42 fontos új harangot szereztek. 

Kis János szuperintendens megbízásából tartott vizitációt KisTatay Imre esperes 1840. március 31-
én. A vizsgálat idején Tabon 450, Tótkéren 259, Torvajon 114, Kapolyon 78, Zalában 26 evangélikus 
élt. Az egyházközséghez összesen 930 lélek tartozott. Tab tanítója Daxner Ferenc volt. Az iskolára és a 
tanító személyére vonatkozóan a jegyzőkönyvben a következő megállapítás és rendelkezés olvasható: 
„A tanulók előmenetele felett próbatétel tartatott, kiknek a számuk 57, név szerint 29 férfi és 28 leány
gyermek, midőn is kisült, hogy a tanító nem egészen tartozó szorgalommal forgolódott körülöttök, 
melyért is meghagyatott néki, hogy tanítói kötelességeiben ezután buzgóbban eljárjon; a szülőknek 
pedig, hogy gyermekeiket nyári időben is oskolába küldeni el ne mulasszák." 

Tűz pusztított 1840. június 18-án délután 1 órakor a falu nagy részén. A templom is a tűzvész áldo
zata lett. Három harangja közül kettő megolvadt, egy pedig eltompult hanggal használhatatlanná vált. 
Megmenteni csak az oltárt és az orgonát lehetett. A szalmatetős paplak és az iskola épületei is leégtek. 
Szepezdi Kis János lelkész élete kockáztatásával mentette meg az 1775-től vezetett anyakönyveket, de 
a korábbiak a tűzben elhamvadtak. 

A leégett templomot hamar újjáépítették. Költségeit Calisch Frigyes 1000 forintos hozzájárulásából 
és a hívek adományaiból fedezték. 1840. szeptember 18-án már az új - ma is álló - templomban ke
reszteltek. 1842-ben 185 kg-os haranggal gazdagodtak. 

Krizsán József (1843-1867) szolgálata alatt a gyülekezet mind lélekszámában, mind anyagi javaiban 
gyarapodott. Üj iskola és tanítólak épült 1858-b£m, Szilvágyi Sámuel tanítósága idején. 

Haubner Máté püspök 1862. június 29-én tartott egyházlátogatást Tabon. Az anyagyülekezethez 
587 lélek tartozott, a tótkéri filiában 325, a torvajiban 225 evangélikus élt. A kapolyi fiókegyháznak 
80, a zalainak 28 tagja volt. Bálványoson 5 fő, Nágocson 2 fő tartozott az evangélikus felekezethez. 
Az egyházközségben összesen 1252 lélek élt. Az eklézsiát a presbitérium és a közgyűlés kormányozta 
határozataival, képviseletét a lelkész és az elöljáróság látta el, önalkotta szabályai nem voltak. Az 
anyagyülekezetnek egy gondnoka volt i^ú Kadlicskó István személyében. A vizsgálatot megelőző 
évben (1861) 55 gyermeket - 29 leányt és 26 fiút - kereszteltek, és 46 halottja volt a gyülekezetnek. A 
25 konfirmandusból 17 volt a leány, és 8 a fiú. 

Sztanó Sándor 1868 és 1910 között volt a gyülekezet lelkésze. Működése alatt tovább nőtt a hívek 
száma, és a Ferenc József-i békés kor nyújtotta lehetőségeket kihasználva, anyagiakban is szépen gya
rapodtak. 1874-ben 12 változatú orgonát vásároltak Sáska Márton orgonakészítőtől. 

Az anyaegyházhoz 1875-ben 650 lélek tartozott, 105 volt a tanulók száma. Az iskola tanítóját Bartos 
Tivadarnak hívták, és 1861-től működött a gyülekezetben. Tótkéren 292 lélek között 60 volt az iskolás
korban lévő gyermek. Torvajon a 213 evangélikusból 36 gyerek járt iskolába. Kapolyban 60 evangéli
kus élt, Zalában és Bálványoson 43. Az egyházközségnek 1258 tagja volt. 

A tabi tanulók létszáma 1877-ben már elérte a 110-et. A létszámnövekedés szükségessé tette a má
sodik tanterem megépítését és a második tanítói állás létrehozását. 1882-ben kis harangot vásároltak. 
1902-ben kéttantermes iskolát építettek. 

A gyülekezet tót (szlovák) anyanyelvét sokáig megőrizte. A magyar környezetben azonban elke-
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rülhetetlen volt a magyarosodás. A tanítás 1860-ig vegyes nyelven folyt: magyarul és szlovákul. Ezt 
követően az iskolában magyar nyelven tanítottak. Az istentisztelet nyelve kezdetben szlovák volt, 
1868-tól azonban csak minden 3. vasárnap tartották szlovák nyelven. 

Az egyházközség 1881-ben már a következő határozatot hozta és terjesztette jóváhagyásra esperese 
elé az alkalmak pontos meghatározásával kiegészítve:. „A tót istentisztelet ezentúl minden egyházi év 
folyamán ötször fog tartatni, s az Űrvacsorája nevezett nyelven ugyanannyiszor kiszolgáltatni." 1888-
tól magyar nyelven folytak a gyülekezeti alkalmak. 

Az anyagyülekezetet 1910-ben 714 lélek alkotta. A hozzá tartozó torvaji és magyarkéri (régi neve 
Tótkér) filiában, a kapolyi és a zalai fiókegyházban, valamint a nyolc szórványközségben 783 evangé
likust tartottak nyilván. Az egyházközséghez összesen 1497 lélek tartozott. Ugyanakkor Tabon Küffer 
János és Mészáros László tanító 131 gyermeket oktatott. 

Sztanó Sándor utódjául Gyarmathy Ferencet választották. A fiatal lelkész békés időben vette át a 
gyülekezet lelki vezetését, de szolgálati ideje alatt (1911-1949) át kellett élnie két világháború borzal
mait, emberi tragédiák sorát és azt a társadalmi változást, amely az egyházi ingatlanok államosításá
hoz vezetett. Tevékeny részese volt új gyülekezetek megalakulásának - LuUa, Sérsekszőlős (korábbi 
írás szerint Sérsekszőllős) -, valamint szomorú tanúja olyan cselekedeteknek, amelyek virágzó gyüle
kezetek megcsonkítását (Somogydöröcske, LuUa) vagy teljes pusztulását (Sérsekszőlős) okozták. 

Új - harmadik - tanteremmel bővítették az iskolát 1913-ban. 
A kisharangot és a tűzvészben megolvadt középsőt 1916-ban a hívek önként felajánlották hadicélra. 

1923-ban 99 kg-os kisharangot vettek, amelyet később 119 kg-osra cseréltek, majd 478 kg-os haranggal 
gyarapodtak. Az emberáldozatok azonban nem pótolhatók. Az első világháborúnak 30 hősi halottja 
volt. Nevüket az oltár mellett elhelyezett márványtábla őrzi. 

A húszas évek első felében a sérsekszőllősi és a luUai filiával bővült az egyházközség. SérsekszőUősön 
1923-ban, LuUapusztán 1925-ben épült iskola és tanítólakás. Az új gyülekezetek szervezésében és az 
iskolák építésében Gyarmathy Ferenc lelkész áldásos munkát végzett. 

A templomot 1933-ban renoválták és új padokkal látták el. 
Az 1933-ban kiadott névtárban az anyaegyház 785 lélekkel szerepel. Az iskola 156 tanulójának ok

tatását Szalay Miklós kántortanító és Lőrincz György tanító végezte. Leánygyülekezeteinek száma 
- a sérsekszőllősi és a lullai filia megalakulásával - négyre emelkedett. Az egyházközséghez össze
sen 1942 evangélikus tartozott, a tanulók összlétszáma 396 volt. Az anyagyülekezet lélekszáma (773) 
1940-re lényegesen nem változott, tanítói is megmaradtak, de a tanulók száma 119-re csökkent. Az 
egyházközséghez 1841 lélek tartozott. A négy filia közül Bedegkéren 264, Torvajon 245, Lullán 251, 
SérsekszőUősön 171 evangélikus élt. A kapolyi fiókgyülekezetben 25-en voltak evangélikusok. Az egy
házközséghez tartozó szórványban (11 településen) 112-en laktak. A tanulók létszáma 276 volt. 

A hívek lelki életét a vasárnapi iskola gazdagította, a fiatalok ifjúsági egyesületben tevékenykedtek, 
a gyülekezeti karitatív munkát a nőegylet fogta össze. A háború után ezek vezetését Gyene Sára dia
konissza vállalta. 

A második világháborúban a gyülekezet 22 tagja halt hősi haladt. Az ő emléküket is az oltár mellé 
helyezett márványtáblán örökítették meg a feledni nem akaró utódok. 

Az iskolát és a hozzá tartozó 2 szolgálati lakást, valamint a különálló szolgálati lakást 1948-ban 
államosították. Ebben az időben - egy 1948-49-ről készített népmozgalmi kimutatás szerint - Tabon 
630, Bedegkéren 206, Torvajon 182, Lullán 126, Sérsekszőlősön 8, Zalán 4 evangélikus lakott. Az egy
házközséghez összesen 1156 lélek tartozott. A lélekszám nagymértékű apadása főképp a sérsekszőlősi 
és a lullai német ajkú hívek Németországba való kitelepítésének következménye. A születések számá
nak csökkenése - az egyre jobban fellelhető egyke -, a háború és a társadalmi változások szerepe sem 
lebecsülendő. 

Gyarmathy Ferenc helyére Jakus Imrét hívta meg a gyülekezet. A 30-as években a göcseji Barlahi-
da templomépítőjeként, valamint az egyházi lapokból, önálló kötetekből költőként és novellistaként 
ismert lelkész Sárszentmiklósról került a gyülekezet élére 1950 májusában, és 1978. november 1-jéig 
volt a nagy szórványterületen élő evangélikusok pásztora. Feladata a lelki építkezés volt, amelyet két 
diakonissza - Nyáry Erzsébet és Gyene Sára - segítségével kezdett el, de egyébre is volt gondja. 

Közvetlenül szolgálatának kezdetén az egykori istállót gyülekezeti teremmé alakították, majd a 
templombelső átalakításába kezdtek. Az átalakításhoz Sándy Gyula professzor szaktudását is igénybe 
vették. A munka eredményeként új oltár, művészi oltárkép és gyönyörű, barokk szószék került a temp
lomba. Az oltár készítéséhez a régi (103 éves) oltár elemeit is felhasználták. A régi „ketreces székek" 
nemes barokk teteje is a templom dísze maradt. Az építkezés fáradhatatlan összefogója Lőrincz Lajos 
gondnok volt. Az oltárt és a szószéket Szerencsés János és Kodak Lajos asztalosmesterek készítették. 
Az oltárkép a tengeren járó Jézust ábrázolja, aki a süllyedő Pétert emeli ki a hullámokból. A képet az 
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„egyházegyetem" adományozta. Az új oltár és a szószék felavatását Túróczy Zoltán püspök végezte. 
Jcikus Imre közel fél évszázadnyi szolgálat után - amelynek nagyobb része a tabi volt - Siófokon 

töltötte nyugdíjas éveit. Ott is halt meg 1993. május 13-án. A szakmai körökben is megbecsült költő és 
novellista versei és novellái rendszeresen megjelentek az egyházi lapokban (Harangszó, Űj Harang
szó, Evangélikus Élet, Diakónia). Több versét közölte a Somogy, a Méhészet - nagy méhész volt -, 
valamint a Tatay Sándor által válogatott és szerkesztett Csepp a tengerben (Evangélikus elbeszélők) 
című antológia 1988-ban. Kádár Gyula lelkésszel - aki fiatalon halt meg - adta ki a Magvetőt vár a 
Föld című kötetet, amelyet 1947-ben a Számadás követett. Kisebb tanulmányai is önálló kötetekben 
jelentek meg. Kéziratban maradt az 1950-ben írt Csillaghullás című göcseji balladasorozata. 

A gyülekezetbe 1978-ban került Szabó Vilmos lelkész és Szabóné Piri Zsuzsanna segédlelkész. 1979. 
január l-jétől már a fiatal házaspár látta el a - Jakus Imre és Káldy Zoltán püspök elgondolása és 
tanácsa alapján, az érintett gyülekezetek által megalakított - Tab és Környéke Egyházközség gyüle
kezeteinek lelkészi szolgálatát. Beiktatásuk 1979. november 4-én volt. Ezt megelőzően avatta lelkésszé 
Szabóné Piri Zsuzsannát Káldy Zoltán püspök. A nagy kiterjedésű egyházközség lelkigondozását egy 
évtizeden keresztül végezte nagy buzgalommal. Közben részesei voltak egy felújítási folyamatnak is: 
a gyülekezet 1980 és 1984 között újította fel templomát és a lelkészlakást. 1988-ban a kiskőrösi gyüle
kezetbe távoztak. 

A pásztori szolgálatra ismét fiatal házaspár kapott bizalmat: Verasztó Sándor és Verasztóné Mosoni 
Edit. Szolgálatuk ideje alatt (1989 és 1992 között) újították fel a gyülekezeti termet. Ök 2003 nyaráig 
voltak a ma is nagy kiterjedésű gyülekezet lelkészei, majd Zalaistvánd lett új működési területük. 

Szigethy Szilárd a gyülekezet pásztora 2003 nyarától, akit - egyévi helyettes lelkészi szolgálat után 
- 2004. szeptember 4-én iktatott hivatalába Szemerei János esperes. 

A bábonymegyeri leányegyház 

Bábonymegyer Somogy megye keleti szélén, Tabtól északkeleti irányban mindössze 5 kilomé
terre fekvő község. Neve: 1909-ig Bábony, majd 1930-ig Nagybábony. Mai nevét Nagybábony és 
Koppánymegyer községek egyesülésével kapta, 1930-ban. 

Bábony régi település. A török hódoltság alatt elpusztult, majd újratelepült győri és Győr megyei 
lakosokból. Evangélikus gyülekezetként csak ezt követően van róla adatunk: Szeniczei Bárány György 
szerint 1723 körül alakult magyar hívekből. Szeniczei esperes a Tolna-Baranya-Somogy megyei es-
peresség 1715 és 1742 közötti történetének leírásában két lelkész - Farkas Ferenc és Szilvágyi István 
- működését jelzi Bábonyon. Más forrás - Szita László könyve - az első licenciátusokként Omaszta 
Imre, Farkas Ferenc, Szilvágyi István és Paksi Mihály nevét említi. Ugyancsak ott olvashatjuk, hogy a 
század közepén zajló ellenreformációs atrocitások idején vegyes nemzetiségű volt a falu. 

Első templomukat letelepedésük után azonnal megépítették. Sövényből font, sárral tapasztott és 
szalmával fedett épület volt első imaházuk. 

Bár Majthényi György és Mérey Károly földesurak az 1731-ben kelt kontraktusban szabad vallás
gyakorlatot biztosítottak a letelepülőknek, az ellenreformáció nem kerülte el Bábony evangélikus la
kóit sem. 1745-ben elvették imaházukat, 1751-ben megfosztották őket iskolájuktól, és katolikus tanítót 
erőszakoltak rájuk. Ezzel lehetetlenné tették nyilvános vallásgyakorlatukat. A kilátástalan helyzet lát
tán kilenc lutheránus család továbbvándorolt. Az otthon maradtak őrizték hitük parazsát, és a türelmi 
rendelet megjelenése után újjászervezték gyülekezetüket. 

Első lelkészük Ratkótzy (Ratkóczy) Miklós volt. Az ő - csupán az 1784. évre terjedő - működése 
alatt kezdték meg anyakönyveik vezetését, és akkor rakták le második templomuk fundamentumát 
is. Az építkezést 1784 májusában kezdték, és már 1786. október 29-én átadták magasztos rendeltetésé
nek az új templomot. Akkor már Krizsán Pál volt a lelkész. Őt követően Mikó Zsigmond, Zeles Imre, 
Unger Mihály, Liguszti Pál (1807-1818), Farnik (Farnyik) Dávid, majd Badátzi András pásztorolta a 
gyülekezetet. 

Harmadik - ma is álló - templomuk alapkövét 1831-ben helyezték el Balogh Imre (1829-1838) 
szolgálata alatt. Felszentelését 1840. advent első vasárnapján végezte Tatay Imre esperes. A gyülekezet 
prédikátora akkor már Koltai Laky Mihály volt, aki 1839-től 1867-ig volt Bábony papja. Utódja ifj. 
Szenteh Gábor lett. 

Az 1875. évi névtárban még Bábony néven szerepelt magyar nyelvű anyagyülekezetként. Lélekszá
ma 551, tanulóinak száma 67 volt. A hozzá tartozó Megyeren 54 evangélikus - közöttük 6 iskoláskorú 
gyermek - lakott. A tanítót Ruppert Jakabnak hívták, aki 1854-től szolgált a bábonyi hívek között. 

Gyurátz Ferenc püspök 1897. május 12-én végzett egyházlátogatást Bábonyban. A vizsgálatot meg
előző évben (1896) 376 lélek tartozott az anyagyülekezethez. Az év folyamán 15 keresztelést, 11 halál
esetet anyakönyveztek, s kilencen konfirmálkodtak. 
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A gyülekezetet viszonylagos békességben találta a 20. század. A hívek a templom tövében lakó 
evangélikusok csendes életét élték. Anyagi biztonságuk nem volt veszélyeztetett, de ebben az időben 
mégis nagyon sokan mentek ki közülük az Újvilágba, Amerikába, hogy majd meggazdagodva térjenek 
vissza. Többen hazajöttek, mások ott leltek új hazára. 

Az anyakönyvbe 1900-ban még 10 fiú és 8 leány neve került, de ezt a 18-as számot már többet nem 
érte el a születések száma. 1910-ben csak 12 újszülött gyermeket anyakönyveztek. 

Az 1910. évi névtárban már Nagybábony néven találjuk a gyülekezetet. Tanítója Bucsky Sándor 
volt. Az anyaegyházba 391, a megyeri fiókegyházba 73, a szórványokba 43 lélek tartozott. Az egyház
községben összesen 507 lelket tartottak nyilván. Iskolába 54 gyermek járt. 

A több mint 40 évig szolgáló Szenteh Gábor utódjául - Kakas József rövid ideig tartó segédlel
készsége után - Bándy Miklóst (1911-1927) választották a hívek. Az ő nevéhez fűződik a magtáralap 
létesítése, amely a későbbiekben nagy segítséget jelentett a kis közösségnek. 

Az első világháború vihara a gyülekezetet is megrázta. Fiai közül 13-an haltak hősi halált, és többen 
rokkantán tértek haza. 

Kapi Béla püspök 1923. október 7-én tartott egyházlátogatást. A jegyzőkönyvből megállapítható, 
hogy a 318 lélekből álló anyagyülekezet jó viszonyban él a falu 162 reformátusával, valamint a kisebb
ségben lévő katolikus és izraelita felekezet tagjaival. A templomlátogatást azonban kifogásolhatónak 
ítélték. Az iskolában folyó tanításról kedvező vélemény alakult ki, de az iskolaépület szegényes volta 
változtatást igényelt. Legnagyobb problémának a gyülekezet fogyása tűnt. Az „elnéptelenedés" okául 
az „egykét" jelölték meg, amellyel kapcsolatban a püspök kérte és intette a gyülekezetet: „Akik Isten
nel közösségben élnek, lehetetlen, hogy ne érezzék, mi az, amikor a meg nem született életek Isten 
előtt vádolnak bennünket. Nem más ez, mint öngyilkosság. Ne tekintsék a gyermeket tehernek, hanem 
Isten kegyelmének, áldásának. Ne saját kényelmüket tekintsék fő dolognak, hanem Isten akaratáncik 
teljesítését." 

Mindezek mellett említést érdemel, hogy 16 családban járatták a Harangszót, és 62 tagja volt a Lu
ther Szövetségnek. A szövetség tagjai vallásos estélyek keretében előadásokon vettek részt. 

A jegyzőkönyvben is jelzett iskolai állapotokon való változtatás ezernyi gondot okozott a kis gyüle
kezet vezetőinek. Nem volt pénz, és hiányzott a tenni akarás is. A hívek hol az államnak, hol a község
nek akarták átadni az iskolát, s le akartak mondani iskolafenntartói jogukról. Mindezeket a gondokat 
tetőzte a lelkész betegsége, majd 1927-ben bekövetkezett halála. 

Hosszú tárgyalások után úgy döntöttek, hogy a lelkészi állást nem töltik be, de államsegélyből és 
kölcsönből felépítik az iskolát. Bándy Miklós halála után rövid ideig Sztrókay Dániel és Scherer József 
segédlelkészek pásztorolták a gyülekezetet, majd még abban az évben Barta Lajos helyettes lelkész 
kapott megbízást a hívek lelkigondozására. 

Jelentős nap volt 1928. szeptember 16-a az egyházközség életében. Akkor adták át rendeltetésének 
az új iskolát, és akkor iktatták a felügyelői tisztségbe Rudnay Gyulát. Az iskolaépítéshez az állam 
8000 pengő segélyt és 8000 pengő kölcsönt adott. A kölcsönt a gyülekezet több mint 10 év alatt, nagy 
erőfeszítések árán fizette vissza. 

A hívek 1928 után többször be akarták tölteni a lelkészi állást. Parókus lelkész fogadására azon
ban nem volt lehetőségük, mert az iskola építésére felvett kölcsön visszafizetése és annak kamata 
olyan nagy terhet jelentett számukra, hogy azt csak csekély lelkészi javadalmazással tehették volna. A 
híványukban ajánlott javadalom olyan kevés volt, hogy az állás betöltetlen maradt. A helyettesítéssel 
megbízott lelkész és a gyülekezet közötti viszony megromlott. Ezért 1932-ben a lelkésznek el kellett 
hagynia a gyülekezetet. 

Bucsky Sándor kántortanító tartatta az istentiszteleteket 1932 májusától október 28-ig, az egyéb 
lelkészi teendőket pedig a tabi lelkész látta el. Ezt követően az egyházkerület püspöke Schád Ottó 
segédlelkészt küldte Tabra Gyarmathy Ferenc lelkész mellé, akinek Bábonymegyer gondozása volt a 
feladata. Az így kialakított állapot közel nyolc évig tartott. 

Az 1933. évi névtárban a gyülekezet a tolna-baranya-somogyi egyházmegyénél szerepel Bábony
megyer néven, 358 lélekkel. Szórványaiban - Ádánd, Balatonkiliti, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Som 
és Jut - 189-en voltak evangélikus vallásúak. Bucsky Sándor tanító 71 gyermek oktatását végezte. A 
lelkészi állás nem volt betöltve. Az egyházközséghez 547 lélek tartozott. 

