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A Soproni Evangélikus Egyházmegye története 

Bevezető gondolatok 

A jelenlegi határok között húzódó Soproni EvangéUkus Egyházmegye történetét megírni 
majdhogynem felér a lehetetlenséggel. Elvégre ilyen formában és keretek között sohasem működött 
ez az egyházmegye, hiszen részei az egyháztörténelem alatt számtalanszor elcsatolódtak, máshova 
tartoztak, egymáshoz újabb és újabb formákban csatlakoztak. Szinte képtelenség tehát leírni az 
egyházmegyénk történetét anélkül, hogy ne „kaszálnánk" bele minduntalan a többi jelenlegi 
szomszédos egyházmegye életébe. Ugyanakkor egyházunk egyik legrégibb szervezeti egységének 
ezen összeállított története igazi bizonyságot tehet arról, hogy Isten miként tartotta meg az évszázadok 
alatt az eredményes gyarapodásban és a fájdalmasabb veszteségekben is. 

A kezdetek 

A reformáció hazai előretörésével az evangélikussá váló gyülekezetek egyre nagyobb számmal 
szakadtak el a katolicizmustól. A szolgálati eljárások egységesítése, az egymás támogatása, a 
szükséges felügyelet és rend igénye egy idő után megkívánta, hogy ezen közösségek saját testületet 
alkossanak, amelyből rövid időn belül kifejlődött a „senioratus". Payr Sándor egyháztörténész 
előbbi szabadon idézett gondolatait folytatva: így alakult meg régiónkban is több egyházmegye a 
régi katolikus esperesség határai között vagy a patrónus uradalmában, a természetes határokkal 
bíró vidéken (pl. Fertőmellék, Rábaköz, Kemenesalja) vagy éppen az egész vármegye területén. A 
patrónus védelme alatt az egy területen működő lelkészek összegyülekeztek, és megválasztották egyik 
tekintélyes társukat szeniornak (esperesnek). A nagy kiterjedésű Nádasdy-uradalom területén több 
fő- és alesperesre is szükség volt, pl. Csepreg, Kapuvár központtal. A legrégibb kánongyűjtemények 
szerint az esperességek alakulása megelőzte a kerületét, olyannyira, hogy a Dunántúlon 1576 előtt 
csak az esperesek igazgatták az egyházkerületet, majd a kálvinizmusba áthajló Beythe Istvánnal való 
szakítás idején ismét a főesperesek vizitálták és kormányozták az egyházakat, sőt a lelkészavatást is 
ők végezték. Tudjuk pl., hogy a mai egyházmegyénk területén működő Reczés János csepregi esperes 
püspöki jogkört magáénak tudva avatta fel 1590 körül Csánigon László Benedeket és Ruber János 
széplaki lelkészt. 

Ennyi bevezetést követően a teljesség igénye nélkül tekintsük végig most, hogy milyen esperességek 
működtek területünkön: 

l.A csepregi esperességről több helyen is olvasunk. Kezdve azzal, hogy az 1540-es években elindul 
a „csepregi akadémia" is, ahonnan Sopron, Zala és Vas megye sok kiváló tanítót és lelkészt kapott. 
A vasi egyházmegye hívőserege talán nem sértődik meg, ha Csepreggel mi is büszkélkedünk, bár 
a település egyházi szempontból a Vasi Egyházmegye része volt, Szakony által jelenleg mégis a mi 
egyházmegyénkhez tartozik. A már említett Reczés János (f 1599) csepregi lelkész régi esperese volt 
a kerületnek, aki már Szegedi Máté püspök idejében (1576-1585), az 1591-es csepregi kollokviumban 
és az 1596-os „megénekelt csepregi zsinatban" is komoly szerepet játszott. Csepregi lelkésztársa, 
Thokoich György pedig alesperes lehetett mellette. Magyari István és Kőszegi Balázs esperes az újkéri 
zsinaton 1602-ben mint régebbi időre hivatkoznak Reczés és Thokoich esperesek korára. Esperesek 
voltak még Kőszegi Balázs (1600-1607), Zvonarics Imre (1607-1621) és Lethenyei István (1621-1643) 
csepregi lelkészek is. Hogy mennyire nem tűntek élesnek a határvonalak, azt az is mutatja, hogy több 
esperes együtt látogatta a gyülekezeteket, pl. Kőszegi Balázs 1603-ban Muraközi György középpulyai 
esperes társaságában vizitálta több észak-vasi közösség mellett a mi Soprontól délre és délnyugatra 
fekvő gyülekezeteinket is, Lethenyei István csepregi esperességéhez pedig 1631-ben biztosan 
hozzátartozott Szakony és vidéke. Nádasdy Ferenc 1643-as hitehagyása és Csepregnek elveszte után 
ennek az esperességnek központja Kőszegre került át. A zsinatokat is ezután már nem Csepregen, 
hanem Meszlenben, Nemeskéren, Szakonyban, Bükön vagy Lövőn tartják. 