Kapi Béla püspök 1939 júniusában helyettes lelkésznek küldte ki Schád Ottó eddigi segédlelkészt, 
akit a hívek a hosszú ideje üresedésben lévő parókusi állásra meghívtak a következő évben, a régi 
hívány feltételei szerint. Az anyaegyház akkori lélekszáma 328, amelyből 76 a tanulókorú gyermek. 
Tanítóként Király Sándor kántortanító működött. Az egyházközséghez tartozó szórványtelepüléseken 
97-en éltek. Schád Ottó 425 lélek megválasztott papja lett. 

Az 1940. év még egy lélekemelő napot hozott a bábonymegyeri evangélikusoknak. December 8-án 
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Ünnepelték templomuk 100 éves jubileumát, akkor avatta fel Kapi Béla püspök a templom új oltárké
pét - Rudnay Gyula festőművész, gyülekezeti felügyelő alkotását -, amely a napkeleti bölcsek hódo
latát ábrázolja, valamint azokat az új úrvacsorai edényeket, amelyeket Szenteh Gábor egykori lelkész 
gyermekei ajándékoztak a gyülekezetnek. Végezetül itt közölte a lelkész, hogy Raksányi Zoltánné 
Szenteh Katinka budapesti öröklakását a gyülekezetre fogja hagyni. 

A lelkészi állás betöltése után lelkes munka kezdődött. A hívek konferenciákra jártak, és hitükben 
megerősödve tértek onnan haza. Téli táborok és konferenciák voltak Bábonymegyeren is. Különösen 
a lányok és az asszonyok tevékenykedtek, de az evangelizációk hatására lassan az egész gyülekezet 
ébredezett. 

A második világháború nem kerülte el a kis közösséget sem. Tagjai helyükön maradva állták az itt 
húzódó front viszontagságait. A nehézségekben segítették egymást. Gondoskodó szeretetükből jutott 
a lelkész és a tanító családjának is, akiket hajlékaikba fogadtak, amikor a lelkészlakot és az iskolát 
kiürítették és kórház céljára lefoglalták. 

A háború ismét követelt emberáldozatot is. A hívek közül öten idegen földben nyugszanak, a gyü
lekezet egyik katonaviselt tagja a fogságban szerzett betegségében otthon hunyt el. 

Az egyházi ingatlanok államosítása nehéz helyzetbe hozta a gyülekezetet. Az iskola és tanítólakás 
mellett meg kellett válnia a fő jövedelmi forrását jelentő több hold földjétől is. 

A bábonymegyeri egyházközséghez 1949. december 31-én 443 lélek tartozott. Az anyaegyházban 
299, Megyeren 27, Ádándon 35, Jutón 5, Nagyberényben 9, Nyimen 6, Ságváron 28, Somon 34 evan
gélikus élt. 

Schád Ottó 1956-ig volt a gyülekezet lelkésze, majd az 1956-os forradalom után - a fenyegetések és 
az internálás veszélye miatt, kényszerűségből - Siófokra távozott. 

Utóda, Vértessy Rudolf 1957-től 1972-ig szolgált a gyülekezetben. Szolgálati idejének utolsó 3 évé
ben működési területe kibővült. Átmenetileg az egyházközséghez került az anyagyülekezeti státusát 
elvesztő Somogydöröcske is. A lelkészre és a gyülekezetre a falusi lakosságot sújtó megélhetési gondok 
terhe nehezedett. Ennek is szerepe volt abban, hogy 1972-ben Vértessy Rudolf elfogadta a dombóvári 
gyülekezet meghívását, és új szolgálati helyre távozott. 

Ismét Schád Ottó pásztorolta a bábonymegyeri híveket 1972-től 1978-ig, immár siófoki lelkészként. 
A fiatal Szabó Vilmos és Szabóné Piri Zsuzsanna lelkész - már mint a Tab és Környéke Evangélikus 

Egyházközség egyik társegyházát - gondozta az egykori anyagyülekezetet 1979 és 1988 között. A 
lelkészházaspár 1988-ban Kiskőrösre költözött. Utódjuk ismét fiatal házaspár lett: Verasztó Sándor és 
Verasztóné Mosoni Edit. Ök 2003 nyaráig voltak a gyülekezet lelkészei. 

Szigethy Szilárd lelkész a lecsökkent lélekszámú gyülekezet pásztora 2003 nyarától. A kis közösség 
2003 őszétől leányegyházként működik. 

A bedegkéri fiókegyház 

Bedegkér község a belső-somogyi dombvidéken, Somogy megye keleti részén, Tolna megye határán, 
a Balatontól délre 30 kilométerre, Tabtól 13 kilométerre fekszik. Két részből álló zsákfalu. 1939-ben 
Bedeg és Magyarkér egyesítésével jött létre, és akkor még Tolna vármegyéhez tartozott. Az egyesülés 
idején Bedegnek 1202 lakosa volt, Magyarkéren 302-en laktak. Magyarkér korábbi névváltozatai: Kér 
(Keér) és Tótkér. Magyarkérnek 1907-től nevezik, mivel a török hódoltság ideje alatt elnéptelenedett 
Kérre érkező tót nemzetiségű, evangélikus vallású telepesek utódai erre az időre már teljesen elma
gyarosodtak. Az ugyancsak elnéptelenedett Bedegre érkező telepesek eredetileg is magyarok - és 
vallásukra nézve katolikusok - voltak. 

A tótkéri evangélikusok múltja szorosan összefügg a környező falvak - elsősorban Tab és Torvaj 
- gyülekezeteinek történetével. „Keér" újabb benépesülése azonban az előbbieknél később történt, 
másodlagos telepesekkel. 

A lakatlan pusztaságra - amelynek az Ádándon lakó Nagy János, Tallián János és Kukovits Éva 
voltak a földesurai - az 1740-es években érkeztek az első lakók. A tulajdonosok vállalkozó szellemű 
kapolyi jobbágyokkal óhajtották faluvá fejleszteni a pusztaságot, de a torvajiak folyamodványa meg
előzte őket, és hat egymás után következő évre „haszonbérletbe" megnyerték. A vonatkozó szlovák 
nyelvű szerződés 1747. január 19-én kelt. A szerződést aláíró négy torvaji jobbágy evangélikus vallású 
és szlovák nemzetiségű volt. A telepítési szerződésben lelkészről, tanítóról és vallásgyakorlatról nincs 
rendelkezés, de egy 1782-ben kelt irat arról tanúskodik, hogy 1766-tól saját felekezetű tanítójuk volt, 
aki egyúttal a jegyzői feladatokat is ellátta. Első tanítójukat Tomcsányi (Tomtsányi) Ádámnak hívták, 
aki korábban a torvaji szlovák gyermekek tanítója volt. Utána Jan Kontorról, majd Michael Holcz 
német származású, több nyelven tanító pedagógusról, valamint Ossak István és Belganszky Martin 
István szlovák tanítóról tudunk. 
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Vallásuk nyílt gyakorlására azonban csak a türelmi rendelet megjelenése után kaptak lehetőséget. 
Egy 1787. március 6-án kelt okmány szerint a hívek lelkésztartási jogért folyamodtak. A hatósági 
vizsgálatra kiküldött vegyes bízottság azonban a családok számát kevésnek találta ahhoz, hogy nagy 
megerőltetés nélkül papot tartsanak, ezért csak mester tartását engedélyezték, akinek egyszersmind a 
jegyzői hivatalt is el kellett látnia. Az 1787. szeptember 25-én kelt német nyelvű engedélyben imaház 
építésére és harang tartására is jogosultságot kaptak. Ebben az időben Tótkér község 117 házból állt, 
és azokban 279 személy lakott. A lélekszámot 59 pár, 61 hét év alatti gyermek és 100 hét év feletti 
személy alkotta. 

Első, szabadon választott tanítójuk Holdráits Mihály 1788. február 21-én foglalta el tanítói és jegyzői 
hivatalát. Kezdetben a jegyzők részére kijelölt házban lakott, majd csakhamar a gesztiben élő Botka 
uraságtól iskola és tanítólak céljára megvásárolt házba költözött. 

A tótkéri hívek 1788-ban - miután paptartási jogot nem kaptak - a hozzájuk legközelebb eső evan
gélikus anyagyülekezethez, Tabhoz csatlakoztak. Ezt megelőzően a tótkéri evangélikus kisdedeket 
Bedegen keresztelte a római katolikus plébános, és a „stólát" is a plébániának fizették. 

Ugyancsak 1788-ban kezdték meg első imaházuk építését, és akkor vásárolták 50 fontos kis harang
jukat is. A templom felszentelését 1791 vízkereszt ünnepén - Szentgyörgyi János lelkész tabi szolgá
lata idején - tartották. 

Az 1798-ban elhunyt Holdráits Mihály tanítót a némediből meghívott Németh Mihály váltotta fel. 
Működése azonban csak egy évig tartott, mert visszament korábbi szolgálati helyére. Utódja Várady 
László lett, aki tabi hivatalát cserélte fel a tótkérivel. Az ő szolgálata alatt (1803) vásárolta a gyülekezet 
a második, 115 és fél fontos harangját. Ö sem maradt sokáig, 1804 márciusában Bábonyba távozott. 
Helyére a Csákváron működő Szentpéteri Istvánt hívták, aki 11 évig - 1815-ben bekövetkezett haláláig 
- volt a kis gyülekezet tanítója. 

Kis János püspök 1814. május 16-án tartott canonica visitatiót a tabi anyaegyházban, s megvizsgálta 
két filiája. Torvaj és Tótkér lelki életét, anyagi viszonyait, iskolájának állapotát, tanítóinak helyzetét 
is. A felvett jegyzőkönyvből tudjuk, hogyíótkéren a mester - Szentpéteri István tanító - magyarul és 
tótul szolgált, egyben nótáriusi (jegyzői) hivatalt is viselt. A tabi prédikátor évenként négy alkalom
mal tartott istentiszteletet, éspedig úgy, hogy „második harangozáskor a Magyaroknak szolgáltatja ki 
az Ür vatsoráját; azután Tóthul prédikál, és prédikátzió után aTóthokat gyóntatja". 

Az Ösküről érkező Marecsek Márton látta el a hivatalok teendőit 1815 márciusától 1817 januárjában 
bekövetkezett haláláig. 

Schesztina János volt 1817 februárjától 1820 júliusáig a gyülekezet tanítója. Működése első két évé
ben épült a gyülekezet második temploma, és akkor vásárolták az orgonát is. A templom felszentelése 
1818. november 8-án volt, Suvada (Suhajda, Schuhajda) Pál tabi lelkész szolgálati idejében. 

Felicidesz János a tanító 1820 augusztusától 1822 decemberéig, majd más szolgálati helyre távozott. 
Az őt követő Krcsmai János 1823-tól 1832-ig - haláláig - szolgálta Tótkér lakóit. 

Kis János püspök 1820-ban, majd 1829 őszén tartotta újabb canonica visitatióját a tabi egyházköz
ségben. A tótkéri filiához az utóbbi vizsgálat idején 290 lélek tartozott. 

Az 1832 januárjában elhunyt praeoráns mestert Laucsek (Lautsek) István követte, aki - egy kis tabi 
kitérőt közbeiktatva - 1854 januárjáig viselte tótkéri hivatalát. Tabra költözése idején (1834 márciu
sától 1836 elejéig) Wodár (Woelár) János és Grosch Imre volt Tótkér tanítója l-l éves időtartamra. Kis 
Tatay Imre, tolna-baranya-somogyi esperes 1840. március 31-én tartott visitatiójának jegyzőköny
véből ismeretes, hogy a vizsgálat idején Laucsek István praeoráns mester „14 oskolás gyermekével 
jó próbatételt tartott; azonban tapasztaltaték, hogy több szülék éppen nem küldik fel gyermekei
ket oskolába, meghagyatott a mester úrnak, hogy az olyanokat a Tiszt. Úrnak bejelentse, ki is őket 
szolgabírói hatalom által is kényszeríttesse szülői kötelességök pontos teljesítésére". A „próbatételről" 
távolmaradó gyermekek száma - az 1838. évi egyházkerületi névtárban szereplő adatok ismeretében 
- megközelíthette a 20-at. A hiányzást a gyermekek tavaszi munkálatokba való bevonása okozta. A 
vizsgálat idején 259 lélek tartozott a gyülekezethez. Az egyházközség lelkésze Szepezdi Kis János volt. 

Az agyagból épített, 30 éves templomot 1847-ben elmosta a víz. Az új, ma is álló templom alapkövét 
1848 májusában rakták le az iskola épületével szemben, de 5 hónap múlva már annyira felépítették, 
hogy hálaadó istentiszteletet tarthattak benne. Felszentelését 1852. április 21-én Borbély József espe
res, bonyhádi lelkész végezte. Az ünnepélyes alkalmon jelent volt gróf ürögi Viczay Adolfné is, aki a 
templom építését páratlan „kegyelettel" segítette. Ebben az időben Tótkért már tótból elmagyaroso
dott községként jegyezték, 280 evangélikus lakóval. 

A templom 50 fontos harangja 1858-ban meghasadt, helyére 1859. február havában 205 fontosat 
vásároltak. Az 1875-ben kiadott névtár szerint 292 lélek tartozott a leánygyülekezethez. Tanítójuk -
immár több mint két évtizede - a 61 éves Daxner Ferenc volt, aki 60 gyermeket oktatott. 
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A 20. század első éveire a lélekszám csökkenése tapasztalható. 1903-ban a 331 lelket számláló fa
luban 279 evangélikus, 24 református, 24 katolikus és 4 izraelita vallású személy élt. A tanítót Szalay 
Lászlónak hívták. 1910-re a lélekszám tovább csökkent, az akkor már (1907-től) Magyarkérnek neve
zett településen 243-an voltak az evangélikusok. 

Kapi Béla püspök 1923. október 5-én egyházlátogatást tartott a magyarkéri filiában. A jegyzőkönyv 
szerint a község 212 főnyi lakosságából 200 evangélikus, a többi református és római katolikus. A fe
lekezetek közötti viszony jó. A kántortanító minden vasárnap délelőtt és délután istentiszteletet tart. 
Adventben és böjtben könyörgések vannak. A lelkész évenként háromszor száll ki, amikor úrvacsorát 
is oszt. Ugyanakkor olvasható az is, hogy „a valamikori buzgó templombajárás ma sok kívánnivalót 
hagy maga után". 

Schöll Lajos főesperes 1925-ben a püspöki látogatás rendelkezéseit ellenőrizte. A vizsgálatról fel
vett jegyzőkönyvből említést érdemel, hogy a püspöklátogatás óta a templomlátogatás örvendetesen 
javult, és a gyülekezet a háborús célra elvitt harangjai helyett két új harangot vásárolt. Az iskola 
vizsgálatakor pedig a főesperes „azt tapasztalta, hogy a tanító, betegsége dacára, vallásos és hazafias, 
lelkiismeretes munkát teljesít". A látogatás idején a gyülekezet levita-tanítója az 1900-tól itt szolgáló 
Szalay Lászó volt. 

Magyarkéren 1933-ban 227 evangélikus élt. Iskolájában 47 gyermek tanult. A gyülekezet levita-ta
nítója Reichel Lajos volt. 1940-ban 264 evangélikus élt a filiában, amelyet Magyarkér és - a katolikus 
felekezethez tartozó lakosokból álló - Bedeg község 1939-ben történt egyesülése óta Bedegkérnek 
hívnak. A levita-tanítói szolgálatot Örszigety (Reichel) Lajos látta el. A gyülekezethez 264 lélek - kö
zöttük 50 iskolás gyermek - tartozott. 1951-ben már csak 206 evangélikus élt Bedegkéren. Ez a szám 
a 20. század második felének társadalmi változásait követve fokozatosan csökkent. Ma csupán félszáz 
evangélikus él a hajdan erős, nagy múltú településrészen. A gyülekezet jogi státusa: fiókegyház. Is
tentiszteletet havonta egy alkalommal tart a tabi lelkész. Űrvacsorai alkalom a nagyünnepeken van. 
A gyermekek hitoktatása biztosított. 

A luUai fiókegyház 

Lulla Tabtól északra 7 kilométerre található község. 
LuUapusztára a lajoskomáromi, gyönki és ecsenyi származású evangélikus hívek települtek 1925 és 

1927 között, több hullámban, de már 1925-ben gyülekezetet alakítottak. 
Saját iskolájuk felállításának súlyos akadályai voltak, mivel LuUapuszta evangélikus lakosságánál 

a gyermekek létszáma nem érte el a 30-at. Ehhez szükséges volt, hogy a szomszédos Kisecseny és 
Szőlőhegy is csatlakozzon hozzájuk. Az ott élő hívek szándéka megoszlott. A döntést nehezítette Tor
vaj leányegyházközség ellenállása is, mert eddigi adófizetőinek felét nem szívesen engedte el egy új 
gyülekezetbe. Végül az érintett településrészek evangélikus családjai elváltak Torvajtól, és LuUával 
alakítottak leánygyülekezetet. 

Gyarmathy Ferenc tabi lelkész, Cibicz Lőrinc gondnok, Wolf Henrich, Schmidt Ádám és Reidl Sebes
tyén buzgólkodása eredményeként a gyülekezet 100 négyszögöl telket vett Reidl Jánostól, majd meg
kezdte a munkálatokat. Az építkezéssel a 36 családból álló evangélikus lakosság óriási terhet vállalt 
magára, mert költsége megközelítette a 16 000 pengőt. A lelkes munka eredménye nem maradt el. Az 
iskolát és a hozzá tartozó tanítólakást már 1925. november 22-én felavathatta Schöll Lajos főesperes. 

Egyidejűleg az iskolaépület falára emléktáblát helyeztek az első világháborúban elesett hősök tisz
teletére, és hivatalába iktatták Lulla első tanítóját. 

A gyülekezet első lévita-tanítója Spissak Henrik volt, aki német és magyar nyelven tanított, és 
kemény iskolamester hírében állt. Az ő szorgalmazására kapott a gyülekezet építkezési államsegélyt. 
A pénz megérkezésekor azonban már rendezték az építkezés költségeit, ezért a gyülekezet a pénzen 
vasszerkezetű haranglábat vásárolt, és két harangot öntetett. A 195 és 101 kg-os harangok avatását 
1930. október 12-én Schöll Lajos főesperes végezte. A felállítás költségeihez a katolikus lakosság is 
hozzájárult. 

Az iskola tanulóinak száma 1933-ban 67 volt. 1940-ben a leányegyház 251 tagja közül 38 volt a tan
köteles, akiket Balázs Sándor oktatott. A második világháború súlyosan érintette a luUai híveket is. 
Tizenhét hősi halottja volt a gyülekezetnek. A háborút követő lakosságcsere következtében 10 családot 
Németországba telepítettek. 

Nagy áldozattal felépített iskolájukat és a tanítólakást 1948-ban államosították. Ezután a gyülekezet 
gondozását egy ideig Nyáry Erzsébet diakonissza végezte, majd Balogh István nagyszokolyi lelkész 
látta el 1978-íg. Ezalatt (1977) villamosították a harangokat. 1979-ben Lulla a Tab és Környéke Evan
gélikus Egyházközség társegyháza lett, 2003 decemberétől fiókegyház. 

A helyi általános iskola felső tagozata 1970-ben, az alsó tagozata 1990-ben szűnt meg. A gyerekek 
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Tabra járnak iskolába. Mivel a gyermekek száma csökken, a gyülekezet - bármennyire összetartó, 
hitéhez ragaszkodó - öregedőben van. 

Az istentiszteleteket a régi iskolában tartják, és őrzik a régi oltárt és a szószéket. 

A somogydöröcskei fiókegyház 

Somogydöröcske Tabtól délnyugatra 20 kilométerre található község. Döröcske néven, 1908-ig Tolna 
megyéhez tartozott, akkor csatolták Somogy megyéhez, és akkor kapta mai nevét is. 

Amikor az első német ajkú evangélikus telepesek megérkeztek, csak néhány család élt ezen a he
lyen, amelyet akkor még Döröcskepusztának hivtak. Őseik Németországból - legnagyobb részben 
Württemberg és Hessen-Nassau tartományokból - származnak, s még az 1720-as évek elején teleped
tek le elsődlegesen Tolna megye falvaiban. Érkeztek Somogy megyei településekről is - többek kö
zött Köleséről - másodlagos, sőt, harmadlagos telepesként is. A letelepedés pontos dátumát az egyes 
szerzők eltérően (1757, 1758) állapítják meg, de a Haubner Máté által tartott canonica visitatio alapján 
1758-ban történt letelepedésük. A somogyszih gróf Hunyady Nepomuk János hívására jöttek. A gróf 
földet adott nekik, és házépítésüket is támogatta fával és egyéb építőanyaggal. Akkor - 1758 májusá
ban - alakult a gyülekezet is, amely 1762-től fogva a tabi anyaegyházhoz volt affiliálva. A gróf telket 
bocsátott rendelkezésükre iskola és tanítólak építésére, s megígérte, hogy a szükséges engedélyek be
szerzése esetén a templomépítést is támogatja. Tanítót azonban csak titokban tarthattak. 

Az első időben - 3 esztendeig - Gottstag József tanítóskodott Döröcskén, akit Dömölkről hoztak a 
hívek. Később Hegedűs János volt a tanítójuk, aki 1783-ig működött közöttük. Abban az időben 587 
lélek tartozott a gyülekezethez, és ennyi volt a község lakóinak száma is, mert valamennyien evan
gélikusok voltak. A falu 1783-ban lángok martaléka lett, de Hunyady Nepomuk János segélyével újra 
felépült. Az ismét otthonra lelt hívek nyomban lelkészért folyamodtak Hrabovszky Sámuel szuperin
tendenshez. 

Első lelkészük a Bakonycsernyéről származó Horváth József 1787 és 1824 között szolgált Döröcskén. 
Anyakönyveit 1787-től vezették. Első templomuk (oratóriumuk) 1789 és 1791 között épült fából és 
vályogból. Építését Hunyady gróf építőanyaggal, fogattal és munkaerővel segítette. Felszentelése 1791. 
június 24-én volt, de alig 30 év múltán - 1820 körül - tűzvész áldozata lett. 

Új iskolát építettek 1798-ban. Az első állandó lelkészlak 1809-ben készült el. Az építkezésekhez a 
gróf is jelentős segítséget nyújtott. Ugyanebben az évben a gyönki származású Ritzeld Jakab szemé
lyében tanítót kapott a gyülekezet. 

Kis János szuperintendens 1820. augusztus 25-én canonica visitatiot tartott. A vizsgálat idején 605 
lélekből állt a gyülekezet. A lelkész még Horváth József volt, az új tanítót Klein Gusztávnak hívták. 
Az 1806-ban hozzá csatlakozó bonnyai filiában Polon József paksi asztalosmester, a nemrég keletkezett 
gadácsiban Linde Gábor tanítóskodott. Ekkor Szabadi is Döröcske filiája volt. 

Kis János püspök 1829-ben tartott canonica visitatiója idején 716 volt a hívek lélekszáma, és Bertel 
József volt a lelkész. 

A mucsfai születésű Bertel (Pártái) József 1824 és 1876 között szolgált a gyülekezetben. Nevét az 
1848-49-es szabadságharc iránti tiszteletből váhoztatta meg 1866-ban. Lelkészsége idején (1834-1936) 
épült a ma is álló, teremalaprajzú, karzatos szép templom. Felszentelését Kis János püspök végezte 
1842. június 29-én. 

Az 1840-es évek végén - két ízben is - tűzvész pusztított a faluban, amelynek 1848-ban 16, 1849-ben 
42 ház vált martalékául. A falu azonban ismét felépült, sőt, a parókia szomszédságában új iskolate
remmel és egy tanítói szobával gazdagodott. Tanítója abban az időben a Kismányokról származó Kari 
János volt. 

Pártái József több mint fél évszázados szolgálata alatt az egyházközség lélekszáma szépen növeke
dett. 1875-ben már 1111-en tartoztak az anyagyülekezethez. A bonnyai filiában 224-en, az 1820-ban 
csatlakozó gadácsiban 425-en, az 1839-től hozzá tartozó sziliban 566-an voltak. A fehércsárdai pusztán 
10 evangélikus élt. Döröcskén Kring Henrik és segédtanítója 191 gyermeket oktatott. A 19. század 
utolsó negyedétől ugyanis már 2 tanerőt alkalmaztak az anyaegyházban. A mindenkori első tanító 
volt a gyülekezet kántora, és a gyülekezeti énekkart is ő vezette. 

Pártái József halála után Kring Miklóst választották lelkészüknek a hívek. Az új lelkész - aki Dö
röcskén született a helyi kántortanító fiaként - 1876 és 1913 között pásztorolta a Somogydöröcskén és 
környékén élő evangélikusokat. 

Gyurátz Ferenc püspök 1897-ben tartott egyházlátogatást. Akkor az anyaegyházhoz 900 lélek tarto
zott. A vizitációt megelőző 1896-os évben 100 keresztelés, 26 esketés, 79 halálozás volt a gyülekezet
ben, és 52-en (26 fiú és 26 leány) konfirmálkodtak. Az egyházközséghez összesen 2200 lélek tartozott. 

A 20. század első évtizedének végére az anyagyülekezet lélekszáma a kivándorlás következtében 
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tovább csökkent, de ezt jól ellensúlyozta a filiák lélekszámának emelkedése. Az 1910-ben kiadott 
névtár adatai alapján az anyaegyház lélekszáma 800 volt. A bonnyai filiában 250, Gadácson 460, 
Somogyszilban 728 evangélikust tartottak nyilván. A szórványokkal együtt az egyházközség lélek
száma 2256 volt. Az anyaegyházban tanító Schmidt József másodmagával 173 gyermeket tanított. Az 
egyházközség négy iskolájában összesen 554 diák tanult. 

A gyülekezetnek 1913 és 1919 között nem volt parókus lelkésze. Ezalatt Schermann Sándor segéd
lelkész (1913-1915), Büki Jenő helyettes lelkész (1915-1916), Falk Henrik segédlelkész (1916-1918) és 
Kovács István helyettes lelkész (1918-1919) volt a szolgálattevő. 

A hívek 1920-ban Wölfel Gyulát választották lelkészüknek. Működésének kezdeti szakaszára esett 
Kapi Béla püspök egyházlátogatása, amelynek tapasztalatai és rendelkezései a vizsgálat alkalmával -
1923. október 3-án - tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből és a vizitációkhoz rendszeresített, előzetesen 
kiküldött „püspöki" kérdőívből (kelt 1921. június 14.) idézhetők fel. 

A jegyzőkönyv szerint a hívek buzgón járnak templomba. Adventtől húsvétig minden hétköz
nap reggel könyörgés és bibliaolvasás van a templomban. Az istentisztelet nyelve német. A lelkész 
a filiákban évenként négy alkalommal tart istentiszteletet, máskor a levita-tanító a szolgálattevő. A 
gyermeknevelés jó kezekben van. Az iskolák mintaszerűek. A tanítás nyelve magyar, de a hittanok
tatás német nyelven folyik. A tanítás szeptember l-jétől május végéig tart. Az ismétlő elemi iskola 
október l-jétől április végéig működik. Rendszeresen van közgyűlés, és tevékenykedik a presbitérium. 
Mindezekkel szemben a fiatalok éjszakába nyúló szórakozása, lármás magaviselete, valamint a gyüle
kezetben fellelhető ellentétek - amelyek szítója a gondnok - kifogásolhatók. 

A lelkész nagy buzgalommal végezte a gyülekezetépítő munkát. Hamarosan nőegylet, asszonykör, 
leánykör, ifjúsági egyesület és énekkar működött Somogydöröcskén. A templomban magyar és német 
nyelvű istentiszteleteket tartottak. 

A község egyik jelentős eseménye 1926. november 21-én volt, akkor avatta fel Schöll Lajos főesperes 
a gyülekezet nagy áldozattal renováltatott templomát és azt az emlékoszlopot, amelyet az első világ
háborúban elhunyt hősök - kilencen voltak - tiszteletére emeltetett a helyi dalárda. 

A gyülekezet 1936. május 8-9-én ünnepelte temploma 100 éves jubileumát. Örömében osztoztak 
filiái is. A Harangszó korabeli számából ránk maradt események ma is példaértékűek. 

Somogydöröcskén 1940-ben 757, Bonnyán 366, Gadácson 444, Somogyszilban 687 tagja volt a gyü
lekezetnek. A szórványokkal együtt összesen 2278 lélek tartozott az egyházközséghez, amelynek négy 
iskolájában 430 gyermek tanult. Somogydöröcskén Simon Ottó és Mentz Sebestyén 129 gyermeket 
tanított. 

A Volksbund megalakulása véget vetett a békés életnek. Hatására kettészakadt a gyülekezet. Dr. 
Wölfel Gyula lelkész súlyos üldöztetésnek volt kitéve. A Volksbund tagjai németországi példát követ
ve bojkottálták az evangélikus templomot. 

Utódai közül Zoltai (Zsupanek) Gyula helyettes lelkész (1944) és Feller Ádám helyettes lelkész 
(1944-1945) csak rövid időt töltött a gyülekezetben. Liska Endre (1945-1949) működése sem volt tar
tós. Szolgálatukat mindhárman rendkívül nehéz időszakban végezték. 

Somogydöröcskén a második világháború befejezéséig az egész falu - a kovácsmester családja ki
vételével - evangélikus volt. A háború 34 halálos áldozatot követelt. 1945-ben az oroszok a gyülekezet 
több tagját kényszermunkára hurcolták, akiknek többsége soha nem térhetett vissza. Az 1946. évi la
kosságcsere során a Németországba kitelepítettek száma meghaladta a 600 lelket. Helyükre - nagyobb 
részben a felvidéki Felsőszeliből - római katolikus vallású, magyar ajkú személyeket telepítettek. Az 
otthon maradiakra is nehéz sors várt. Többeket többször is kidobtak házukból. Nehézségeik a mező
gazdaság kollektivizálásával fokozódtak. A lakosság a városok és az ipari centrumok felé menekült. 
Többen Balatonszárszóra költöztek. A gyülekezet lélekszáma megállíthatatlanul fogyott, megmaradt 
tagjai megöregedtek. 

A lecsökkent lélekszámú gyülekezet pásztora - egyben utolsó parókus lelkésze - vitéz lovag Szerda
helyi Pál volt, aki 1949 és 1970 között szolgálta a maroknyira fogyott gyülekezetet. Szolgálatának be
fejeztével megszűnt e nagy múltú gyülekezet önállósága is. Somogydöröcske átmenetileg Bábonyme-
gyer filiája lett. A leánygyülekezetet Vértessy Rudolf gondozta 1970 és 1972 között Bábonymegyerről, 
majd az 1973 és 1978 közötti esztendőkben Dombóvárról. Egykori fihái közül Bonnyán Szimon János 
ecsenyi lelkész látta el a szolgálatot, az adminisztrációs feladatokat Vértessy Rudolf végezte. Gadács 
és Somogyszil evangélikusainak lelki gondozását - helyettesítő lelkész státusban - Madarász István 
somogyvámosi lelkész látta el 1970 és 1979 között. 1979-ben ez az állapot megváltozott: Somogydö
röcske a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség egyik társegyháza lett 27 egyházfenntartóval. 
Egykori filiái - Bonnya, Gadács, Somogyszil - Ecsenyhez kerültek mind gyakorlati, mind jogi vonat
kozásban. 

Dr. Harmati Béla püspök 1994. augusztus 20-án szentelte fel a megfogyatkozott lélekszámú gyüle-
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kezet templomát, amelyet életveszélyes állapotából az otthon maradtak nem kis áldozatával, a kite
lepítettek és az önkormányzat hathatós segítségével, valamint az 1948-ban államosított iskoláért és 
tanítólakásért kárpótlásul kapott pénz felhasználásával állítottak helyre. A felújított templomba új 
orgonát is építettek. 

Jelenleg fiókegyház, 16 tagja van. 

A somogymeggyesi fiókegyház 

Somogymeggyes Tabtól nyugatra 12 kilométer távolságra fekvő község. 
Somogymeggyes község (régi nevén Kötcse-Medgyespuszta) 1947-ben lett a tőle légvonalban 9 ki

lométerre lévő Köleséből kivált önálló település. Nevét földbirtokosától, Medgyesi Józseftől kapta. 
Területét 1922-ben parcellázták ki egy földbirtokból. Ebben az időben a kötései anyagyülekezetből 40 
család (180 személy) költözött ide. Más evangélikus gyülekezetből 11 család (50 személy) szaporította 
a lakók és hívek számát. Már 1922-ben gyülekezetté alakultak és Köleséhez csatlakoztak. 

A letelepülők gyermekei 1923 és 1925 között a Szappanos-házban kialakított községi iskolába jártak. 
1925-ben építették a mostani iskolát két tanteremmel és tanítói lakásokkal. A településen ugyanis 
két tanítót alkalmaztak. Az egyik tanító mindig evangélikus vallású volt Az első evangélikus tanítót 
Németh Bélának hívták, aki 1923-tól 1927-ig tanította a gyermekeket, de vasárnaponként - először 
a régi Szappanos-féle lakóházban, majd a községi iskola épületében - délutáni könyörgést is tartott. 
Németh Sándor kötcsei lelkész évenként négyszer - karácsonykor, húsvétkor, pünkösd másodnapján 
és október 3. vasárnapján - hirdette az igét a kis filiában. 

Harmóniumot vásároltak 1926-ban, 1927-ben pedig 100 kg-os harangot vettek. 
Nagy László választott evangélikus tanítóként oktatta a gyerekeket 1927-től 1935-ig. Öt Szigeti Gyu

la követte, aki állami kinevezéssel került az iskolába, s 1935 és 1936 között tanított. 
Sajnálatos esemény történt 1935-ben: tíz család sérelmesnek tartotta a kötcsei anyagyülekezet által 

meghatározott egyházadót, és elhagyta az egyházat. A kitérők többsége a baptista gyülekezethez csat
lakozott, mások felekezeten kívüliek lettek. 

Lovas Béla tanító érkezésétől (1936) kezdve megszűntek a kitérések, és a hitükhöz hű hívek templom 
után vágyakoztak, a háború azonban ennek beteljesülését megakadályozta. 

A gyülekezethez 1940-ben 192 lélek tartozott. A világháborút követő, a német nemzetiségűekre 
vonatkozó kitelepítés azonban súlyosan érintette a kis közösséget. 1947-ben 7 családot - 28 személyt 
- Németországba telepítettek. 

Szende Sándor 1945-ben lett Kölese lelkésze, ő havonta egyszer, később kétszer tartott istentisztele
tet a filia egykori iskolájában. 

Az egyházi alkalmak megtartásához 1949 novemberétől új helyről kellett gondoskodni. Az isten
tiszteletek helye Schmidt András kovácsmester magánlakása lett. Közben ismét felvetődött a templom 
szükségessége. A hívek az érlelődő gondolat erősödéséhez támogatást kaptak az egynapos igehirdetői 
szolgálaton ott tartózkodó Kapi Béla nyugalmazott püspöktől, s 1949 karácsonyának másodnapján 
már a templom felépítéséről határoztak. 

Az építéshez özv. Garas Vilmosné ingyen adott telket. A templomtervet Schmidt János presbiter 
elgondolása alapján Nendtvich Andor pécsi mérnök, hittestvér készítette díjtalanul. Alsódörgicsén 
Nagy Gyula hittestvér bányájában fejtették a követ, amit ő ingyen bocsátott a gyülekezet rendelke
zésére. A kötcsei anyaegyház is szívén viselte a templomépítés gondját, és nagy áldozatvállalással 
(építőanyaggal, napszámmal, kocsifuvarral) segítette a 202 lelket számláló közösséget. 

A templom alapkőletétele 1950. szeptember 27-én volt. Az építkezés 1951. április 16-án kezdődött, 
amelyhez Sándy Gyula nyugalmazott műegyetemi tanár útmutatásait is felhasználta Torma János épí
tész. A gyülekezet 1951. október 21-én már hálát adhatott az Úrnak templomáért, amelynek felszen
telését Túróczy Zoltán püspök végezte. A korabeli tudósítás szerint: „A környező községekből hosszú 
kocsisorokkal jöttek az együtt örvendezők, a hosszú utca medrében ezernél többen hömpölyögtek, 
amikor Fábián Imre esperes igehirdetésével elbúcsúztak a régi hajléktól s elindultak az új templom 
felé." 

A kéttornyú templom 250 személy befogadására készült. Hossza 18, szélessége 8,5 méter. Tornyai 20 
méter magasak. Oltárát a kaposvári templom oltárának mintájára készítették, és 1952 őszén szentelte 
fel az egyházmegye esperese. A még hiányzó padok 1960-ban készültek el. 

A templomépítés idején (1951. május l-jétől) Szalajka Márta egykori diakonissza szolgált a gyüle
kezetben lelkigondozóként, és - Trimmel Henrik kötcsei felügyelővel együtt - cselekvő részese volt 
az építkezésnek is. 

A templomot 1972-ben felújították. A november 12-én tartott hálaadó istentiszteleten Káldy Zoltán 
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püspök hirdette az igét. A gyülekezet ekkor köszönte meg Weisz Jenő akkor Amerikában élő lelkész
nek, a falu szülöttjének adományát is, amely a Lutheránus Világszövetség adományával együtt sokat 
segitett a még hiányzó tárgyak beszerzésében és a templom teljes felújításában. 

Weisz Jenő és gyülekezete 1977 decemberében az 1926-ban vásárolt harmónium helyett használt, de 
jó karban lévő harmóniumot ajándékozott a filiának. 

A somogymeggyesi gyülekezet 1922 és 1978 között Kötcse leányegyháza volt. 1979-ben - az új te
rületi beosztás következtében - elvált Kötésétől, és Tabhoz csatlakozott. Ettől kezdve a tabi gyülekezet 
lelkészei pásztorolják a kis nyájat. 

Fűthető egyházi helyiség hiányában özv. Meinhardt Andrásné lakásán tartották télen az istentiszte
leteket 1988-tól 1995-ig. Elhalálozásával ez a lehetőség megszűnt. Azóta a téli istentiszteleteket újra a 
templomban tartják, de számukat havi egy alkalomra csökkentették. 

Az utóbbi évtizedekben Somogymeggyes számos magyarországi falu sorsában osztozott. A hajdan 
biztonságot nyújtó paraszti gazdálkodás már nem volt elég a megélhetéshez. A fiatalok elköltöznek. 
Új otthont adott számukra a nagyobb munkalehetőséget és a gyermekeik ígéretesebb jövőjét biztosító 
város. 

Nagy ünnep és rég várt találkozások napja volt azonban 2001. október 2l-e. A maroknyi gyülekezet 
és az egykor Somogymeggyesen élő evangélikusok templomuk felszentelésének fél évszázados évfor
dulóját ünnepelték. Az ünnepen jelen volt Ittzés János püspök is. 

A torvaji fiókegyház 

Torvaj Tabtól északra 3 kilométer távolságra található község. 
A torvaji evangélikusok eredetére és letelepülésére vonatkozó okirat 1732-ből származik. A szlovák 

nyelven írt szállólevél magyar fordításában ez olvasható: „Én, Nagyságos Asszony Révai Polexina 
adom tudtára mindenkinek, akiknek tudni illik ezen írásom rendéiben, hogy eljővén hozzám Hrancsik 
Pál Bars megyei Kis-Lótai lakos negyed magával; a Torvaji pusztát adtam nekik szállásul a következő 
egyességi pontok szerint, u. m. 1. Míg Őfelségének, a királynak atyai szárnyai alatt tartatni fognak, 
a Lutheránus papot magoknak szabadon tarthatnak, sőt egy egész telek mindennel nekik engedtetik, 
melyre egész rokonságom és atyafiságom magát kötelezi." 

A szállólevél összesen 12 pontban tárgyalja az úrnő és a letelepedők egyezségét. A gyülekezet tör
ténete szempontjából az idézett 1. pontnak van nagy jelentősége. A letelepedők ugyanis jogot kaptak 
arra, hogy papot tartsanak. Egyes feltételezések szerint, kis lélekszámuk miatt, paptartási jogukkal 
nem élhettek, és ezért a tabi anyagyülekezethez csatlakoztak. 

A paptartási jog elvetésének ellentmondani látszik Szeniczei Bárány György esperes 1742 decem
beréből ránk maradt kézirata, amelyben az 1715 és 1742 közti időszakra vonatkozóan - a Tabnál is 
említett - Tomcsányi György működését jelzi Torvajnál is. Magassy Sándor kutatása alapján ez a tabi 
szolgálatot követően, a negyvenes évek elején volt. 

Fayr Sándor egyháztörténész szerint 1723 körül alakult a gyülekezet. Ebben az esetben a letelepedés 
és a szerződéskötés időpontja nem volt azonos. Erre több példa volt. A földesurak ugyanis gyakran 
csak a „kedvezményes" évek letelte, a betelepülők helyzetének megszilárdulása után tartották hasz
nosnak a szerződés megkötését. Ám bárhogy is alakították ki gyülekezeti életüket, Padányi Bíró Már
ton veszprémi püspök hamar útjukba állt. A gyülekezet már 1744-ben a vallásüldözés áldozata lett, 
a vallási vezető nélkül maradt hívek Tabra jártak. 1759-ben katolikus tanítót kényszerítettek rájuk, 
és új szolgáltatást követeltek tőlük a katolikus plébánia részére. Ez az állapot még a türelmi rendelet 
megjelenése után is fennmaradt. 

A gyülekezet 1790-ig tartó életéről konkrétabb ismeretekkel nem rendelkezünk, de 1791-ben már 
iskolai telket kaptak báró Calisch Fridrich földbirtokostól, és a tanítólakást valószínűleg erre építették 
fel egy kis iskolával, amely 15 diákot fogadhatott. A gyermekek számához képest akkor ez megfelelő 
volt. Tanítójukat Visnyi Jánosnak hívták, akit már 1792-ben Obrtlik János követett. 

Az első imaház 1793-1794-ben épült földből készített tömésanyagból. Felszentelését 1794-ben vé
gezte Krizsán Pál nagyszokolyi lelkész. 

Az 1800-ban Tabra költöző Obrtlik János utódja Hornyánszky Pál lett, aki haláláig (1817) szolgált a 
gyülekezetben praeoráns tanítóként. 

Kis János püspök 1814 májusában tartott tabi canonica visitatiójának jegyzőkönyvéből néhány Tor
vajra és tanítójára vonatkozó adat figyelmet érdemel. Megtudhatjuk, hogy a lelkész évenként négy al
kalommal tartott istentiszteletet a filiában, az iskolai oktatás szlovák nyelven folyt. A praeoráns mester 
fizetése a következőkből állt: „1. Minden pártól 15 Kr., félpártól 7,5 Kr.; 2. Oskolába járó gyermekektől, 
mindenkitől 15 Kr.; 3. Egy egész pártól kap egy pozsonyi mérő rozsot, fél pártól egy mértzét; 4. Van 
kender és káposzta földje, és a ház végén kukorica kertje; 5. Vagyon egy kis rétje is; 6. Szüretkor adatik 
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néki két Eikó bor; 7. Négy font faggyú; 8. Halotti temetéstől jár 12 Kr., ha énekszóval megy véghez 
butsuztatástul 24 Kr.; 9. Minden sátoros ünnepeken ofFertóriuma vagyon; 10. Hirdető czédulátul 7 Kr." 

Laucsek György (1817-1839) tanítói működésére esett Kis János püspök 1820. és 1829. évi tahi 
canonica visitatiója. Torvaj lélekszámára vonatkozóan az utóbbiról maradt fenn adat. 1829-ben 130 
lélek alkotta a gyülekezetet. 1838-ban csak 110-en voltak, közöttük 12 iskolás gyermek. 

A nyugalomba vonult Laucsek tanító helyére Neczkár Károlyt hívta meg a gyülekezet 1839-ben. A 
Szakolcáról származó fiatalember 5 évig volt Torvaj tanítója, majd Ösküre ment. KisTatay Imre espe
res 1840. évi vizitációja kíván említést ebből az időből. Torvajon a vizitáció idején 117 evangélikus élt, 
közülük 22 volt az iskolás gyermek. A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy a praeoráns mester működésével 
nem voltak elégedettek a vizitálok, s ezért „mind tanítói kötelességében való hívebb eljárásra általá
ban, mind különösen a magyar nyelv szorgalmasabb tanítására intetett". 

Petrovics Pál (1844-1870) több mint negyedszázadon át volt a gyülekezet tanítója. Működése alatt 
az immár több mint hat évtizede fennálló imaház szűknek bizonyult, és roskadozni is kezdett. A hívek 
templomot akartak építeni, de az imaház telke ehhez kicsi volt. Krizsán József tabi lelkész közbenjá
rására azonban özv. Gotthardt Istvánnétól és vejétől, Zichy Antaltól a község főutcájának kiemelkedő 
helyén templomtelket, az építkezéshez téglát és elegendő faanyagot kapott ajándékba az akkor 159 
lelket számláló filía. A többi anyagot a kis gyülekezet tagjai gyűjtötték össze, és szorgalmukat, mun
kaerejüket adták a nemes építkezéshez. 

A templom alapkövét 1858. július 5-én tették le, és 1859. június 2-án tartották az első hálaadó isten
tiszteletet. Felszentelését 1860. október 31-én végezte Schneiker Jakab esperes. 