2. A fertőmelléki esperességnek központja Fertőszentmiklós volt. Híres esperese volt a horvát 
eredetű Klaszekovics István, aki 1598-ban Reczés, Thokoich és Vidos esperesekkel együtt adta ki az 
agendát, a kánonokat és az Egyesség Könyvét. Soós János lozsi lelkész 1598-ban a „senior cis lacum 
Fertő" (esperes a Fertő-tón innen) címmel nevezi. (Külön téma lehetne, hogy a török elől északra 
húzódó horvátok más nemzetiségűekkel együtt hogyan lettek magyarok és gazdagították a reformáció 
történetét is.) Utóda (1622-1634) Galgóczi Miklós szentmiklósi lelkész lett. Az 1603-as vizitációkból 
kiderül, hogy ebben az időszakban e körzethez tartozott: Csapod, Iván, Himód, Czirák, Ság, Űjkér, 
Egyházasfalu, Horpács, Lövő, Kövesd, Lozs, Pereszteg, Czenk, Pinnye, Röjtök, Hidegség, Széplak, 
Söjtör (Süttör) és Szentmiklós. 
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3. A már említett Muraközi György középpulyai lelkész is esperes volt, legalábbis 1603-ban 
bizonyosan. Az általa vezetett egyházmegye területe főképpen a lánzséri és kaboldi urodalmakra 
terjedt ki. Itt azonban gyülekezeteink nagyon korán megszűntek, és így maga az egyházmegye is 
feloszlott. 

4. Valamivel később alakult meg a rábaközi esperesség, mert pl. Szil mezőváros gyülekezetét 1595-
ben még Reczés csepregi esperes vizitálta, Beledet 1603-ban pedig még Magyari sárvári esperes. Az 
első ismert rábaközi esperes (1628-1635) Körösi Imre szili lelkész volt. (Bár Payr szerint lehet, hogy 
már Kóla János is, aki 1608-ban szentandrási lelkész volt, és akit 1625-ben mint esperest említik, itt a 
Rábaközben volt szenior.) Körösi esperességéből az 1631-es csepregi zsinaton jelenlegi területünkről 
többek között a kapuvári, a mihályi, a beledi, a bogyoszlói, a szentandrási lelkészek voltak jelen; de 
a rábaközi esperességhez tartoztak akkor a Győr megyei és Veszprém megyei gyülekezetek is. Egy 
ideig a kemenesaljai esperesség is a rábaközivel volt egyesítve, amikor 1635-ben Rábaköznek csak 
alesperese volt Ferrarius András bogyoszlói lelkész személyében. 

5. Kemenesalja mint külön egyházmegye viszonylag későn alakult meg. A kemenesaljai gyülekezetek 
e néven az 1603-as iváni zsinaton említtetnek először. És hogy mi közünk ehhez a régióhoz? Az, hogy 
az előbb már említett Ferrarius András bogyoszlói lelkész idejében a Rábaközt és a Kemenesalját egy 
esperességben egyesítették, és a valódi különválás csak 1641-ben történt meg. 