Üj iskolát és tanítólakást építettek 1870 tavaszán a templommal szemben lévő ingatlanon. A gyü
lekezet lélekszáma 1875-ben 213 volt, ebből 36 gyermeket tanított Bauer János tanító. Az 1910. évi 
névtár örvendetesebb adatokat tár elénk: 431 (!) lélek tartozott a filiába, ebből 63 volt a tanuló, akiknek 
oktatását még mindig Bauer János levita-tanító végezte. 

Az időközben (1925) megalakult luUai filiával együtt 1933-ban a gyülekezet lélekszáma 489 volt. 
Torvajon 70 gyermeket tanított Zakócs Ferenc levita-tanító. Hét esztendővel később (1940) a torvaji és 
a lullaí filia együttes lélekszáma tovább nőtt: 494 volt az evangélikusok száma. Az iskolában Sólyom 
Jenő elé 37 gyermek járt. A torvaji filíához azonban csak 245-en tartoztak. A lélekszám alakulásában 
nagy szerepe volt a luUai leányegyház megalakulása miatti területszervezésnek, Kisecseny és Szőlő
hegy LuUához csatolásának. 

A tanítók levita-tanítóként szolgáltak. A lelkész csak advent 2. vasárnapján és mennybemenetel 
ünnepén tartott istentiszteletet. Az iskola és a tanítólakás államosítása (1948) után a gyülekezet gondo
zását egy ideig Nyáry Erzsébet diakonissza végezte. A kis filíához abban az időben (1951-es adat) 182 
lélek tartozott. A diakonisszaszolgálat megszüntetése után hosszú ideig Balogh István nagyszokolyi 
lelkész látta el a lassan fogyó hívek lelkígondozását. 1979-ben Torvaj is a Tab és Környéke Evangélikus 
Egyházközség társegyháza lett. 

A társadalmi változások a torvaji filiát is súlyosan érintették. Lélekszáma megfogyatkozott, de a 
megmaradtak nagyon összetartok és öntevékenyek. 1984-ben kívülről, 1989-ben belülről tatarozták 
templomukat, majd kerítéssel vették körül. 

Tornádó söpört végig ezen a tájon 1996. június 22-én. A kárpótlási folyamat alatt álló iskola tetejét 
teljesen beszaggatta a libatojás nagyságú jég. A templom épületében azonban - bár az egész torony
sisakot megemelte a szél, a templom körüli fákat a templomtetőre hajtotta, számos pala összetört, az 
ablakok betörtek - viszonylag csekély kár keletkezett. 

Az iskolát 1998-ban megszüntették, bezárása kedvezőtlenül hatott mind a falu, mind a gyülekezet 
életére. A lélekszám tovább csökkent. A kis közösség élni akarását jelzi, hogy 2007 októberére felújí
totta templomát, amely zsúfolásig megtelt a hálaadó ünnepen. 

Istentiszteletek a hónap páros vasárnapjain vannak, Vcdamint az adventi és a böjti estéken. 

A sérsekszőlősi szórvány (egykori filia) 

Sérsekszőlős (Sérsekszőllős) Tabtól északra 5 kilométer távolságra fekvő kisközség. 
Zichy Antal földbirtokos 1908-ban földingatlant adományozott Zala községnek Szőllősön (Szőlő

sön) létesítendő evangélikus iskola építése céljára. A szőUősi lakosok erről önálló községgé alakulá
suk alkalmával lemondtak. Ennek fejében Zala község az iskola építésére alkalmasabb telket vásárolt 
Szőllősön létesítendő iskola telkéül. Ezt azonban a község római katolikus többségű lakossága nem 
volt hajlandó evangélikus iskola építésére átengedni az 1920. július 25-től már Tab filiájává szervező
dött gyülekezetnek. Végül Gyarmathy Ferenc tabi lelkész és Csermák Bálint gondnok közbenjárásával 
sikerült megoldást találni. 1923-ban új helyen - a Ledig Jánostól és Stickel Sebestyéntől ajándékba 
kapott telken - felépült az iskola és a tanítólakás, valamint berendezték iskola-imaházukat is. Az épít-
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kezest saját erőből végezték, nagy áldozatvállalás mellett. Egy-egy gyülekezeti tag 40-50 mázsa búzát 
fizetett az építkezésre, kivetés alapján. 

Stickel Sebestyén gondnoksága alatt - 1925-ben - a kicsi, 35 családból álló gyülekezet az iskolára 
kis tornyot épített, mellé haranglábat állított, és ahhoz 173 kg-os harangot vásárolt. A harang felirata: 
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!" 

A gyülekezetnek 1933-ban 173 tagja volt, Kuchen János levita-tanító 56 gyermeket oktatott. 1940-
ben 171-en voltak. Koltai (Kuchen) János tanító „elé" 32 gyermek járt. 

A második világháború után négy család kivételével az egész gyülekezetet kitelepítették Németor
szágba. Többségük a kitelepítéskor Bietigheim-Bissingenbe került. Ebből a „jó akaratú" gyülekezetből 
származott Reitinger Henrik, a bajor diakónia nemrég elhunyt elnöke is. 

A kitelepítettekkel az egyházközség tartja a kapcsolatot. 1992 pünkösdjén rendezték meg a kitele
pítettek hazai találkozóját, a „HeimattrefFen"-t, 1993-ban pedig az egyházközségből látogatott el egy 
csoport Németországba rokonaihoz, egykori barátaihoz, hittestvéreihez. Az ottaniak többsége a ma
gyar nyelvet még jól beszéli, és Istenbe vetett hitét, vallását megőrizte. 

A kitelepedés következtében a gyülekezet megszűnt. Napjainkban 3 evangélikus család él a szór
ványtelepülésen. 

Lelkészek, t an í tók , elöljárók 

Tab 
Lelkészek: Velits Péter (1718-1730) és Schiegler József (7-1725-?) , Omaszta Imre hcenciátus (?), 

Szalántzy Mihály hcenciátus (?), Tomcsányi (Tomtsányi) György (7-1740), Masnitzius (Masnitius) 
János (1741-1746), Hrabovszky Jakab (1746-1749), Vörös Zsigmond (1749-1751), Neogrády Mihály 
(1751-1757), Pringer Mihály (1757-1774), Vadkerti (Vadherszky) György (1775-1778), Nóvák János 
Jakab (1778-1779), Schingler József (elhunyt 33 éves korában) (1780-1784), Lányi Mihály (1784-1788), 
Szentgyörgyi János (elhunyt 33 éves korában) (1788-1797), Krizsán Pál (1797-1807), Suvada 
(Suhajda,Schuhajda) Pál (1808-1831), Szepezdi Kis János (1832-1843), Krizsán József (1843-1867), 
Sztanó Sándor (1868-1910), Gyarmathy Ferenc (1911-1949), Schád Ottó helyettes lelkész Bábonyból 
(1950), Jakus Imre (1950-1978), Szabó Vilmos és Szabóné Piri Zsuzsanna (1978-1988), Verasztó Sándor 
és Verasztóné Mosoni Edit (1988-2003), Szigethy Szilárd (2003-) 

Segédlelkészek: Faith Antal (1855), Németh Zoltán (1952-1957) 
Tanítók, kántortanítók (az első 60 év tanítóinak teljes névsora nélkül): Omaszta Imre licenciátus 

(7), Szalántzy Mihály licenciátus (7), Reguli János (7-1745), (!), Krizsán Pál (1781-1783), Visnyi János 
(1784-1789), Várady László (1789-1799), Obrtlik János (1799-1804), Göndör István (1805-1806), Várady 
László (1807-1809), Jalmbovits Pál (1809-1817), Sesztina (Schestina) János (1817-18237), Szabó József 
(1824-18297), Laucsek (Lautsek) István (1829-7), Szilvágyi Sámuel (7-1834), Laucsek (Lautsek) István 
(1834-1836), Daxner Ferenc (1836-1853), Szilvágyi Sámuel (1853-1861), Bartos Tivadar (1861-1884), 
Pfendschack Lajos (1884-1885), Küffer János (1885-1926), Szalay Miklós (1927-1940), Lőrinc György 
(1940-1948) 

Másodtanítók: Mihályi Károly (1902-1903), Mészáros László (1903-1913),Takács Zoltán (1913-1929), 
Lőrinc György (1929-1940), Koltai (Kuchen) János (1940-1943), Tarján Katalin (1943-1948) 

Tanítók egyéb státusban: Bauer János (1916), Szalay Aranka (1917-1918), Brezovszky József (1926), 
Bakó József (1930-1931), Cziriák (Vári) László (1933-1934), Kovács Lajos (1940), Török Józsefné Szalay 
Aranka (1942-1943) 

Felügyelők: Sulyovszky András földbirtokos. Fekete Lajos (7-1875-1910-7), Szenteh István gyógy
szerész (1911-7), Rudnay Gyula festőművész (7-1933-1949-7), dr. Gömöry István takarékpénztári 
igazgató. Szerencsés János (7-1973-7), Szijjártó Géza (7-1989-7), Kadlicskó Sándor (7-2003), Johann 
Endre (2003-) 

Bábonymegyer (korábbi neve: Bábony, majd Nagybábony) 
Lelkészek, licenciátusok: Omaszta Imre licenciátus (7), Farkas Ferenc (1725), Szilvágyi Ist

ván (1737-1747), Paksi Mihály licenciátus (7), Ratkóczy (Ratkótzy) Miklós (1784), Krizsán Pál 
(1785-17927), Mikó Zsigmond (1792-1797), Zeles Imre (1797-1806), Unger Mihály (1806-1807), 
Liguszti Pál (1807-1818), Farnik (Farnyik) Dávid (1818-1822), Badátzi András (1822-1829), Balogh 
Imre (1829-1838), Koltai Laky Mihály (1839-1867), ifl. Szenteh Gábor (1867-1910), Kakas József segéd
lelkész (1910-1911), Bándy Miklós (1911-1927), Sztrókay Dániel segédlelkész (1927), Berta Lajos he
lyettes lelkész (1927-1932), Schád Ottó helyettes lelkész (1932-1940), Schád Ottó (1940-1957), Vértessy 
Rudolf (1957-1972), Schád Ottó (1972-1978) 

Segédlelkészek: Gyarmathy Dénes (1920-1921), Scherer József (1927) 
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Tanítók: Várady László (1804-?), Ritzeld József (?-1819), id. Szenteh Gábor (1838-?), Ruppert Jakab 
(1854-1904), Bucsky Sándor (1904-1937), Vári László (1937), Király Sándor (1938-1948) 

Ismert felügyelő: Rudnay Gyula festőművész (1928-1949-?) 
Bedegkér (régebben Tótkér, majd Magyarkér) 
Tanítók: Tomcsányi (Tomtsányi) Ádám, Jan Kontor, Michael Holcz, Ossak István, Belganszky 

Martin István (1766-1782), (!), Holdráits Mihály (1788-1798), Németh Mihály (1798-1799), Várady 
László (1799-1804), Szentpéteri István (1804-1815), Marecsek Márton (1815-1817), Schesztina Já
nos (1817-1820), Felicidesz János (1820-1822), Krcsmai János (1823-1832), Laucsek (Lautsek) István 
(1832-1834), Wodár (Woelár) János (1834-1835), Grosch Imre (1835-1836), Laucsek (Lautsek) Ist
ván (1836-1854), Daxner Ferenc (1854-1900), Szalay László (1900-1929), Örszigety (Reichel) Lajos 
(1929-1942), Szalay Pál (1942-1943), Nemes György (1943-1948) 

Helyettesként működött Kovács Jolán református tanítónő 1942-ben 
Lullapuszta 
Tanítók: Spissak Henrich (1925-1933-?), Balázs Sándor (?-1940-?) 
Somogydöröcske 
Lelkészek: Horváth József (1787-1823), Pártái (Bertel) József (1824-1875), Kring Miklós (1875-1913), 

Schermann Sándor segédlelkész (1913-1915), Büki Jenő (1915-1916), Falk Henrik segédlelkész 
(1916-1918), Kovács István helyettes lelkész (1918-1919), dr. Wölfel Gyula (1919-1943), Zoltai 
(Zsupanek) Gyula helyettes lelkész (1944), Feller Ádám helyettes lelkész (1944-1945), Liska Endre 
(1945-1949), vitéz, lovag Szerdahelyi Pál (1949-1970) 

Tanítók: Gottstag József (az első időben, 3 évig). Hegedűs János (?-1783), Ritzeld Jakab (1809-?), 
Klein Gusztáv (?-1820?), Kari János (?), Henrik Péter (?-1844), Kring Henrik (1844-1876), Schmidt 
József (?-1910-?), Simon Ottó (?-1933-1940-?) 

Ismert másodtanítók: Drégelyi (Dreschner) János (7-1933-?), Mentz Sebestyén (?-1940-?) 
Somogymeggyes 
Tanítók (evangélikus vallású, állami tanítók): Németh Béla (1923-1927), Nagy László (1927-1935), 

Szigeti Gyula (1935-1936), Lovas Béla (1936-1948) 
Torvaj 
Lelkész: Tomcsányi (Tomtsányi) György (1741-1744) 
Tanítók: Visnyi János (1791-1792), Obrtlik János (1792-1799), Hornyánszky Pál (1799-1817), 

Laucsek (Lautsek) György (1817-1839), Neczkár Károly (1839-1844), Petrovics Pál (1844-1870), Ba-
uer János (1870-1912), Zakócs Ferenc (1912-1936), Sólyom (Schád) Jenő (1936-1941), (!), Rosta Lajos 
(1943-1944), Szamosváry (Schwartz) Alfréd (1944-1945), Máj Henrik (1945-1948) 

Segéd- vagy helyettes tanítók: Klein Endre segédtanító (1867), Bauer János segédtanító (1868-1870), 
Sólyom (Schád) Jenő helyettes tanító (1935-1936) 

Sérsekszőlős 
Tanítók: Schuh Károly (1921-1929), Lackner Ernő (1930), Koltai (Kuchen) János (1930-1940), Pór 

János (1940-1945), Pálmai István (1945-1947. október 15.) 
Helyettes tanító: Wickert Imre (1933) 

A jelen 

A lelkészváltás után újjászerveződő egyházközség legfontosabb feladatának a lelkek gondozása 
mellett a parókia, a lelkészi hivatal, a gyülekezeti terem és az államosítás után visszakerült iskola
épület-együttes felújítását tartotta. Megkülönböztetett figyelmet fordítottak arra is, hogy templomuk 
rendeltetéséhez méltó módon fogadhassa az ige hallgatására vágyókat. A tabi anyaegyházban minden 
vasárnap és ünnepnapon van istentisztelet. A hónap első vasárnapján az istentisztelethez úrvacsora 
kapcsolódik. Somogymeggyesen hetente, Bábonymegyeren, Lullán és Torvajon kéthetente, Bedegké-
ren, valamint Somogydöröcskén havonta egy-egy alkalommal vehetnek részt evangélikus istentisz
teleten a hívek. Rendszeresített úrvacsorai alkalom ezekben a gyülekezetekben a nagyobb ünnepeken 
van. 

Tabon minden kedden bibliaórát tart a lelkész. A fiateJok szombat esténként iQúsági órán vehetnek 
részt. 

A hittanórák heti rendszerességgel folynak. A hittantanítást a lelkész, Szigethyné Szentecki Kata
lin hitoktató, a lelkész felesége végzi segítséggel. A vasárnapi gyermek-istentiszteleteken Albertné 
Cservenka Ágota presbiter is szolgál. A gyülekezetek kántori szolgálatát három fiatal - Somogyi Anna 
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diplomás orgonista, Csontos Tamás és Szikszai Gábor - látja el. 
A reformáció emléknapját az evangélikus és a református egyház közösen ünnepli. Adventben a 

gyermekek játszóházban, a felnőttek szeretetvendégségen lehetnek együtt. Pünkösdhétfőn - immár 
hagyományosan - más-más gyülekezetben tartott közös istentiszteleten és egyéb vallásos alkalmakon 
vehetnek részt az egyházközséghez tartozó hívek. 

Az egyházi munkát a Tab és Környéke Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány támogatja. 

Dr. Jani János 
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Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség 

8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 1. 
Tel.: 92/598-018 
Web; http ://zalaegerszeg.lutheran.hu 
E-mail: zalaegerszeg@lutheran.hu 
Szabó Vilmos lelkész 

Önállósulásának éve: 1902 
Anyakönyveit 1904-től vezeti 

Zalaegerszegi anyaegyház 
Lélekszám: 983/902/724 
Presbitérium: Vissiné Berényi Edit felügyelő, 

dr. Kostyál László másodfelügyelő, Döklen István 
általános gondnok, Sárkány András gazdasági 
gondnok, Simon Zoltán műszaki gondnok, Németh 
Róbert jegyző. Tölgyesi Lászlóné pénztáros, Sebes
tyén Győző számvevőszéki elnök. Fürjes Zoltán 
számvevőszéki tag, Polgár László számvevőszéki 
tag. Baján Ildikó, Bokányi Tibor, Horváth Viktorné, 
dr. Kecskeméti Katalin, Kiss Bódog Zoltán, Krobot 
Rezsőné, Sümegi Pál, Tóth Gyula, Vass Margit, fFo
dor Gyula tiszteletbeli presbiter 

Kántor: Décsy Paál Enikő 
Az evangélikus egyház más munkaterületein (is) 

szolgáló gyülekezeti tagok: Dr. Jani János egyház
megyei gyűjteményi felelős, egyházmegyei jelölő- és szavazatszámláló bizottsági tag, az Országos 
Gyűjteményi Tanács tagja, Kiss Bódog Zoltán egyházmegyei másodfelügyelő. Sümegi Pál egyházme
gyei küldött. Szilvás László egyházmegyei építési megbízott, egyházmegyei építési bizottsági tag, az 
Országos Építési és Ingatlanügyi Bizottság tagja 

Barlahidai leányegyház 
Lélekszáma: 50 /45/ 45 Gondnok, pénztáros: Bundics József né 
Lenti szórványközpont 
Lélekszáma: 40 /lO/ 10 Gondnok, pénztáros: Bálás Endréné 
Szórványok és lélekszámuk: Alibánfa (6 /2/ 2), Alsónemesapáti (5 / l / 1), Alsószenterzsébet (1 /!/ 

1), Babosdöbréte (4 /- / - ) , Baglad (-), Bagód (6 /2/ 2), Bak (11 /2/ 2), Becsvölgye (19 /8/ 8), Belsősárd 
(-), Bocfölde (5 /2/ 2), Boncodfölde (-), Böde (-), Bödeháza (-), Bucsúszentlászló (6 /!/ 1), Csatár (2 
/- / -) , Csesztreg (9 /2/ 2), Csonkahegyhát (5 /3/ 3), Csömödér (- /!/ 1), Csörnyeföld (-), Dobri (2 /-/ 
-), Dobronhegy (-), Egervár (5 /- / -) , Felsőszenterzsébet (-), Gáborjánháza (-), Gellénháza (20 /12/ 
11), Gétye (1 / - / -), Gombosszeg (-), Gosztola (-), Gősfa (-), Gutorfölde (6 /2/ 2), Hernyék (-), Iborfia 
(1 /-/ -) , Iklódbördőce (-), Hottó (1 /- / -) , Kálócfa (-), Kányavár (-), Kávás (-), Kisbucsa (1 / - / -), 
Kerkabarabás (-), Kerkafalva (7 /5/ 5), Kerkakutas (1 /!/ 1), Kerkaszentkirály (-), Kerkateskánd (-), 
Kiscsehi (- / l / 1), Kiskutas (2 / - / -) , Kispáli (1 / l / 1), Kissziget (2 /!/ 1), Kustánszeg (4 /3/ 3), Külsősárd 
(1 /-/ -) , Kozmadombja (-), Lakhegy (2 / - / -) , Lendvadedes (-), Lendvajakabfa (-), Lenti (40 /lO/ 10), 
Lickóvadamos (2 /2/ 2), Lispeszentadorján (1 /-/ -) , Lovászi (4 /- / -), Magyarföld (1 /- / - ) , Maróc 
(-), Márokföld (-), Milejszeg (-), Mikekarácsonyfa (1 / - / - ) , Nagylengyel (5 /4/ 4), Nagykutas (1 /- / 
-), Nagypáli (1 /- / -), Nemesapáti (2 /- / -) , Nemeshetés (-), Nemesnép (-), Nemessándorháza (-), 
Nemesszentandrás (-), Németfalu (-), Nova (11 /- / -) , Ormándlak (1 /- / - ) , Ortaháza (-), Páka (2 /- / 
-), Pálfiszeg (1 /2/ 2), Petőhenye (2 /- / -) , Petrikeresztúr (6 /4/ 4), Pórszombat (-), Pölöske (10 / - / -), 
Pördefölde (-), Pusztaapáti (-), Ramocsa (-), Résznek (-), Rédics (2 /-/ -) , Salomvár (3 /- / - ) , Sárhida 
(3 /!/ 1), Szentgyörgyvölgy (4 /8/ 8), Szentpéterfölde (1 / - / - ) , Szentpéterúr (1 / - / -), Szécsisziget (-), 
Szíjártóháza (-), Szilvágy (- /!/ 1), Tormafölde (- /2/ 2), Tornyiszentmiklós (1 /- / -), Teskánd (11 /3/ 
3), Vasboldogasszony (1 / - / - ) , Zalabaksa (12 /5/ 5), Zalaboldogfa (1 / l / 1), Zalaszentgyörgy (5 / l / 1), 
Zalaszentlőrinc (2 / - / -) , Zalaszentmihály (6 / l / 1), Zalaszombatfa (-), Zalatárnok (6 /2/ 2), Zebecke 
(1 /-/ -) 

Az államigazgatási szempontból Zala megyéhez tartozó - az egyházközség szórványaival észa-
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kon szomszédos - Csöde, Hagyárosbörönd, Keménfa, Ozmánbük, Vaspör, Zalacséb, Zalaháshágy és 
Zalalövő egyházigazgatásilag a Vasi Evangélikus Egyházmegyéhez tartozik. A hívek gondozását az 
őrimagyarósdi lelkész (jelenleg Loós Csaba helyettes lelkész) végzi. 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1320 /1045/ 866 

A gyülekezetek története 

A zalaegerszegi anyaegyház 

Zalaegerszeg a Zala folyó jobb partján, dombok között, tágas völgyben fekvő város, Zala megye 
székhelye. Lakóinak száma meghaladja a 61 ezret. Vallási megoszlás szerint a felekezethez tartozók 
92%-a római katolikus. 

Zalaegerszegről az első történelmi adatunk 1247-ből származik, amelyben Egurzug néven említik. 
Ebben az időben már volt káplánja a helységnek. 

A 16-17. században mocsarakkal körülvett végvár volt, amely a török hódoltság idején a Légrádtól 
Szatmárig terjedő végvárvonal egyik komoly véderejét képezte. A végvárak katonasága szabad val
lásgyakorlatot élvezett, s benne „protestáns" prédikátor és katolikus plébános egyaránt szolgált. A 
protestánsok között nyilvánvalóan evangélikusok is voltak. 

Amíg a végvárakban szabad vallásgyakorlat volt, s Zala megyében a reformációt követően számos 
evangélikus gyülekezet alakult, addig Zalaegerszegen, a veszprémi püspök kegyuraságához tartozó 
mezővárosban ilyen lehetőség nem volt. Ezt könnyebb megérteni, ha figyelembe vesszük, hogy több 
éven keresztül Zalaegerszegen élt Forgách Ferenc püspök, a későbbi prímás, a hazai ellenreformáció 
elindítója. Később a protestánsok iránti ellenszenvéről hírhedtté vált Padányi Bíró Mártonnak jutott 
jelentős szerep Zalaegerszegnek és környékének rekatolizálásában. Szerepet játszott ebben az is, hogy 
az 1687. évi 23. te. csak a római katolikusoknak biztosította a polgárjogot és a városokban való letele
pedést. A helyzet csak II. József türelmi rendelete (1781) után változott. 

Az első adat, amely Zalaegerszegen lakó evangélikusokra vonatkozik, az 1830. évi népszámlálásból 
maradt ránk. Akkor 9 személy vallotta magát evangélikusnak a városban, akik a Zalaegerszeghez 
legközelebb eső anyagyülekezettől, Zalaistvándtól kaptak lelkigondozást. 

A lutheránusok megjelenése a település polgárosodásával - iparosok, értelmiségiek letelepedésével 
- függött össze. A 19. század közepétől lassú, de folyamatos növekedés tapasztalható a zalaegerszegi 
evangélikus lakosság számának alakulásában. 1875-ben lélekszámuk 24, amely a századforduló idejére 
meghaladta a százat. 

Hivatalos intézkedés még nem történt lelkigondozásukról, amikor Vértesi Sándor zalaistvándi lel
kész gondjaiba vette a pásztor nélkül kallódó nyájat. Ismereteink szerint ő tartotta Zalaegerszegen az 
első evangélikus istentiszteletet 1893 karácsonyának másnapján a polgári fiúiskola rajztermében. Az 
istentiszteletet követően a hívek közgyűlést tartottak, amelyen kimondták fiókgyülekezetté alakulá
sukat. 

A növekedést nem hagyta figyelmen kívül az egyházi felsőbbség sem, és a Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület 1897-ben tartott közgyűlése hivatalosan is a zalaistvándi gyülekezethez osztotta be a 
zalaegerszegi fiókegyházat. A gyülekezet gondozását továbbra is Vértesi Sándor zalaistvándi lelkész 
végezte, felügyelője Lányi Kálmán királyi főmérnök lett. 

A gyülekezet tisztikara és tagjai kezdetben gyakran változtak. Magyarország szinte mindegyik táj
egységéről kerültek ide hosszabb-rövidebb időre evangélikusok, de a véglegesen is letelepedett, alapító 
tagjai főképp Kemenesaljáról és a Vendvidékről származtak. 

A gyülekezetet alkotó hívek már az 1897. november 1-jei közgyűlésen felvetették az imaház építésé
nek gondolatát, de arról nem döntöttek. 

Három évvel később a fiókgyülekezet közgyűlése templom építését határozta el, és megkezdte az 
adományok gyűjtését. A munka évekig tartott mind a helyi, mind a belügyminiszteri engedéllyel 
biztosított országos gyűjtés vonatkozásában. Az országos gyűjtésre szükség volt, mert a mintegy száz
nyolcvan lélekből - többségében kishivatalnokokból, iparosokból és cselédekből - álló kis gyülekezet 
erejét ez a nagy vállalkozás meghaladta. 

Az egyházkerület 1901. évi közgyűlésének jegyzőkönyve szerint a Missziói Bizottság felfigyelt a 
szórványokban élő evangélikusok sanyarú helyzetére, és sürgette a Zalaegerszeg és Alsólendva szék
helyű missziói egyházközség megszervezését. 

Ilyen előzmények után került sor 1902. augusztus 20-án arra a közgyűlésre, amely egyhangúlag 
kimondta, hogy a fiókegyház anyaegyházközséggé alakul. Ezzel a döntéssel Zalaegerszeg elvált a 
zalaistvándi anyagyülekezettől, és - a felsőbb egyházi fórumoktól még abban az évben megszerzett 
jóváhagyások birtokában - megkezdte önálló életét. 
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Zalaegerszeghez - mint missziói anyagyülekezeti központhoz - 32 szórvány evangélikussága csat
lakozott részben a zalaistvándi, részben a pusztaszentlászlói anyagyülekezettől, és ez a területi beosz
tás 1922-ig állt fenn. 

A lelkészi állás megszervezése azonban még váratott magára. A gyülekezet lelkigondozása így to
vábbra is Vértesi Sándor zalaistvándi lelkészre hárult. A lelkészi kongrua (fizetéskiegészítő államse
gély) megadásának elhúzódása késleltette az önálló lelkészi állás meghirdetésének és betöltésének 
lehetőségét. 

A gyülekezet első választott lelkésze Porkoláb Gyula volt, aki budapesti segédlelkészi állásából ke
rült Zalaegerszegre 1904. január 24-én. Szolgálata azonban alig másfél évig tartott, és csupán a gyüle
kezet megszilárdulásának állapotáig jutott el. A pécsi gyülekezet hívásának eleget téve, 1905 júliusá
ban távozott a baranyai városba. 

A gyülekezet nem maradt pásztor nélkül, mert Király Mátyás őriszigeti lelkész egyhangú meghívá
sával egy évtizedre (1905-1915) biztosítva lett a lelkigondozás. Az ö szolgálati ideje alatt alakult meg 
az Evangélikus Nőegylet 1906-ban, és épült fel a templom a következő évben. 

A templom tervét Gerey Ernő budapesti műépítész készítette, a kivitelezés Morandini Tamás építési 
vállalkozó munkája. Az építkezés 1906. március 15-én kezdődött, amellyel párhuzamosan a templom
berendezés - oltár, oltárkép, szószék, orgona, harangok, toronyóra, padok - beszerzésének gondjait 
is viselte a gyülekezet. A soproni Seltenhofer cégénél rendelt harangokat (569 kg-os nagy- és 295 kg-
os kisharang) 1906. október 21-én áldotta meg Varga Gyula esperes. Első szolgálatra október 28-án 
szólaltak meg II. Rákóczi Ferenc, Thököly Imre és bujdosótársaik hamvainak magyar földre hozatala 
alkalmából. A pécsi Angster cégétől vásárolt nyolc regiszteres orgonát 1907. június végére építették 
meg. A Krisztus mennybemenetelét ábrázoló oltárkép Sinkó Pál műegyetemi tanársegéd munkája. A 
templomszentelési 1907. július 7-én Gyurátz Ferenc dunántúli püspök végezte. 

Az egyházközséghez 1910-ben 316 lélek tartozott. Közülük az anyagyülekezetben 182, a szórványte
rületen - 26 faluban - 134 evangélikus élt. Az egyházközség 25 tanulókorú gyermeke állami vagy más 
felekezetű iskolába járt. Zalaegerszegen nem volt evangélikus iskola. 

Király Mátyás hivatalban lévő lelkész 1915 áprilisában bekövetkezett váratlan halála után Nagy 
István zalaistvándi lelkész adminisztrálta a gyülekezetet az új lelkész megválasztásáig. 

Az 1915. július 18-án megtartott közgyűlés Kutas Kálmán budapesti segédlelkészt hívta meg, akit 
augusztus 29-én iktatott hivatalába Varga Gyula esperes. A költő lelkész 1928-ig volt a gyülekezet 
pásztora, és egyben a város társadalmi és kulturális életének élénk résztvevője. Zalaegerszegen töltött 
szolgálati évei alatt Beszéljetek ti évek címen (1917) verseskötete. Látások szigetén címen (1928) több 
műfajt - költeményeket, beszédeket, emlékezéseket - tartalmazó könyve jelent meg. Ez utóbbi kötetét 
a zalaegerszegi evangélikus és református gyülekezetnek ajánlotta. Erre az időre esett egy vesztes 
világháború, két forradalom, valamint a trianoni békeszerződés, és kezdetét vette egy mélységében 
eddig páratlan gazdasági világválság. 

Trianon után - a határok átrajzolásával - Zalaegerszeg hatalmas szórványterület központja lett. 
„Lenti-i misszió" néven hozzá került az alsólendvai gyülekezet Magyarországon maradt része, egy
kori szórványterületének fele. Ezzel hosszúságban 60 kilométernyi (Pácsony-Rédics), szélességben 40 
kilométernyi (Ramocsa-Bak) területen élő evangélikus hívő gondozását kellett ellátni a zalaegerszegi 
lelkésznek. A nyolc igehirdetési központba is (Lenti, Zalabaksa, Páka, Nagylengyel, Pácsony, Kustán-
szeg, Barabásszeg, Győrvár) nagy távolságról kellett bejárni a híveknek. Az egyházközség lélekszá
mának nagyobb része szórványban élt. 1924-ben a nagy kiterjedésű gyülekezetet 614 lélek - ebből 
281 zalaegerszegi - alkotta. E nehéz körülményeken, egy évtized elmúltával, a Barlahida székhelyű 
missziói gyülekezet megalakulása segített. 

A gyülekezet parókus lelkésze az akkori Apponyi utcában (ma Mártírok útja) bérelt lakásban lakott. 
A hívek régi vágya teljesült 1924-ben azzal, hogy a várostól parókiaépítés céljára 400 négyszögöl telket 
kaptak ajándékba. A lelkészlakást és gyülekezeti célokat egyaránt szolgáló épületre 1926-ban írták ki 
a pályázatot, amelyre 11 építészmérnöki pályamű érkezett. Az első díjat Lomjánszky István budapesti 
építészmérnök terve nyerte el. Kivitelezésére a zalaegerszegi Garai és Horváth cég kapott megbízást. 

Az evangélikus gyülekezeti ház alapkövét 1927. augusztus 14-én rakták le. Az építkezés 1928-ban 
fejeződött be. A hálaadó istentiszteletet 1928. június 7-én tartották, amelyen Budaker Oszkár kőszegi 
segédlelkész prédikált. A nagy áldozatvállalással megépített gyülekezeti ház állt, de a költségek mint
egy felét (31 000 pengő) kitevő tartozás törlesztése több mint egy évtizeden át a gyülekezet legnagyobb 
gondját képezte. Nagy segítséget jelentett ennek kifizetésében a hazai Gusztáv Adolf Gyámintézet és 
a külföldi (német és svéd) segélyszervezetek támogatása. 

A gyülekezeti ház földszintjén kialakított négyszobás lakás első lakója Kutas Kálmán és családja 
volt. Néhány hónap múlva azonban - a városban erőre kapott felekezeti villongások miatt - engedett 
a szegedi gyülekezet meghívásának, és Szegedre költözött. Kutas Kálmán távozása után mintegy há-
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romnegyed évig ismét Nagy István zalaistvándi lelkész pásztorolta a gyülekezetet, akinek segítségére 
volt Fekete Károly református lelkész. 

A gyülekezet 1929. január 20-án Nagy Miklós bobai lelkészt, a Harangszó belső munkatársát válasz
totta lelki vezetőjének. Zalaegerszegi szolgálata 35 évet ölelt át, 1964 tavaszáig tartott. 1969-ben hunyt 
el. Hamvait a szószék alatti burkolatba helyezett urna őrzi. 

Munkálkodása alatt hatalmas változásokon ment keresztül a gyülekezet. Örömteli, majd keserves 
esztendők következtek. A lelkészlakás feletti emelet a gyülekezeti élet legváltozatosabb formáinak 
nyújtott otthont. Vallásos estek, hittanórák, bibliaórák, presbiteri és közgyűlések, nőegyleti gyűlések, 
ünnepélyek, teaestek és diákszövetségi összejövetelek tették mozgalmassá a benne folyó életet, és 
mélyítették azt. Az emeleti helyiségeket használta éveken át - temploma és gyülekezeti háza megépí
téséig - a református egyház is. 

A szórványok gondozása sem lankadt. Lentiben (1932) templom épült. A barlahidai missziói köz
pont szervezésének megkezdésével (1932), majd a missziói kör véglegessé válásával (1933) még erőtel
jesebb küzdelem folyt a szórványlelkek megmentéséért. 

A gyülekezet 1939-ben ingatlanhoz jutott. Mihály Gyula egykori presbiter végrendeletében 1700 
négyszögöl földet juttatott a gyülekezetnek. 

Az egyházjogilag Zalaegerszeghez tartozó - valójában a barlahidai missziói kör lelkészének gondo
zása alatt álló - kustánszegi szórványban 1949-ben imaház épült. 

A második világháború után, a kommunista hatalomátvételt követően (1951), a nagy áldozattal 
megépített gyülekezeti házat a Városi Tanács elvette, és katonai célokra hasznosította. A lelkész részé
re ugyan biztosítottak lakást, de a gyülekezet otthon nélkül maradt. A hitélet „hivatalos" gyakorlása 
a templomfalak közé szorult, bár a lelkész az 1950-es évek elején Petőfi utcai lakásán is tartott hittan
órákat. 

Az 1964 elején nyugalomba vonuló Nagy Miklós utódja Pintér János barlahidai lelkész lett. Az új 
lelkész lakáscsere révén már a hajdani gyülekezeti ház földszintjére költözve kezdte meg zalaegerszegi 
szolgálatát, és ellátta volt gyülekezetének pásztori feladatait is helyettes lelkészként. 

Pintér János ezzel minden, eddig Zalaegerszegről ellátott szórványterületnél nagyobb terület evan-
gélikusságának pásztorolását vállalta magára. Ezért nehéz, embert próbáló szolgálat volt ez, amelyet 
még motorkerékpáron kellett kezdeni, s csak később lehetett Trabant gépkocsi segítségével ellátni. 
Tizenkilenc évig tartott ez a kemény, de áldásos zalai szolgálat. 1983-ban Orosházára hívták, onnan 
ment nyugállományba a Nyugat-békési Egyházmegye espereseként. 

Utóda Balogh András lett, akit 1983-ban iktatott hivatalába Fónyad Pál nagykanizsai lelkész, 
espereshelyettes. A lelkészházaspár - mert Balogh András felesége Pusztaszentlászló lelkésze volt -
lakhelyéül szintén a parókia földszinti helyiségei szolgáltak. Később a lelkészházaspár tanácsi, illetve 
- annak megvételi lehetősége után - saját lakásba költözött. A lelkészi hivatal a parókián maradt. A 
parókia pincehelyiségében ifjúsági szobát alakítottak ki, de az a tervezett funkció ellátására nem volt 
alkalmas. A rendszerváltást követően sikerült visszaszerezni a teljes gyülekezeti házat, emeleti szintjét 
azonban a gyülekezet gazdasági megfontolásból bérbe adta. Üjra indult a hitoktatás, nőtt a keresztelé-
sek és a konfirmandusok száma. Rövid időre énekkar is alakult. Testvérgyülekezeti kapcsolat jött létre 
a finnországi Varkaus - Zalaegerszeg testvérvárosa - evangélikus gyülekezetével. A lelkészre elődjé
hez hasonlóan - Barlahida és Zalaegerszeg szórványaival együtt - az ország legnagyobb kiterjedésű 
szórványterületének gondozása hárult. 

A gyülekezet 1997-ben elvégezte 90 éves templomának külső felújítását. 
Balogh András - 17 évi szolgálat után - 2000 augusztusában Tótkomlósra távozott. A gyülekezet 

parókus lelkész és kántor nélkül maradt. 
Az új lelkész megválasztásáig Szakái Árpád Nagykanizsán lakó nyugalmazott lelkész helyettes lel

készi státusban gondozta a gyülekezetet. A több mint féléves szolgálatban segítségére volt Kendeh-
Kirchknopf László teológushallgató. Pintér János Szombathelyen élő nyugalmazott esperes, a gyüle
kezet hajdani lelkésze, valamint Török Zoltán református lelkész is. A hittanoktatást Zámbó Karmen 
pedagógus végezte. 

A gyülekezeti ház állapota erre az időre teljesen leromlott. A gyülekezet új lelkészt - lakás hiányá
ban — csak bérleménybe fogadhatott volna. Erre azonban nem került sor, mert az Országos Egyház 
segítségével a gyülekezet lakást vásárolt, s azt - tagjaínak áldozatvállalása mellett - lelkészlakássá 
alakította, s a felújított. Vizslaparki úti lakásba várta új lelkészét. 

A gyülekezet 2001. március 25-én Szabó Vilmost - a révfülöpi oktatási központ igazgatóját - vá
lasztotta lelkészéül. Beiktatása 2001. július l-jén volt. Ezen az ünnepi istentiszteleten iktatta a kántori 
tisztségbe Szabó Vilmos lelkész a gyülekezet új kántorát, Paál Enikőt. 

Az új lelkész munkája nyomán a vallásos élet színesedett, az alkalmak bővültek. Ugyanakkor a lelki 
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építkezéssel párhuzamosan megindult a gyülekezeti háznak és környékének építése is. A megújított és 
hosszú idő után eredeti rendeltetésére ismét alkalmassá tett épületet, valamint parkosított, új garázzsal 
és kerítéssel ellátott környezetét 2002. augusztus 25-én - a gyülekezet önállóvá válásának 100 éves 
jubileumán - avatta fel Ittzés János püspök. 

A templomot - amelynek puritán, neogótikus stílusa a városban egyedülálló - felépítésének és 
felszentelésének 100. évfordulójára saját és pályázati forrásból belülről felújították. A hasonló kort 
megért Angster orgona is megújult. A 2007. július 8-án tartott centenáriumi hálaadó istentiszteleten 
Ittzés János püspök prédikált, és ő áldotta meg a megszépült hajlékot is. Mivel az elmúlt száz év alatt 
az időjárás viszontagságai, a beszivárgó talajvíz, esővíz sok kárt okozott a forgalmas út mellett álló 
műemlék templomban, de korábban csak kisebb külső javításokat tudtak elvégezni, ezért 2009-ben 
elvégzték a szükséges munkákat: újrafestették a külső falakat, kicserélték a sérült dísztéglákat, korsze
rűsítették a csatornarendszert és a lebetonozott vízlefolyókat. 

A barlahidai leányegyház 

Barlahida Zalaegerszegtől délnyugati irányban, 25 kilométer távolságra, a Cserta patak jobb partján 
fekvő község. Másodlagos település. 

A 13. század elején már létező falut a török teljesen feldúlta, és ezáltal több mint 150 évig lakatlan 
maradt. 1576-ban már egészen elhagyott, 1727-ben még mindig lakatlan volt. 

A környéken legtovább - a 17. század közepéig - fennálló korai evangélikus gyülekezetek (Alsó-
lendva, Lenti, Résznek, Szécsisziget) között nem található BoUahida (Ballahida, Barlahida) neve, tehát 
nem volt evagélikus gyülekezete a reformációt követő korban. 

A rendelkezésünkre álló adatokból nem derül ki, hogy evangélikus őslakói honnan származnak, 
mikor és kinek a működése következtében ismerték meg a reformáció tanait, és hogyan maradtak 
meg evangélikusnak az ellenreformáció viharaiban. Ebben az evangélikus szempontból szomorú kor
szakban a hitében megmaradt, szórványsorsba kényszerített hívek ugyanis csak családi otthonaikban 
gyakorolhatták a vallásuk szerinti hitéletet. Nyilvános vallásgyakorlatra legközelebb a nemesdömölki 
(ma Celldömölk része) artikulárís helyen volt lehetőségük 11. József türelmi rendeletének (1781) meg
jelenéséig. 

Feltételezhető, hogy őseik már evangélikusként, máshonnan, valószínűleg a Vendvidékről települtek 
a lakatlan Bollahidára. 

Az első írásos emlék II. József idejéből maradt fenn, és egy - a türelmi rendelet kiadása után 5 évvel 
- 1786-ban megjelent rendelettel kapcsolatos, amely szerint szervezett gyülekezetek lelkészei isten
tisztelet tartására és temetési szertartások végzésére csak azokra a helyekre mehettek ki, ahol a hívek 
egy már szervezett gyülekezethez „afíiliáltatták" magukat. Ezért csatlakozott Zalaistvándhoz 1788-ban 
Pusztaszentlászló, s még abban az évben Bollahida is. 

Pusztaszentlászló 1804-ben történt önállósulása után Bollahida a hozzá közelebb fekvő Pusztaszent
lászló szórványa lett, de már ezt megelőzően kialakult kapcsolatuk. A hívek minden kényszerítés 
nélkül pénzt adtak a szentlászlói „Imádságos Oskola Ház" építéséhez 1792-ben. 

Barlahida evangélikussága 1843-ra érezte olyan erősnek magát, hogy tanítót alkalmazzon. Saját 
iskola hiányában bérelt helyiségben folyt a tanítás. Ettől kezdve fiókgyülekezetnek tekinthető. Első ta
nítójuk Vécsei Gábor volt, aki 2 éven keresztül tanította gyermekeiket. Őt Smidéliusz György követte 
(1845-1848). 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc barlahidai fogadtatásáról nincs tudomásunk, de hatás
sal lehetett a gyülekezetre, mert 5 éven keresztül (1848-1853) nélkülöznie kellett a tanítót. 

Az oktatás 1853-tól folyamatos. Nagy István (1853-1859), Görög Sándor (1859-1864), majd Simon 
Kálmán (1859-1864) - a szentlászlói lelkész „tanítóságra" készülő fia - tanított. 

A gyülekezet 1868-ban az oklevéllel rendelkező Strokai Sándort választotta tanítójának, majd a 
következő évben megépítette első iskoláját és tanítói lakását. A tanítói lakás egy szobából, nyitott 
konyhából, kamrából és gazdasági épületekből állt. 

Mártoni Márton volt a tanító 1871-től 1873-íg, majd a szomszédos Mikefa községi iskolájából vissza
tért Strokai Sándor tanította a gyermekeket 1875-ben bekövetkezett haláláig. Ebben az évben (1875) a 
gyülekezet 90 lelket számlált, az evangélikus tanulók létszáma 25 volt. 

Eszter Gusztáv csak az 1875/76-os tanévben működött a hitközség tanítójaként. Távozása után Ger-
gelyiből választottak „mestert" Tulok Sámuel személyében, ő közel két évtizedig viselte hivatalát di
cséretes buzgalommal. 1895-ben ment nyugállományba. 