6. A német ajkú egyházközségeknek a kőszegi mellett a soproni volt a másik egyházmegyéje. Létrejöttét 
minden bizonnyal fokozta a soproni iskola kibővítése és a reformáció szellemében való átszervezése, 
amelyet - bár hosszabb folyamat volt - az 1557-es évhez kötünk. Az egyházmegyének később aztán 
1602-1617 között Pythiraeus Gergely németkeresztúri lelkész volt a szeniora. Németkeresztúron a kor 
számos hitvitájának anyagát kiadó híres nyomda működött, ahogyan a kor komoly kultúrvárosának 
lehetett tartani Sopronlövőt is. Pythiraeus utódául az iváni zsinat 1619. febr. 26-án Fuchsjáger István 
soproni lelkészt választotta meg esperesnek. Klaszekovics István püspök ezt külön levélben közölte 
Sopron város tanácsával, amely levelet Kis Bertalan nagycenki lelkész, későbbi püspök által küldték 
el azzal a kéréssel Sopronba, hogy Fuchsjáger megválasztásához járuljanak hozzá, és támogassák 
hivatalában. Ezután is soproni lelkészek voltak itt az esperesek, ezzel is kifejezve a szabad királyi város 
függetlenségét: a jeles, püspöknek kétszer is jelölt Schubert Pál (1624-1649), majd fia, Schubert János 
(1649-1664). Hogy ez a függetlenség mennyire erős volt, az is mutatja, hogy az első püspöki vizitációra 
Sopronban csak Haubner Máté idejében kerülhetett sor 1861-ben, akkor is nagy könyörgések árán. 
Az egyházmegyéhez egyébként a 17. században a következő német nyelvű gyülekezetek tartoztak: 
Sopron, Ágfalva, Somfalva (Schattendorf), Borbolya (Waldersdorf), Rusz (Rust), Meggyes (Mörbisch), 
Balf, Harka, Felsőpéterfa (Oberpetersdorf), Veperd (Veppersdorf), Csáva (Stob), Kőhalom (Reps), 
Bónya (Piringsdorf), Rötfalva (Rattersdorf), Pergelin (Pilgersdorf), Léka (Lockenhausen), sőt a Fertőn 
túl Ilmic (lUmitz), Pomogy (Pamhagen) és más német gyülekezetek is egész Köpcsényig (Kittsee), 
amelyeknek egy része 1647-től a pozsonyi esperességhez csatlakozott. 

Az üldöztetések ideje 

A fentebbi esperességek mai területünket tekintve a 17. század közepére, legalábbis Musay Gergely 
püspök 1661-es jegyzéke szerint, a következőkre zsugorodtak össze: 

A fertőmelléki (és répcemelléki) esperesség, amelynek eredetileg Fertőszentmiklós volt a központja, 
és amely később közvetlen püspöki felügyelet alá került azzal, hogy 1646-ban Musay Gergely 
nemeskéri lelkészt, Wittnyédy István soproni jegyző sógorát választották meg a kerület püspökének 
Kis Bertalan utódjául. 

A kőszegi esperesség ekkorra lépett a régi csepregi egyházmegye örökébe. 
A Sopron vidéki német esperesség, ahol Schubertéket Láng Mátyás soproni lelkész követte az esperesi 

tisztben, aki 1664-1682 között volt szenior. Ö az egyik leghíresebb papja volt a soproni gyülekezetnek, 
akit a büki zsinaton 1669-ben egyébként még szuperintendesnek is meg akartak választani; de azt 
rossz egészségi állapota és az ezt kiaknázó ellenzék megakadályozta. 

A rábaközi esperesség, amelyhez ekkor Győr, Mosón, Veszprém, Komárom és Fejér megyei 
gyülekezetek is tartoztak. Esperese Szentmiklósi János kajári, mihályi és ismét kajári lelkész. 