A minden evangélikus központtól távol fekvő gyülekezet 1885-ben elhatározta, hogy imaházat épít. 
Ehhez az önerő kevés volt, ezért - Böjtös János lelkész (1879-1897) ajánlásával és belügyminiszteri 
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engedéllyel - országos adománygyűjtésbe kezdtek 1886 tavaszán. A gyűjtés szigorú szabályok szerint 
folyt. A gyűjtőknek a helyi hatóságnál (kapitányság, községháza) jelentkezni kellett, ahol meghatá
rozott időtartamra - esetenként csak pár órára - engedélyt kaptak a gyűjtésre vagy - amint sok be
jegyzésben szerepel - a „kéregetésre". A gyűjtőkönyvecskék hűen őrzik a bejegyzéseket, a települések 
pecsétjeit és az adakozók aláírásait, ugyanakkor tükrözik a gyűjtést végző 6 barlahidai férfi fáradságos 
munkáját is. 

Az így megnövelt pénz sem volt elég az imaház felépítésére. Az építkezést el kellett halasztani. A 
bizonytalan kezdés miatt a már kiégetett téglát eladták, a pénzt tőkésítették. 

Még 1895-ben cseréppel fedték az addig szalmatetős iskolaépületet, az iskolát és a tanítólakást le
padlózták, a nyitott folyosót zárttá tették. Egyidejűleg eleget tettek a közoktatási minisztérium előírá
sának is azzal, hogy a tanítólakás viszonylag nagy szobájából kettőt készítettek közfal beépítésével. A 
miniszter ugyanis minden tanító számára legalább 2 szobát rendelt. Az új szoba nagyon keskeny lett, 
ezért 1899-ben a mellette lévő kamrából fél méterrel megnövelték. 

Asbóth József töltötte be 1895-től 1900 őszéig a tanítói állást. Az ő Magyarósdra távozása után - a 
Tésről meghívott - Németh Vilmos volt a gyülekezet tanítója hosszú éveken át. 

Szabó Lajos (1901—1915) lelkész szolgálati ideje alatt látogatta meg a kis filiát Gyurátz Ferenc püs
pök (1904), majd az ő bábáskodása mellett épült fel az új iskola is (1911). 

A püspöklátogatás 1904. szeptember 4-én volt. A felülvizsgálattal is járó látogatás során Gyurátz 
Ferenc püspök elismerően szólt az oktatási munkáról és az iskolai könyvtárról, ugyanakkor felszólítot
ta a gyülekezetet imaház építésére. Kijelentette: „egy 285 lélekből álló gyülekezettől elvárható, hogy 
kebelében ne csupán a kicsinyek, hanem a felnőttek számára is legyen szent hely." Szorgalmazta a 
nőegylet megalakítását és az énekkar megszervezését is. A püspöki felszólításnak is köszönhető, hogy 
1905-ben nőegylet alakult, és - bár csak rövid ideig - énekkar is működött a gyülekezetben. Ugyanak
kor Tulok Sámuel nyugdíjas tanító jóvoltából 2 mázsás haranggal gyarapodtak. 

Az iskola Németh Vilmos tanító terve alapján épült 1911-ben, és a 38 evangélikus tanuló mellett má
sodik otthona lett a református és katolikus gyermekeknek is. Felavatását Varga Gyula esperes végezte 
1911. szeptember 24-én. A következő évben pajtát és istállót építettek, s az iskola udvarát drótkerítéssel 
vették körül. 

Az imaházul is szolgáló iskola belső része a nőegylet áldozatkészségéről tanúskodott. A különböző 
rendezvényeiken összegyűlt pénzből szószéket, csillárt és harmóniumot vásároltak. A soproni nőegy
let úrvacsorai és keresztelőedényekkel ajándékozta meg a gyülekezetet. 

Az első világháború súlyos veszteséget okozott a gyülekezetnek: 14 tagja maradt idegen harcmező
kön. Az egyházközség lelkésze is ebben az időszakban (1915) hunyt el. Az őt követő Kovács Mihály tíz 
évig (1915-1925) pásztorolta a göcseji híveket. 

A fiatal Schrantz Zoltán 1926-ban kezdte szolgálatát az egyházközségben, de ez Barlahida esetében 
a misssziói kör megalakulásával (1933) de facto megszűnt. 

Az 1926-os esztendő a gyülekezetet közvetlenebbül érintő eseményt is hozott. Köztiszteletben álló 
tanítója 41 évi szolgálat - ebből 26 év Barlahidán végzett buzgó levita-tanítói működés - után nyug
állományba vonult. Helyére fiát, Németh István okleveles tanítót választották. 

Barlahida 1932-ben a megszervezendő missziói kör központja lett. A gyülekezet a leánygyülekezeti 
státusból missziói gyülekezeti státusba került. A faluba lelkész költözött. A missziói körhöz több fi
ókgyülekezet, illetve szórvány csatlakozott Pusztaszentlászlótól és Zalaegerszegtől. Egyházjogi szem
pontból azonban mind Barlahida, mind a csatlakozó szórványok korábbi anyagyülekezetük kebelében 
maradtak, de lelkigondozásuk Barlahidáról történt. így az önállóság a lelkigondozás, a háztartás (a 
lelkészi állás fenntartása) és a hivatali adminisztráció vonatkozásában állott fenn. A lelkész az egyház
megyétől segédlelkészi fizetést kapott, a lelkészi állás fenntartását azonban a missziói körhöz tartozók 
közösen vállalták. A körzet megalakításakor egy szoba és egy előszoba szolgált a lelkész lakhelyéül. 

Ezzel eddig még meg nem adatott vallásos élet lehetősége tárult a korábban pásztorától távol élő 
gyülekezet igére szomjazó tagjai elé, másrészről újabb anyagi teher rakódott a gazdasági válság miatt 
nehéz körülmények között élő családokra a lelkészi állás fenntartása következtében. 

A missziói kör megszervezésére Balogh István segédlelkész kapott megbízást. Munkáját nagy buz
galommal végezte, de csak rövid ideig. Még 1932-ben Pápára került. 1932 decemberétől már Jakus 
Imre töltötte be a missziói segédlelkészi állást, és - az érintett gyülekezeti lelkészek segítségével - őrá 
várt annak végleges megszervezése. Schrantz Zoltán pusztaszentlászlói lelkész, valamint a Nagy test
vérek : Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész és Nagy István zalaistvándi lelkész, espereshelyettes mind
végig a szervezés tevékeny résztvevői voltak. 

A missziói kör az 1933. augusztus 9-én megtartott közgyűlésen vált véglegessé. 
Barlahidához került a pusztaszentlászlói anyagyülekezettől Zágorhida, Nova, Zalatárnok és Szent-
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kozmadombja, a zalaegerszegi anyagyülekezettől pedig Barabásszeg, Gombosszeg, Pajzsszeg, Kustán-
szeg, Kislengyel, Vargaszeg, Vörösszeg, Győrfiszeg, Petrikeresztúr, Iborfla, Csonkahegyhát, Szilvágy, 
Németfalu, Lickó és Vadamos. 

A gyülekezet ifjúsága még abban az esztendőben felépítette iflúsági házát, amelyet a régtől óhajtott 
templomépítés próbatételének tekintettek. 

A szépen induló lelki és fizikai építkezést a nagy áldozatok árán megépített iskola községi iskolává 
nyilvánítására indított erőszakos támadás zavarta meg, amelyet az állami felsőbbség is támogatott. 
Nem kis ügyről volt szó: az imaházul is szolgáló evangélikus iskolát és tanítólakot a község számára 
kellett volna átengedni. Ez nem csak az ingatlan elvesztését jelentette volna! 

A gyülekezet állta a harcot, sőt, régen dédelgetett templomépítésí tervének megvalósításához kez
dett. Barlahida és szórványainak népe hatalmas felajánlásokat tett, de ez nem volt elég. Jakus Imre 
lelkész - amint 50 évvel előbb a gyülekezet hat tagja - országos gyűjtőútra indult. Távollétében Rónay 
Zoltán és Lehel László segédlelkészek helyettesítették. Legtöbb útjára elkísérte Németh István tanító 
is, akinek a missziói gyülekezet megszervezésében is nagy érdemei voltak. A Harangszó folyamatosan 
közölte az adományokat. 

Két év alatt elkészült a templom, amelyet 1935. júhus 28-án adott át rendeltetésének Kapi Béla 
püspök. Az „ország temploma" felszentelésének ünnepélyére - vallási hovatartozástól függetlenül -
hatalmas tömeg gyűlt össze a kis göcseji településen. 

Jakus Imre nemcsak templomépítő lelkész volt, hanem a gyülekezet életén túlmutató szervező is. 
Németh István tanítóval együtt részt vett Barlahida és környéke népoktatásának, iskolaügyének ápo
lásában. Mindezek mellett szakmai körökben is megbecsült költő és novellista volt. Verseit és elbe
széléseit rendszeresen közölték az egyházi lapok, naptárak, de több önálló kötetben is megjelentek 
alkotásai. Sárszentmiklós, majd Tab voltak további szolgálati helyei. 

A csak rövid időre kihelyezett Szalay Kálmán segédlelkész utódja Kutas Elek segédlelkész lett 1936-
ban. Szolgálatának első évében új tanítólakás épült. 

Az egyházkerület püspöke Kutas Eleket 1938 februárjában Celldömölkre helyezte. Helyére Lakatos 
György segédlelkész érkezett, de csak fél évre. Gyékényesre távozása után Loós János helyettes lelkész 
(1938-1945) lett a missziói gyülekezet lelki vezetője. 

A gyülekezet templomát 1940-ben orgonával szerelték fel. Az 1940. évi névtárban a missziói kör 402 
lélekkel szerepel. Barlahidán 230-an, a környező szórványhelységekben 172-en laktak. 

A nőegylet munkája 1941-ben megélénkült. Az ifjúsági munka továbbfejlődött: kisebbek és na
gyobbak csoportja alakult. A presbiterek részére előadássorozatot tartottak. A gyülekezet szépen folyó 
életére azonban a közeledő fegyveres harcok, majd a háború következményei rányomták bélyegüket. 
Súlyos veszteséget jelentett 16 férfi tagjának hősi halála, akik közül 5-en leventeként adták életüket. 
Az egyházi épületek szerencsére csak kisebb károkat szenvedtek. 

A pusztaszentlászlói gyülekezet 1945-ben Loós Jánost hívta meg lelkészének. Távozása után Hor
váth Miklós várpalotai segédlelkész kapott megbízást a missziói gyülekezet gondozására helyettes 
lelkészi státusban. Barlahidaí szolgálata azonban nem tartott sokáig, mert 1947-ben Alsódörgicsére 
távozott. Helyére Feller Ádám érkezett. 

A háború végéig Alsólendvához tartozó lenti szórványgyülekezet a határrendezés következtében 
Barlahidához került, de már 1946-ban Zalaegerszeghez csatolták. 

A felekezeti iskolát és a tanítólakot 1948-ban államosították. Az iskolához hozzáépített lelkészlakás 
azonban a gyülekezet tulajdonában maradt, és később bibliaórák tartására szolgált. 

A kustánszegi szórványban imaház épült 1949-ben 41 szórványhívő, a barlahidaí gyülekezet és fő
képpen a Simon család áldozatkészségének köszönhetően. Felavatását Túróczy Zoltán püspök végezte 
1949. október 9-én. 

A következő évben Barlahidán téli leánytábort tartottak 48 résztvevővel. A rossz állapotban lévő 
gyülekezeti (ifjúsági) házat lelkészlakássá alakították, és megjavították a földrengés által belülről meg
rongálódott templomtornyot. A gyülekezethez ebben az időben 353 lélek tartozott. 

Feller Ádám közel 10 évi szolgálat után - 1956 októberében - új szolgálati helyet kapott. 
Utódja, Pintér János nagy elhivatottsággal végezte lélekmentő tevékenységét mind Barlahidán, 

mind a szórványban. Lankadatlanul közvetítette Isten igéjét a templomban, a kustánszegi imaházban, 
a családoknál tartott istentiszteleteken, a családlátogatásokon és a kórházi ágyak mellett. Igazi pász
torként tartotta számon a rábízottakat. Utánament az egyetlennek is motoron, kerékpáron vagy - ha 
a göcseji útviszonyok csak azt engedték - gyalogosan. 

A gyülekezet első ízben 1954-ben jutott motorkerékpárhoz. Tabtól kapták, használtan. Újat, egy 125-
ös Danuviát csak 1957-ben vásároltak. 
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Az 1959. év nagy jelentőségű Barlahida evangélikusainak életében, mert az egyházi felsőbbség lehe
tőséget adott a gyülekezet „anyásításához". Az anyaegyházzá alakulást kimondó közgyűlés 1959. má
jus 17-én volt. Az évet értékelő lelkészi jelentés ehhez méltó alkalmakat rögzít, de olvasható benne az 
is, hogy a gyülekezet tagjai nem éltek mindenkor az alkalommal. Hangzik is a lelkészi figyelmeztetés: 
„Vigyázz!... Isten számon kér majd, és minden elmulasztott alkalom vádolni fog az ítéletkor. Isten még 
tűr és vár... Élj Istent félő vallásos életet, hogy ne kelljen Istennek megvonni Tőled az igehirdetés drága 
ajándékát, mint olyat, amit nem igényeltél." ( A l i i vasárnapi istentisztelettel szemben ma, 50 évvel 
később csak havi egy alkalommal van istentisztelet!) Még abban az évben renoválták a lelkészlakást, 
majd a templom felújításához fogtak. 

Az anyagyülekezeti státus megszerzése idején nem - de később sem - élt a gyülekezet a lelkész
választás jogával. Pintér János lelkész „gyülekezeti kapcsolata" az egyházkerület püspökétől kapott 
„missziói lelkészi megbízásából" következett. Ezért jogi kötelék a barlahidai gyülekezethez nem fűzte 
1965. február 15-ig - akkor nevezte ki Káldy Zoltán püspök a Barlahidai Evangélikus Egyházközség 
helyettes lelkészévé. Ugyanakkor az 1964. május 24-i megválasztása és beiktatása következtében a 
Zalaegerszegi Evsmgélikus Egyházközség lelkésze volt, és Barlahida és szórványainak lelkigondozását 
is ellátta. 

A gyülekezet lélekszáma a 60-as évek kezdetétől rohamosan csökkent. Egy „kis Barlahida" épült 
fel Zalaegerszeg kertvárosi részében. A fiatalok elköltözése az iskola körzetesítését vonta maga után, 
amely tovább gerjesztette az elvándorlást. Ilyen előzmények után mondta ki a gyülekezet közgyűlése 
a Zalaegerszeghez való csatlakozást 1965-ben. 

Pintér János, az utolsó - 1964-ig - Barlahidán lakó lelkész 1983-ban Orosházára távozott, onnan 
vonult nyugállományba a Nyugat-békési Egyházmegye espereseként. 

Utódja Balogh András lett, aki pusztaszentlászlói lelkész feleségével együtt — ugyancsak Zalaeger
szegről - közel 17 éven keresztül pásztorolta az öregedő és lélekszámában fogyó gyülekezetet. Időköz
ben a vasárnapi istentiszteletek és egyéb gyülekezeti alkalmak száma is csökkent. Szolgálati ideje alatt 
(1987-ben) újították fel a templomot. 

Balogh András 2000 augusztusában Tótkomlósra távozott. Az új lelkész megválasztásáig helyettesí
téssel történt a gyülekezet gondozása. 

Szabó Vilmos 2001. július l-jétől Zalaegerszeg és Barlahida, valamint szórványaik lelkésze. 2003-tól 
Barlahida leányegyházként éli vallásos életét. 

A lenti szórványközpont 

Lenti Zalaegerszegtől délnyugati irányban, tőle 45 kilométer távolságra fekvő kisváros a Kerka pa
tak jobb partján, Szlovénia szomszédságában. 

Legrégebbről fennmaradt egyházi vonatkozású adataink szerint Lenti a reformáció századában 
anyagyülekezet volt. A guári (góri) születésű Molitoris Györgyöt 1632. május 17-én avatta Lenti vá
rának lelkészévé Kis Bertalan püspök. Utána nincs adatunk róla. A gyülekezet és papja(inak) sorsa 
osztozott számtalan protestáns gyülekezetével; elsodorta az ellenreformáció vihara. 

Az 1910-ben kiadott névtárban Lenti község az alsólendvai anyagyülekezet szórványaként szerepel 
16 lélekkel. Lenti neve - a trianoni békekötés következményeként - mint az Alsólendvától elszakí
tott területek missziói központja került előtérbe. A trianoni békeszerződés alapján az országhatárt 
ugyanis úgy vonták meg, hogy azzal az alsólendvai gyülekezet szórványterületét kettéhasították. Az 
országhatáron belüli rész lelkész nélkül maradt. 1922-ben ezt, a 66 községre kiterjedő szórványvidéket 
Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkész gondjaira bízta Kapi Béla püspök, majd Zalaegerszeghez csatolta 
az egyházkerület közgyűlése „Lenti-i misszió" néven. Ez a területi beosztás 1941-ig volt érvényben. 

A missziói területen élő hívek - mintegy 120 lélek - havonként megtartott istentiszteletének helyéül 
kezdetben szívességből átengedett gazdasági iroda, elhagyott csendőrségi laktanya vagy lépcsőház 
szolgált. Ezért nagy bizakodással fogadták el a község megfelelő helyén azt a 200 négyszögölnyi te
rületet, amelyet az Esterházy Hercegi Hitbizomány ajándékozott a missziónak templomépítés céljára 
1924-ben. Sokat jelentett számukra a Mohaupt Osvald pórszombati hittestvértől kapott és a helyszínre 
szállított tégla is. Végül a hívek adakozása, a Gusztáv Adolf Gyámintézet segélyei és az ország külön
böző részeiből - sőt, az Amerikai Egyesült Államokból is - érkezett adományok lehetővé tették, hogy 
elkészüljön az óhajtott templom. Az építési tervet Krenner Jenő hercegségi főmérnök készítette, a 
kivitelező Tóth Ferenci építőmester volt. 

Alapkövét 1932. júhus 24-én tették le. Az alapkőbe helyezett pergamenre írt szövegben egyebek 
mellett ez olvasható: „Isten megtartó kegyelmét áldva helyezzük el a századokkal ezelőtt, az üldözések 
sötét viharában eltűnt, de most újra éledt lenti-i evangélikus keresztyén szórványgyülekezet templo
mának alapkövét... Legyen a Krisztus keresztjénél kegyelmet találó emberek békességes otthona ... az 
e vidéken szétszórtan élő evangélikus híveinknek bátorítója, hitüknek erősítője." 
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Az építkezés gyorsan haladt, s a templom legszükségesebb berendezései is a helyükre kerültek. 
Az oltárkép Jézust ábrázolja a Gecsemáné-kertben. Alkotója Kaszaházy Antal zalaegerszegi presbi

ter. A gyertyatartókat Sifter Istvánná, Kutasi Istvánné (Zalaistvánd), Santavec Tamásné (Zalabaksa) 
ajándékozta. Az oltár a zalaegerszegi gyülekezet ajándéka. Felszentelését 1932. november 20-án Kapi 
Béla püspök végezte. A püspöki prédikációból idézve megelevenedik előttünk a templom: „Kicsiny, 
új templomunk emberi szemekkel könnyen megmérhető, mindössze néhány méter. Szelíd boltozata, 
egyszerű oltára, minden dísz nélküli, fehér falai vannak, mégis ugyanaz a hivatása, ami a legdíszesebb, 
márványfalú, hatalmas kupolájú dómnak..." 

Ezekben az években a Lentiben lakó evangélikusok száma nem változott. 1933-ban még mindig 16 
lelket tartottak nyilván a községben, de a környék evangélikusai a települést központjuknak, a temp
lomot pedig magukénak tekintették. így történhetett meg, hogy háromszáz esztendei hallgatás után 
1935-ben újra csendült evangélikus harangszó is Lentiben. A harangot Varga István és felesége. Kovács 
Etelka pákai lakosok öntettek. 

A kis templom farészeit 1937-ben egy veszedelmes gomba támadta meg, és rövid idő alatt teljesen 
elpusztította oltárát, padjait és padlózatát. Kicserélésüket és a templom belső felújítását rövid idő alatt, 
nagy egyházhűségről tanúskodva végezte el a szétszórtan élő gyülekezet. 

A Muraköz és Alsólendva 1941-ben visszakerült Magyarországhoz. A lenti missziót - Alsólendva 
egykori szórványterületét - az egyházkerület visszacsatolta Alsólendvához, és 1942. január l-jétől 
Skalics Sándor aísólendvai lelkész gondjaira bízta. 

Újabb változás történt 1945-ben. A vesztes világháború után a Muraköz és Alsólendva ismét a határ 
túlsó oldalára került. A lenti misszió újra pásztor nélkül maradt. Az egyházkerület püspöke a gondo
zását először Pusztaszentlászló, majd Barlahida segítségével próbálta megoldani, végül - már 1946. 
május 15-től - az egész szórványterület visszakerült Zalaegerszeghez. 

Az egykori kis Lenti község időközben sokat fejlődött, járási székhellyé, majd a járások megszűnése 
utam a régió központjává vált. 1980-ban városi rangot kapott. A közeli Zajda katonai laktanyája miatt 
„katonaváros"-ként került a köztudatba. A lakosság gyarapodásához ez is hozzájárult, de nem kedve
zett a nyilvános vallásgyakorlatnak. A gyülekezeti élet a havi egy alkalommal tartott istentiszteletre 
korlátozódott. Más városoktól eltérően Lentiben nem nőtt az evangélikusok száma az urbanizáció 
éveiben. Oka valószínű Lenti határ menti elhelyezkedésére és a környék szórványjellegére vezethető 
vissza. 

A hívek a templomot a reformátusokkal közösen használják. 
A mindössze 40 lelket számláló lenti szórvány kis templomát 2002 őszén felújították, építésének 70. 

évfordulója alkalmából. A hívek és a zalaegerszegi anyagyülekezet segítségével megszépült templo
mért 2002. november 3-án adtak hálát a város evangélikus és református hívei. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Zalaegerszeg 
Lelkészek: Porkoláb Gyula (1904-1905), Király Mátyás (1905-1915), Kutas Kálmán (1915-1928), 

Nagy Miklós (1929-1964), Pintér János (1964-1983), Balogh András (1983-2000), Szakái Árpád nyu
galmazott helyettes lelkész (2000-2001), Szabó Vilmos (2001-) 

Segédlelkészek: Nagy László (1923), Menyhár István (1924-1926), Sztrókay Dániel (1926), Pálfy 
Miklós (1939-1940), Békés József (1940), Sághy Jenő (1940), Buthy Dénes (1941), Giczy Kálmán 
(1941-1942), Gosztola László (1946-1947), Tompa Zoltán (1947-1948), Bánfi Béla (1949), Hegyháti Já
nos (1949-1950), Mitykó Zoltán (1950-1952) 

Tanító: 
Az evangélikus felekezetnek Zalaegerszegen nem volt iskolája. A gyülekezet megalakulását köve

tően (1903-ban) Szalay Sámuel állami tanító, kántor (1903-1964), azonban az illetékes minisztérium 
Szalay Sámuelt - későbbi igazgatót - úgy nevezte ki zalaegerszegi állami tanítónak, hogy engedélyez
te számára az evangélikus gyülekezetben végzendő kántori szolgálatot. 

Felügyelők: Lányi Kálmán (1902-1906), Odor Géza (1906-1921), (!), dr. Kovács János (1924-1939), dr. 
Boleratzky Gyula (1930-1944), (!), dr. Boleratzky Lóránd (1957-1964), Kisváradi Sándor (1964-1979), 
Simon Elek (1979-1990), Loós Csaba (1990-1994), Sümegi Pál (1994-2000), Szilvás László (2000-2003), 
Sümegi Pál (2003-2006), Vissiné Berényi Edit (2006-) 

Barlahida 
Lelkészek: Balogh István segédlelkész (1932), Jakus Imre segédlelkész (1932-1935), Szalay Kálmán 

segédlelkész (1935), Kutas Elek segédlelkész (1936-1938), Lakatos György segédlelkész (1938), Loós Já
nos helyettes lelkész (1938-1944), Horváth Miklós helyettes lelkész (1944-1947), Feller Ádám helyettes 
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lelkész (1947-1956), Pintér János (1956-1983), Balogh András (1983-2000), Szabó Vilmos (2001-2003!) 
Jakus Imrét távolléte (gyűjtő útja) alatt Rónay Zoltán és Lehel László segédlelkészek helyettesítették. 
Tanitók: Vécsei Gábor (1843-1845), Smidéliusz György (1845-1848), (!), Nagy István (1853-1859), 

Görög Sándor (1859-1864), Simon Kálmán (1864-1868), Strokai Sándor először (1868-1871), Mártoni 
Márton (1871-1873), Strokai Sándor másodszor (1873-1875), Eszter Gusztáv (1875-1876), Tulok Sámu
el (1876-1895), Asbóth József (1895-1900), Németh Vilmos (1900-1926), Németh István (1926-1948) 

Felügyelők: dr. vitéz Hunyadi László (1932-1945), Halász Kálmán (1946-1953), (!), Gérczei Dezső 
(1980-1983) 

Lenti 
Lelkész: Molitoris György (1632) 
Gondnokok: Dürr Oszkár (7-1925), Krenner Jenő (1925-?) 

A jelen 

A zalaegerszegi gyülekezetben is a vasár- és ünnepnapi istentisztelet áll a központi helyen, amelyet 
vasárnap délutánonként felnőtteknek szóló bibliamagyarázat követ. Csütörtökönként - délelőtt és 
délután - ugyancsak felnőtt-bibliaórán vehetnek részt a gyülekezet tagjai. A közös alkalmakat az 
adventi, a böjti és a reformáció hetében tartott együttlétek gazdagítják. A reformációra emlékező 
összejöveteleket és a záró istentiszteletet a református testvérekkel közösen tartják. A Krisztus-hívők 
egységének erősítésére az évenként megszervezett ökumenikus imahét szolgál. 

A gyülekezetből többen tagjai a Keresztény Értelmiségi Egyesületnek, és részt vesznek rendezvé
nyein. A gyülekezeti ház már többször biztosított helyet az ilyen együttléteknek is. 

A vasárnapi istentiszteleteken általában 70-80 fő vesz részt. A jelenlévők között minden korosztály 
képviselője megtalálható, de az arány az idősebb korú hívek felé tolódik. 

A gyermekek hittanoktatása 4 csoportban történik csütörtöki és szombati napokon. A gyülekezet 
életében esetenként - advent, karácsony, anyák napja - verssel, énekkel és felolvasással vesznek részt. 
A konfirmandusok oktatása tervezetten folyik. A felnőtt iíjúság összejövetelei rendszeresek. 2000 őszé
től nőegylet munkálkodik 26 taggal. 

Minden hónap első vasárnapjának kedves eseménye a születésnapjukat ünneplők találkozója az 
istentiszteletet követően, a gyülekezeti teremben. A kötetlen formájú „szeretetvendégségre" levélben 
hívja meg a lelkész az ünnepelteket, de azon a gyülekezet apraja-nagyja részt vehet. 

Az egyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek 
fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és a Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség 
közösségéhez való tartozás elősegítése, valamint az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejötté
nek támogatása céljából közhasznú alapítvány működik. 

Lentiben és Barlahidán havi egy-egy alkalommal van istentisztelet, míg Becsvölgyén évenként 5-6 
ízben tart igehirdetést az evangélikus lelkész. 

Fontos feladat az egyházközség területén élő „kallódó lelkek" felkutatása. Ezzel párhuzamosan fo
lyik a lelkipásztori munka elengedhetetlen részét képező beteg- és családlátogatás is. 

A zalaegerszegi templom egykori látogatói, a gyülekezet hajdani tagjai közül ma hatan hirdetik 
Isten igéjét az ország különböző településein. Blázy Árpád (Budapest-Kelenföld) 1987-től, Nagy Ve
ronika (Csengőd-Páhi-Kaskantyú) 1989-től, Loós Csaba, a mérnökből lett pap (Örimagyarósd) 1994-
től, Sefcsik Zoltán (Szekszárd) 1996-tól, KoUerné Loós Zsuzsanna (Szentgotthárd) 1997-től, Szigethy 
Szilárd (Tab) 2001-től egyházunk felavatott lelkésze. Külön öröm, hogy Nagy Veronika ordinációja az 
egerszegi templomban volt 1989-ben dr. Harmati Béla püspök szolgálatával. 

Dr Jani János 
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Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség 

8932 Zalaistvánd, Arany János tér 2. 
Tel.: 92/384-364 
Koczor György lelkész 

Önállósulásának éve: 1783 
Anyakönyveit 1783-tól vezeti 

Zalaistvándi anyaegyház 
Lélekszám: 202 /222/ 182 Presbitérium: Felföldi 

László fölügyelő, Kustán Zoltán gondnok, Hosszúné 
F. Éva gondnok, Bolla Lajosné pénztáros, Péter Ti-
bomé jegyző, Petőfi Lászlóné számvevőszéki elnök. 
Szakáll Zoltán számvevőszéki tag, Vikár Tibor 
számvevőszéki tag, Bolla Lajos, Lukács Lászlóné, 
Molnár Istvánné, Péter Aladárné, Péter Imre, Tóth 
András, Tóth László 

Kántor: Bolla Krisztina 
Zalaszentgróti leányegyház 
Lélekszám: 79 /71/ 62 Presbitérium: ifj. Gáncs Béláné gondnok, pénztáros, Tóth Kálmánné jegyző, 

Simon Jánosné számvevőszéki elnök, Lángi Károlyné számvevőszéki tag, Lolbert Miklósné számve
vőszéki tag, id. Gáncs Béla, Gáncs Szilvia, Kellner Miklósné, Lukács Károlyné, Takács Imréné, Tóth 
Ferencné, Vajda Jánosné, Vargyai Klára 

Kántor: ifj. Gáncs Béla 
Szórványai és lélekszámuk: Almásháza (-), Batyk (1 /- / - ) , Bezeréd (-), Dötk (-), Gyűrűs (-), Kal-

lósd (-), Kehidakustány (9 / - / -) , Kemendollár (12 /7/ 4), Ligetfalva (-), Mikosszéplak (2 /- / -) , Misefa 
(1 / - / - ) , Nagykapornak (12 /lO/ 7), Nemesrádó (2 /-/ -), Orbányosfa (1 /- / - ) , Padár (-), Pakod (11 
/lO/ 8), Pókaszepetk (48 749/ 30), Tilaj (-), Tűrje (10 /6/ 6), Zalabér (10 /7/ 3), Zalacsány (6 /- / -) , Zala
szentiván (20 /4/ 2), Vöckönd (-), Zalaszentlászló (2 /-/ -), Zalavég (5 / l / 1) 

Az államigazgatási szempontból Vas megyéhez tartozó Mikosszéplak a Somogy-Zalai Evangélikus 
Egyházmegye része, a zalaistvándi egyházközség szórványa. 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 433 /391/ 305 

A gyülekezetek története 

A zalaistvándi anyaegyház 
Zalaistvánd Zalaegerszegtől északkeletre, 25 kilométer távolságra, a Zala folyó jobb partját övező 

völgyben fekvő község. Keletkezéséről nem maradtak fenn adatok, de az ismert, hogy már 1333-ban 
templomos hely volt. 

Pontos adataink arról sincsenek, hogy Istvánd lakói mikor és kinek a működése következtében is
merték meg a reformáció tanait, de bizonyos, hogy a történelmi Zala vármegye északnyugati részén 
létrejött evangélikus gyülekezetek (OUár, Nemesapáti, Szentgrót stb.) tagjaival való érintkezés és az 
ott működő prédikátorok buzgóságának hatására már a reformáció utáni évtizedekben itt is gyökeret 
vert az evangélikus vallás. Kedvezett ennek az is, hogy a környékbeli földesurak - az Egerváron lakó 
Nádasdy, a Kemenden lakó Pethő és a Szentgróton lakó Hagymássy földesúri családok - a lutheri 
reformáció buzgó hívei lettek. 

A török az 1664. évi hadjárata során Kemendet, OUárt és Istvándot is felégette. A falvak lakossága 
megritkult. A pusztítást túlélők közül sokan az ország belső területeire költöztek. 

Az itt maradt evangélikusokra nehéz sors várt. Az ellenreformáció hatására megsemmisültek vagy 
szigorú korlátok közé kerültek a nemrég még virágzó protestáns gyülekezetek. Olláron is megszűnt az 
evangélikus egyház, és - feltehetően az 1670- 1680-as években - az istvándi hívek a hozzájuk legköze
lebb eső nemesapáti gyülekezet gondozása alá helyezték magukat. 

Istvándot a török kiűzése (1689) után - 1697-ben - kezdte Festetics Pál újratelepíteni evangélikus és 
katolikus családokkal. 

A 18. század első évtizedeiben az ellenreformáció újabb és újabb támadásai ellenére az istvándi 
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evangélikusok megmaradhattak vallásukban, mert a Festetics család nem alkalmazott kényszerítő esz
közöket birtokainak protestáns lakóival szemben. A falu különböző vallású lakói pedig békében éltek 
egymással. Ezt példázza, hogy a középkori eredetij „Pusztatorony"-ban lévő harangot az evangéliku
sok közösen használták a katolikusokkal, egészen annak megváltásáig. 

Nemesapáti 1725-ben még anyagyülekezet volt, majd hamarosan az újabb ellenreformációs hullám 
áldozata lett. 1727-től már egyetlen gyülekezetünk sem maradt ezen a vidéken. 

Az istvándi evangélikusok a 60 kilométerre lévő nemesdömölki - ma Celldömölk része - artikuláris 
gyülekezet védőszárnyai alá húzódtak. Itt gyűlt össze a nagyobb ünnepeken fél Vas vármegye és fél 
Zala vármegye evangélikussága istentiszteletre, amelyen legtöbbször három nyelven - magyarul, né
metül és vendül - hirdették az igét és szolgáltatták ki az úrvacsorát. 

Bizonyosra vehető, hogy az alkalmankénti nyilvános vallásgyakorlat mellett a mindennapos val
lásgyakorlat a családi otthonokban kapott helyet. Ezzel magyarázható, hogy Bajzáth József veszprémi 
római katolikus püspök 1778-ban Nemesapátiban tartott canonica visitatiója során az Istvándon élő 
542 lakosból 299 katolikus, 242 evangélikus és 1 zsidó vallású volt. 

Az évtizedeken keresztül tartó önkénynek a türelmi rendelet vetett véget. Hatására már 1783-ban 
önálló gyülekezetté szerveződött a minden nehézség ellenére állhatatosan kitartó közösség. 

A gyülekezetet alapító 48 istvándi, 39 szentgróti, 16 tüskeszentpéteri, 4 aranyodi, 6 gyülevészi, 4 
szentmihályi evangélikus család még 1783 decemberében megválasztotta első lelkészét Vásonyi Sá
muel (1783-1785) személyében, majd összefogott, hogy Istvándon templomot (oratóriumot) és iskolát 
építsen. Ezekhez telket kaptak a falu keleti szélén a község tudománykedvelő, irodalompártoló, nagy 
műveltségű földesurától, Festetics György gróftól. 

A templom építésével Rauth János György keszthelyi kőművest és Lichtenvalder János ácsot bízták 
meg. A munka 1784 elején indult, és advent első vasárnapján megtörtént a templom felszentelése is. 
Ebben az időben szinte fél Zala vármegye egyetlen evangélikus „temploma" Zalaistvándon volt. 

A tanítás ugyancsak 1784-ben kezdődött, feltehetően bérelt helyiségben, mert iskolaépítésről, tanító
lakásról csak 1787-ben történik először említés. Fenntartásáról az istvándíak a szentgróti, az aranyodi 
és a szentpéteri hívekkel együtt gondoskodtak. Első tanítójuk Kalmár László volt. Az első paplak is 
1787-ben épüU, Erhard Pál (1785-1787) lelkészsége idején. 

Fusztaszentlászló, Bollahida (ma Barlahida) és Kerecseny evangélikusai nem vettek részt a gyüleke
zet szervezésben és a templom építésében, valószínűleg azért, mert a nagy távolság miatt rendszere
sen templomba nem járhattak ide, és a lelkész szolgálatát is csak nagy nehézség árán vehették volna 
igénybe. 1786-ban azonban megjelent II. József rendelete, amely kimondta, hogy szervezett gyüleke
zetek lelkészei csak azokra a helyekre mehetnek ki istentiszteletek és temetések tartására, amelyekben 
a hívek egy már szervezett gyülekezethez „affiliáltatták" magukat, vagyis ahhoz csatlakoztak. Ezért 
csatlakozott Pusztaszentlászló, Barlahida és Kerecseny Zalaistvándhoz. Az eredetileg szóban tett csat
lakozási nyilatkozatukat a pusztaszentlászlóiak és a boUahidaiak 1788-ban, a kerecsenyiek 1797-ben 
erősítették meg írásban. Az így létrejött hivatalos kapcsolat azonban nem tartott sokáig, mert 1804-
ben Pusztaszentlászló önálló gyülekezetté alakult, s Bollahida, Kerecseny és a Zalaegerszegtől délre 
eső szórványok evangélikussága hozzá csatlakozott. A gyülekezetek tagjai között pedig új - a mai 
napig is érzékelhető - kapcsolat alakult ki azzal, hogy fiaik és lányaik gyakran házasodtak egymás 
között. 

A Nemespátróból 1791-ben ide került Nyirő Zsigmond (1787-1794) lelkészsége alatt az oratórium 
bejárata elé 193 fontos harangot helyeztek el fa haranglábon, amelyet adakozásból és az évszázadokon 
át katolikusokkal közösen használt „Pusztatorony"-ban lévő harang megváltásának árából vásároltak. 
Abban az évben készült el a templom első oltára is. 

Kis Ádám volt 1794 és 1799 között a gyülekezet lelkésze, akinek nyugalomba vonulása után a fiatal 
Boros István (1800-1804) pásztorolta a gyülekezetet. 

Tömből Pál közel negyedszázados (1805-1829) prédikátori szolgálata idején anyagiakban is tovább 
gyarapodott a gyülekezet. 1808-ban 300 fontos harangot öntettek a meglévő mellé. 1819-ben az ora
tóriumhoz 12 öl magas kőtornyot építettek, s ezzel az épület külső formájában is templommá vált. 
1824-ben felcsendült az orgona hangja is. 

A lelkész szolgálatát a halál szakította meg. Tüdőbajban hunjrt el 63 éves korában. Az istvándi te
metőben nyugszik ismeretlen sírban. 

Az őt követő Kis István (1830-1850) lelkészsége alatt a szentgróti evangélikusok - akik az istvándi 
iskolát használták, annak fenntartásában részt vettek, és a tanítói fizetéshez is évről évre hozzájárultak 
- lélekszámukban annyira gyarapodtak, hogy önálló tanítói állást szervezhettek, és 1840-től Zalaist-
vánd leánygyülekezeteként működhettek. 

Az anyagyülekezet is gyarapodott mind lélekszámában, mind vagyonában. Ennek köszönhetően 
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- 1841-ben - a 70 éves kis harangot 493 fontos harangra cserélték, majd 1844-ben a legrégibb mellék
épületek helyett újakat építettek. 

Az 1848-as vívmányok kedvezően érintették a gyülekezet tagjait is, akik a szabadságharc idején 
élelemmel és pénzzel segítették a honvédő kormányt. Fiaik közül többen szolgáltak Kossuth Lajos 
zászlaja alatt, és voltak, akik életüket áldozták a zsarnokság elleni harcban. Lelkészük, Kis István 
aktívan szervezte a falu népét a honvédelemre, ezért a szabadságharc bukása után bujdosnia kellett. 
A zsandárok felkutatták érte a környéket, de ő rejtekhelyről rejtekhelyre menekült. A kemény téli 
időben megfázott, és tüdőgyulladásban halt meg 1850. február l-jén. Pásztorelődjéhez hasonlóan az ő 
hamvai is az istvándi temetőben pihennek. 

Szakái János lelkészsége idején (1850-1858) új lelkészlakot építettek, a tömésfalú gazdasági épülete
ket téglaépítményekkel váltották fel, s 1857-ben a toronylábat megemelték. 

Pongrácz (Pongrátz) Antal (1858-1871) szolgálati ideje alatt (1861) a kicsinek bizonyult iskolát 
lebontották, helyére újat építettek. 1869-ben új tanítólakás készült szilárd anyagból. 1872-ben - a 
mindössze három évig itt szolgáló, fiatalon elhunyt Geschrey György működése alatt - új oltárt ké
szíttettek, és akkor készült a ma is látható oltárkép, Barabás Miklós alkotása, amely a Golgota hegyén 
keresztre feszített Krisztust ábrázolja. Felszentelését Tóth János esperes végezte. 

A gyülekezet lélekszámában is gyarapodott. Dubovay Béla lelkész (1875-1880) az 1875. évben 718 
személy lelkigondozását végezte. Az anyagyülekezetben 348, a szentgróti filiában 220 lelket tartottak 
nyilván. A 12 szórványhelységben 150 evangélikus élt. A legnagyobb lélekszámú szórványtelepü
lés Zalaegerszeg volt, 22 evangélikussal. Az anyagyülekezetben tanító Berecz János elé 44 tanuló, a 
szentgróti filiában működő Boór Lajoshoz 32 kisdiák járt. 

Berecz János tanító halálát követően - 1880-tól - Szentpéter és Aranyod tanulói a hozzájuk köze
lebb fekvő Szentgrót iskolájához csatlakoztak. 

A szépen megindult lelki és gazdasági növekedés Vértesi (Frühwirth) Sándor (1880-1912) lelkészsége 
alatt folytatódott. 

Az 1899. évben megnagyobbították a templomot, a torony falát 1 méterrel megemelték, a temp
lombelsőt felújították, új karzatot, új padokat és sekrestyét készíttettek. Régi orgonájukat a szentgróti 
filiának adományozták, helyére a pécsi Angster cégtől újat vásároltak. 

Újjáépítették 1902-ben a lelkészlakást, és az iskola tanulói számára harmóniumot vásároltak. Ugyan
akkor missziói egyházként önállósult a zalaegerszegi fiókegyház, és elvált Zalaistvándtól. 

Nőegylet alakult 1904-ben, s évtizedeken át a jótékonykodás terén fejtett ki jelentős munkát. 
Gyurátz Ferenc püspök a canonica visitatio (1904) során virágzó egyházi életet talált. 
A hívek egyházuk és elöljáróik iránt érzett felelősségét adományok és alapítványok sora jelzi. A 

takarékpénztárba elhelyezett összegek és több kisebb alapítvány pénze (legalább 16 kat. hold jó minő
ségű föld ára) azonban a háború alatt semmivé lett. 

Az anyaegyház lélekszáma 1910-ben 419, a zalaszentgróti filiáé 202 volt. A tüskeszentpéteri fiókgyü
lekezetben 42, az aranyodiban 28 evangélikus élt. A szórványok közül Pakodon 30-an, Csáfordon 22-
en, Nagykapornakon 24-en, Pacsán 12-en, Szépeiken 15-en, a többi szórványfaluban 112-en vallották 
magukat evangélikusnak. Összesen 906 lélek tartozott az egyházközséghez. A 88 tanuló közül 56 volt 
a helybeli, 32-en a filiában, a fiókgyülekezetekben, illetve szórványban éltek. Zalaistvándon Németh 
György volt a tanító. A zalaszentgróti gyermekek 1899-től állami iskolába jártak. Zalaistvándon a 
gyülekezet 1911-ben új iskolát épített. 

Vértesi Sándor nyugalomba vonulása után Nagy Istvánt választotta lelkészéül a gyülekezet. Ne
gyedszázadot is meghaladó (1913-1938) zalaistvándi szolgálata az első világháborút megelőző évben 
kezdődött, és a második világháború előtti évben fejeződött be. 

Az utolsó békeévben (1913) ifjúsági egyesület alakult. A nőegylet - egyházkerületi támogatással -
új harmóniumot vásárolt, és Németh György tanító vezetésével megkezdte működését a férfi i^úsági 
énekkar. 

A virágzást megtörte az első világháború. A gyülekezet férfi tagjai közül sokan katonai szolgálat
ra vonultak be, közülük 26-an - a gyülekezet lélekszámához viszonyítva nagyon sokan - a háború 
áldozatául estek a Lublin környékén és a volhiniai síkságon folyt harcok során. 1916-ban a kisebbik 
harangot, 1918 nyarán pedig az orgona fémsípjait vitték el hadicélokra. 

A háború emberéleteket követelő és szegénységet okozó évei próbára tették a gyülekezetet. Ám élni 
akart, és tudott is Isten kegyelméből. A háború idején elvitt harang helyére újat vásároltak 1921-ben. 
A hősi halottak tiszteletére emléktáblát helyeztek a templom belső falára 1924-ben. 

Üj tanítólakás épült 1930-ban. Nőegylet, ifjúsági egyesület, i^úsági énekkar és alapítvány működött. 
Az istentiszteleteken kívül bibliaórai összejöveteleket tartottak. 
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A közegyház iránti érzékenységet fejezi ki, hogy a hívek folyamatosan járatták az egyházi sajtót. A 
Harangszót 46 példányban fizették elő, a Luther Naptár 50 példányban kelt el 1930-ban. 

Az anyagyülekezet lélekszáma 1933-ra 407-re, a zalaszentgróti filiáé 157-re csökkent. A fiók
gyülekezetek száma azonban 4-re emelkedett. Aranyodon 38, Nagykapornakon 37, Szepetken 17, 
Tüskeszentpéteren 32 evangélikus élt. További 202 lélek 26 szórványtelepülésen lakott. Az egyház
község lélekszáma összesen 871 volt. A 140 tanulóból Zalaistvándon 62-en, Zalaszentgróton 41-en, a 
szórványokban 37-en éltek. Zalaistvándon Kiss Lajos volt a tanító, a zalaszentgróti állami iskolában 
Lenhardt János végezte a hitoktatást. 

Fennállásának 150. évfordulóját 1934. december 16-án ünnepelte a gyülekezet. Ekkor szentelte fel D. 
Kapi Béla püspök az évforduló emlékére készített új oltárt, és áldotta meg azt a márványból készült 
emléktáblát, amelyet a nőegylet ajándékaként a templom külső falán helyeztek el. 

Nagy István lelkész 1938 decemberében az ostífyasszonyfai gyülekezetbe távozott. Helyére a hívek 
Kutas Elek celldömölki segédlelkészt választották, aki négy évtizeden át (1939-1979) volt a gyülekezet 
pásztora. Ezalatt 4 évig (1953-1957) az egyházmegye esperesi tisztét is betöltötte. 

A fiatal lelkész nagy buzgalommal látott szolgálatához, és jó érzékkel hamar utat talált híveihez. 
Az egyházközséghez ebben az időben 894 lélek tartozott. Hegyi Aladár tanító 70 gyermek oktatását 
végezte. 

Tevékenysége nyomán újjáalakult az ifjúsági egyesület, ifjúsági otthon épült 1939-ben, folytatta 
jótékonykodó tevékenységét a nőegylet, és megmozdult az egész gyülekezet. 

1940-ben felújították, továbbá vendég- és fürdőszobával bővítették a lelkészlakást. 1941-ben a tanítói 
melléképületeket renoválták. 1942-ben kívül-belül felújították a templomot, és két faftitéses kályhát 
vásároltak. A ma is használatban lévő egymanuálos, 6 regiszteres orgona Angster József műhelyében 
készült. 1943-ban a tanítólakást modernizálták. 

Katonafiaikkal mind a lelkész, mind az egyesület tagjai folyamatos kapcsolatot tartottak. A rend
szeres alkalmakon kívül vallásos estéket rendeztek, ifjúsági konferenciát szerveztek (1941-ben) 550 
résztvevővel, és i^úsági csendesnapokat tartottak. Sokan kaptak hitbeli erősítést az 1949 januárjában 
tartott téli leánytábor alkalmain is, amelyet gyülekezeti evangelizációval kötöttek egybe. Az egyhetes 
tábornak 42 vidéki és 40 helyi leány volt a résztvevője. Az áldásos ifjúsági tevékenység végzéséhez 
azonban csak egy évtized adatott. A társadalmi változások az egyesület felszámolásához vezettek. 
Hasonló sorsra jutott a nőegylet is. 

A front elkerülte Zalaistvándot. A háború, az újabb világégés így is mély nyomokat hagyott. A 
gyülekezet fiai közül 11-en idegen földben pihennek. Az egyház és a hívek pénztartalékai értéküket 
veszítették. Az egyház ingatlanainak egy része és iskolája állami tulajdonba került. A kántori szolgá
latot a lelkész feleségének kellett átvenni. 

A kollektivizálás következtében a falu gazdálkodási képe és a lakosság társadalmi helyzete meg
változott. A fiatal hívek jelentős része új megélhetési formát keresve elhagyta a községet. Az otthon 
maradtak egykor oly mozgalmas hitélete hosszú időre a templom falai közé szorult. 

Zalaistvánd kis időre mégis Somogy és Zala megye evangélikussága figyelmének középpontjába ke
rült, ugyanis 1953 és 1957 között lelkésze - Kutas Elek - töltötte be az 1952-ben alakult Somogy-Zalai 
Evangélikus Egyházmegye első esperesi tisztségét. 

A gyülekezet tagjai a változások után is ragaszkodtak hitükhöz, ápolták az elődök emlékét, és gon
doskodtak az őseik által létrehozott értékek fenntartásáról is. 1956-ban felújították a templomot, egy
idejűleg a temetőből behozatták Kis István lelkész sírkeresztjét, és a toronybejárat jobb oldalán he
lyezték el. Bal oldalára pedig a templom 150. évfordulójára készített - eddig a torony külső falán lévő 
- emléktáblát helyezték. 1963-ban a lelkészlakás kapott új köntöst; a falakat kötövakolattal erősítették 
meg, a tetőre új palafedés került. 1970-ben restaurálták a Barabás Miklós által készített oltárképet. 
1974-ben újrafestették a torony bádoglemezét, 1975-ben cserepezték a templomtetőt. 

Kutas Elek nyugállományba vonulását követően rövid időre a fiatal Roszik Gábor (1979-1984) - ké
sőbbi országgyűlési képviselő - lett a gyülekezet segédlelkésze. 

A gyülekezet 1984-ben teljesen felújította 200 éves templomát. 
Az ugyancsak fiatal Vajda István pásztorolta segéd-, majd helyettes lelkészként 1984 és 1999 között a 

gyülekezetet, és zenei tehetségét is az egyház szolgálatába állítva jól kihasználta a rendszerváltás adta 
lehetőségeket, nemcsak a felnőtt hívek, hanem a gyermekek és az ifjak számára is. A zenés áhítatok és 
a szeretetvendégségek mellett bibliaismereti és sportversenyekkel, tábortűzzel, gyermekműsorokkal 
igyekezett a templom köré vonni a rábízottakat. A keresztyén összetartozás szép példája valósult meg 
a lelkész vezetésével létrejött, mintegy 15-20 főből álló ökumenikus ifjúsági énekkar működésével, 
amely az egyházi év ünnepköreihez, valamint a falu társadalmi rendezvényeihez kapcsolódóan (pl. 
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Öregek napja, gázvezeték-avatás, haranglábavatás, kulturális szemlék) gazdagította a testvéri együtt
élés formáit. Szolgálati ideje alatt - 1989-ben - került a templom belső falára a második világháború
ban elesett hősök emlékét őrző tábla is. 

Vajda Istvánnak az ajkai gyülekezetbe történt meghívása után az egyházkerület püspöke Havasi 
Kálmán nyugállományban lévő lelkészt nevezte ki helyettes lelkésszé. Az új lelkész és felesége 1999. 
szeptember elsején állt szolgálatba. A hitoktatásban, a gyermekfoglalkozások és a bibliaórák megtar
tásában a lelkészt felesége segítette. 

A lelkész vezetésével négyszólamú furulyakórus alakult, és gyülekezeti kántorképzés folyt. Műkö
dése alatt vezették be a parókiára a földgázt, csatornáztak és újjáépítették a tetőzetet. 

Havasi Kálmán 2003 nyarán a kötcsei gyülekezetbe távozott. Utódja Verasztó Sándor és Verasztóné 
Mosoni Edit lett. A lelkészházaspár Tabról került a zalai gyülekezetbe helyettes lelkészi szolgálatra. 
Megbízatásuk 2006. július 31-ig tartott. 

Ittzés János püspök 2006. június 10-én szentelte fel a gyülekezet egykori iskoláját és ifjúsági otthonát 
magába foglaló „roskadt, pusztult, most ékesen álló" gyülekezeti és ifjúsági házat, amelyet 7 hónapos 
munkával, pályázati, országos egyházi, egyházmegyei és önkormányzati támogatásból, valamint a 
hívek adományaiból újítottak fel. 

Loós Csaba Zalaegerszegen lakó nyugdíjas lelkész gondozta a gyülekezetet 2006 nyarától 2007 nya
ráig. 2007-töl - ismét helyben lakóként - Koczor György a szolgálattevő, először helyettes lelkészként, 
majd 2008-tól beiktatott lelkészként. 

A zalaszentgróti leányegyház 

Zalaszentgrót város a lankás dombokkal övezett, kies fekvésű Zala-völgyben terül el, az anyaegyház 
központjától - Zalaistvándtól - földúton 10, országúton 15 kilométer távolságra. 

Történelmi nevezetességű hely, amelynek alapítása az Árpád-korba nyúlik vissza. A török időkben 
fontos erődként szerepelt. Az egykori mezővárosban az evangélikus vallás már a 16. században gyö
keret vert. Ebben nagy szerepe volt a Szentgrótot birtokló Hagymássy családnak, amelynek egyik ága 
a református, másik az evangélikus vallást követte. Az evangélikus Hagymássy Miklós már 1616-ban 
levelezett Zvonarics Mihály sárvári esperessel. Tudatta vele, hogy az aranyodi „farára kommendált" 
(gyülekezetbe javasolt) prédikátor nem felelt meg a várakozásnak. Ebből kiderül, hogy evangélikus 
gyülekezet állt Aranyodon, Koppányban és a 18. század elején elnéptelenedett Szalaszegen is. 

Az evangélikusok mellett a reformátusok is korán találtak követőket Szentgróton. Első ismert lel
készei (1615) reformátusok voltak. A lutheránusok korai jelenlétét bizonyítja, hogy két lelkészünk is 
Szentgróton született: Szentgróti Benedek, akit 1623-ban Koppányra, és Orsich György, akit 1636-ban 
Szentlénárdra avattak lelkésszé. Az első ismert evangélikus vallású szentgróti személy Laczkovics 
Szűcs Gergely mester (tanító) volt, akinek becsületességéről és jámborságáról bizonyítványt állított ki 
a helyi hatóság 1629. május 29-én. 

Ismeretes az is, hogy a Hagymássy gyermekek nevelője 1633-34-ben az evangélikus Cassai (Kassai) 
András volt, aki minden bizonnyal Hagymássy Miklós özvegyének - a buzgó evangélikusságáról is
mert Maróthy Zsuzsannának - hatására került a családhoz. Egyik unokájának pedig Ács (Ách) Ferenc 
(1650-1651) volt a házitanítója. 

Hagymássy István, János és Péter 1634-ben a helyi evangélikusok számára harangot öntetett. 
Zalaszentgrót lelkészei közül Deselvics (Deselvicz) István (1641-1650), Miskolczy Mihály 

(1651-1654), Szenczy György (1669-1671), Sárossy (Sárosi) András (1679-1681), Bokányi Ádám 
(1696-1700), Gauder János (1705-1708), Király Máté (1709-1716?) neve maradt fenn, és ismert Asbóth 
János kemenesaljai esperes 1696-ban tett egyházlátogatásának ténye. 

A szentgróti gyülekezet a legerősebb vallásüldözés (1671-1681) idején való fennmaradását I. Lipót 
1675. január 13-án kiadott engedélyének köszönhette. Szabadalmas végvárként a vár őrsége, mint 
„külön rend" vallásszabadságot nyert. Ennek következtében a szentgróti evangélikusok - a várvédők 
- szabadon gyakorolhatták vallásukat, és prédikátort, tanítót tarthattak. 

A mezőváros új birtokosainak, a Batthyányiaknak hatására a reformátusoktól és az evangélikusok
tól elvették gyülekezeti épületeiket. Prédikátoraikat, tanítóikat távozásra kényszerítették. 1725-ben a 
vallási türelmetlenség olyan méretűvé vált, amelynek következtében a szentgróti anyagyülekezet - a 
környező községek gyülekezeteihez hasonlóan - megszűnt gyülekezetként élni. 

A türelmi rendelet után a környék - Istvánd, Szentpéter, Aranyod, Gyülevész, Szentmihály és 
Szentgrót - „szunnyadó" evangélikussága újraéledt, ismét gyülekezetté szerveződött, majd a jogi le
hetőséget kihasználva (száz család kellett az oratórium építéséhez) már 1784-ben Zalaistvándon meg
építette torony nélküli templomát, és részt vállalt a zalaistvándi székhelyű iskola építéséből, majd 
fenntartásából is. Zalaszentgrót ettől kezdve Zalaistvánd fiókgyülekezete. A szentgróti evangéliku-
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sok - akiknek többsége ebben az időben idetelepült német iparosokból állt - vallásuk helyben való 
gyakorlása és leányegyházzá alakulásuk érdekében 1839-ben szervezkedni kezdtek. Erőszakkal elvett 
templomuk és egyházi épületeik helyett közadakozásból házat vásároltak, és kérelmezték az egyház
kerületnél iskolamester beállítását, aki gyermekeiket helyben neveli, oktatja és a vasárnapi, valamint 
a „dologtevő napi" könyörgéseket megtartja. 1840-ben hívták meg első tanítójukat, Szényi Józsefet 
Nemeskérről, akinek fizetését maguk között „classis" szerint kivetették. Egyidejűleg kérték az anya
gyülekezettől, hogy - korábbi ígéretükkel ellentétben - a zalaistvándi tanító fizetéséhez való hozzá
járulás alól kapjanak felmentést. Folyamodványuk évekig tartó viszály forrása lett. Csak 1857-ben 
jelenthették az egyházmegyei törvényszéknek, hogy „Zalaistvánd és Zalaszentgrót között a viszály ki 
van egyenlítve". 

Időközben megvásárolták a szomszéd telket is a rajta álló, a meglévőnél jobb épülettel. A filia lélek
száma 1875-ben 220 volt, az iskolában 32 gyermek tanult. 

Lebontották 1878-ban az egyik régi épületet, és új imaház építésébe fogtak, amelyet - szétszedhető 
fallal elválasztva - iskolának is használtak. A 231 evangélikust számláló gyülekezet hatosztályos ele
mi népiskolájában 54 gyermek tanult. 1880-tól Szentpéter és Aranyod tanulói is Szentgrót iskolájába 
jártak a távolabbi Zalaistvánd helyett. 

Szentgróton 1899-ben a felekezeti iskolákat megszüntették, ezzel közel 60 év után megszűnt az evan
gélikus iskola is. Az épület azóta teljes egészében templomi célokat szolgál. Az államosításra vonat
kozó miniszteri rendelet biztosította, hogy az állami iskolához mindenkor olyan evangélikus vallású 
tanítót is kinevezzenek, aki a gyülekezet külön díjazása mellett a levita-teendőket elvégzi. Az egyházi 
iskola fennállása alatt 5, annak megszűnte után 2 állami tanítója volt a gyülekezetnek. Közülük Szűcs 
Imre 23 évig felekezeti, 15 évig állami tanítóként szolgálta egyházát. 

Az imaházhoz 1912-ben tornyot építettek, és ezzel az épület külsejében is templommá vált. A lélek
számhoz viszonyított nagy költségű építkezést a filiához tartozó hívek áldozatvállalása, valamint az 
anyagyülekezetben élő hittestvérektől és az országos gyűjtésből befolyt adományok tették lehetővé. 
Egyidejűleg a toronyba került egy 183 kg-os és egy 349 kg-os harang is. A nagyharangot Simon Pál 
szegény csizmadia hagyatékából (kicsi házikójából) vásárolták. Az oltárt, a keresztelőkutat, a papi 
széket és a fali számtáblákat Keszling Sámuel készítette. 

Gyülekezeti házat építettek nagy áldozatvállalással 1930-ban. A költségekhez legnagyobb összeggel 
a nőegylet járult hozzá. A fennmaradt adósság kifizetése 10 évig tartott. 

Az 1899-ben Istvándtól kapott orgona helyett 1942-ben újat vettek, és átfestették a templomot. 
A gyülekezet 1944-ben új oltárképet festetett Oppel Imre budapesti (fasori) rajztanárral. Felavatását 

Lazáry Sándor tábori főesperes végezte 1944. december 10-én. 
Benczúr Zoltán losonci hitoktató 1945. ápriüs 19-én Zalaszentgrótra költözött, és június 30-ig a gyü

lekezetben szolgált. 1946. augusztus 11-től Lazáry Sándor - segédlelkészi beosztásban - pásztorolta a 
filiában lakó evangélikusokat 1948. május 18-án bekövetkezett haláláig. 

A gyülekezet történetének alakításában, tagjainak életében jelentős szerep jutott a nőegyletnek. 
Áldott munkája számtalan gyümölcsének lehettek élvezői a 20. század első felében élt hívek. 

Helyben lakó segédlelkészek - Kiszely Sándor, Madarász István, Drenyovszky János és Németh 
Zoltán - gondozták 1953 és 1962 között a filiát a zalaistvándi lelkész felügyelete mellett. 

A templomot és a gyülekezeti házat 1969 és 1971 között felújították. A toronyra új vörösréz keresztet 
helyeztek, és villámhárítóval látták el. Eltüntették a tűzfalat, és a tetőt palával fedték. Az épületeket 
újravakolták, új ablakokat készítettek, a nyílászárókat és a falakat átfestették. 

Az épületek újabb felújítására 1995-ben egyesület alakult. Az összefogás eredményeként megújult 
templomot 2000. május 13-án szentelte fel dr. Harmati Béla püspök. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Zalaistvánd 
Lelkészek: Vásonyi Sámuel (1783-1785), Erhard Pál (1785-1787), Nyírő Zsigmond (1787-1794), Kis 

Ádám (1794-1799), Boros István (1800-1804), Tömből Pál (1805-1829), Kis István (1830-1850), Szakái 
János (1850-1858), Pongrácz (Pongrátz) Antal (1858-1871), Geschrey György (1871-1874), Dubovay 
Béla (1875-1880), Vértesi (Frühwirth) Sándor (1880-1912), Király Mátyás helyettes lelkész Zalaeger
szegről (1912), Nagy István (1912-1938), Jakab Sándor segédlelkész (1938) Kutas Elek (1939-1979), 
Roszik Gábor segédlelkész (1979-1984), Vajda István segéd-, majd helyettes lelkész (1984-1999), Hava
si Kálmán nyugalmazott helyettes lelkész (1999-2003), Verasztó Sándor helyettes lelkész (2003-2006), 
Verasztóné Mosoni Edit helyettes lelkész (2003-2006) Loós Csaba nyugalmazott helyettes lelkész 
(2006-2007), Koczor György helyettes lelkész (2007-2008), majd beiktatott lelkész (2008-) 
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Segédlelkészek: Boros István (1799-1800), Faith Antal (1869-1871), Horváth Dezső (1877-1878) 
Tanítók: Kalmár László (1784-1787), Polgár Mihály (1788-1790), Halász János (1790-1797), 

Badátzy János (1797-1803), Mendöly János (1803-1804), (!), Görög János (1806-1824), Falvay Dániel 
(1824-1832), Berecz János (1832-1880), Németh György (1880-1926), Kiss Lajos (1926-1933), Hegyi 
Aladár (1933-1948) 

Valószínű, hogy 1804 és 1806 között a lelkész végezte a gyermekek tanítását is. 1937 októberétől 1938 
októberéig Szily Zoltán helyettesítette a katonai szolgálatra bevonult Hegyi Aladárt, későbbi katonás
kodása alatt Nagy Tibor tanítójelölt, László Ferenc menekült erdélyi tanító és felesége, valamint Kutas 
Elek tanította a gyermekeket. 

Felügyelők: Nemes Balogh Ferenc Zalaszentgrót (1784-1821), Szigethy József Ollár (1821-?), Iklódi 
Samu Zalaegerszeg (?-1887), Zaturcsay Zathureczky Márton Zsigmondháza (1887-1897), Makrai 
(Makker) Sándor Egervár (1897-1904), Ferenczy (Franz) Győző intéző Pakod (1905-1914), (!), Mester-
házy Jenő (1917-1938), dr. Mesterházy Ferenc Veszprém (1939-1951), (!), Szilvás Zoltán (1953-1959), 
Tóth Jenő (1959-1983), Sifter Ernő (1983-1997), Svendor Dénes (1997-2004), Felföldi László (2004-) 

Zalaszentgrót 
Lelkészek: Deselvics (Deselvicz) István (1641-1650), Miskolczy Mihály (1651-1654), (!), Szenczy 

György (1669-1671), Lepovics István (?), Laky János (?), Sárossy (Sárosi) András (1679-1681), (!), 
Bokányi Ádám (1696-1700), (!), Gauder János (1705-1708), Király Máté (1709-1716?) 

Segédlelkészek a zalaistvándi lelkész felügyeletével: Lazáry Sándor (1946-1948), Kiszely Sándor 
(1953-1954), Madarász István (1954-1955), Drenyovszkyjános (1955-1956), Németh Zoltán (1957-1962) 

Tanítók: Laczkovics Szűcs Gergely (1628-1629), Cassai (Kassai) András, nevelő a Hagymássy család
nál (1633-1634), Ács (Ách) Ferenc, nevelő a Hagymássy családnál (1650-1651), Benedichti János (1670 
és 1680 között), N. N. (1680), Kerman (Komann) János (1690-1691), Kis István (1695-1697), Francisci 
Péter (1705-1706), Füstös (Fűztői) Péter (1707-1708), (!), Szényi József (1840-1855), (!), Mátis Sándor 
(1857-1863), Boór Lajos (1864-1875),Tóth József (1875), Szűcs Imre egyházi iskolai tanító (1876-1899), 
állami tanító (1899-1915), Ludván Sándor állami tanító (1914-?), Lenháti (Lenhardt) János állami 
tanító (?-1933-1937), vitéz Dénes Lajos állami tanító (1937-1948) 

A jelen 

A gyülekezeti élet központjában az istentiszteletek és a bibliaórák állnak. Az istentiszteleteken min
den korosztályból találunk résztvevőt. 

Rendszeres a hitoktatás az általános iskolában, az óvodában, valamint a gyülekezeti hittancsopor
tokban. Jelentős alkalmak közé tartozik az adventi műsoros est, a gyermekek karácsonyi műsora és a 
templomi anyák napi megemlékezés. 

A tanévet nyitó és záró istentisztelet, valamint estébe hajló délutáni programok (sportversenyek, 
bibliaismereti verseny, zenés áhítat, szeretetvendégség) teszik maradandóbbá. 

A gyermekek az aratási hálaadó istentiszteleten műsorral emlékeznek meg Isten szeretetéről. 
A gyülekezeti munkát jelentősen segíti a gyülekezeti ház, amelynek helyiségei ifjúsági alkalmaknak, 

bibliaóráknak és szeretetvendégségeknek adnak otthont. 
Sikeresen folyik a népszámláláson magukat evangélikusnak vallók felkutatása. 
Loós Csaba Zalaegerszegen lakó lelkész gondozta a gyülekezetet 2006 nyarától 2007 nyaráig. Azóta 

- ismét helyben lakó lelkészként - Koczor György először helyettes lelkészként, majd egy esztendő 
után beiktatott lelkészként végzi a lelkészi teendőket. Iktatása 2008. június 28-án volt Szemerei János 
esperes szolgálatával. 

Dr. Jani János 
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Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, valamint adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a 

kiadó előzetes engedélyével lehetséges. 
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