A soproni jezsuiták által a 17. század közepén már bábként irányított fiatal Nádasdy Ferencnek 
áttérése után nagy erőszakkal kezdték el a hatóságok és a katolikus egyház a templomfoglalásokat 
és a lelkészek elűzését. Többek között Németkeresztúrról, Csepregről, Lékáról, Kapuvárról, Szilből, 
Szentmiklósról, Lozsról, Czenkről, Lövőről is sietve kellett menekülniük a lelkészeknek és espereseknek. 
Az addig virágzó hitélet sok megpróbáltatást szenvedett el, számos gyülekezet szűnt meg, vagy volt 
kénytelen szüneteltetni működését, a létszámcsökkenés miatt a már kialakult egyházkormányzati 
struktúra is összeomlott. Nagy érvágás volt az is, hogy körzetünkben csupán néhány hithű világi 
patrónus maradt, akik az evangélikusság ügyét továbbra is szívükön viselték: úgymint a soproni 
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tanács, Lisztius János, Mankóbüki Horvát György, Horvát Ferenc, Franchich Péter, Rátky György, 
Görbéi György, Fánchi Pál, Tevely István és György, Palonyai István, sárkányi Nagy Márton, Thuri 
Benedek, Tompa György, Wittnyédy János, a Kisfaludy urak, Szilvási István, Erdődy Bálintné Révay 
Zsófia, özv. Récsey Bálintné. A soproni országgyűlés (1681) által hozott artikuláris törvény - a 
„szűkítés" mellett - némiképpen visszaállította a rendi szabadságjogokat, és ezzel némi éledést hozva 
azt is lehetővé tette, hogy egyházmegyénként 2-2 helyen templomot építsenek az evangélikusok. így 
épült nemeskéri és vadosfai templomunk, ahova mint „artikuláris" templomba a hívek hosszú éveken 
keresztül messze földről járhattak istentiszteletre; így a vészterhes időkben is szólhatott a lutheri 
tanítás szerint Isten igéje. 

A környékünkön működő számos egykori egyházmegye közül tehát ebben a nehéz és hézagosan 
ismert időszakban az egyházkerületből a szabad királyi városi rangból adódó soproni esperesség 
maradhatott fenn. Nem érzem elfogadhatónak azt az egyháztörténeti álláspontot (amelyet egyébként 
Payr is képviselt), hogy a nagy üldöztetés és a gyászos évtized után csak három esperesség működött 
volna egyházkerületünkben: a győri, a kemenesaljai és 1715-től a tolna-baranyai. Ezek mellett 
ugyanis a soproni esperesség is szépen működött Lángot követően is, akit Meiszmer Mihály követett 
az esperességben egészen 1723-ban bekövetkezett haláláig. A 18. század további esperesei is soproni 
papok voltak: előbb Pilgram János Zsigmond, majd Torkos József következett, végül Gamauf Sámuel 
zárja e sort az általános újjászervezésig. E korszak egyik egyházmegyénket érintő fontos eseménye a 
vadosfai vallási zavargás, amelynek következtében Fábri Gergely ott szolgáló püspöknek is le kellett 
mondania és távoznia kellett. A türelmi rendelet által aztán egyre több egyházközség éledhetett fel 
„százéves" álmából. A nagy eltolódások miatt át kellett gondolni a teljes szervezeti felépítményt. 1786-
ra megszerveződik Gamauf Sámuel vezetésével a Felsősoproni Egyházmegye, és nem sokkal később 
az Alsósoproni is. 1795-től pedig már megvannak a részben latinul, részben németül és magyarul írt 
közgyűlési jegyzőkönyvek is. 

A Soproni-Felső Egyházmegye története 

A felsősoproni egyházmegyét nyolc községi gyülekezet (Ágfalva, Balf, Csáva, Harka, Kabold, 
Koldus- vagy Petőfalva, Locsmánd, Meggyes), valamint gyenge szálakkal a két szabad királyi város 
(Sopron és Ruszt) e tekintetben is autonóm gyülekezetei alkották. Gamauf után 1796-tól Bogsch 
Jakab, a kiváló és népszerű szónok az esperes, akit váratlan lemondása után 1810-től Gottlieb (Teofil) 
Gamauf (1772-1841), a híres történetíró követett. Munkássága a dunántúli kerület történetére nézve 
is kiemelkedő volt, nemcsak írásai, hanem különösen a források gyűjtése és másolása terén. 1841-
ben törik meg az esperességben a soproni lelkészek sora, hiszen akkor Gamauf József ágfalvi lelkész, 
Gamauf Sámuel fia lesz az egyházmegye vezetője. A soproniak és a rusztiak éles elkülönülése miatt 
ettől kezdve több mint 50 éven át szándékosan nem választottak esperest e két közösség lelkészei 
közül, hanem a környék evangélikus lelkészei közül kerültek ki az esperesek. 1847-től például 
Hammerschmidt János locsmándi lelkész tölti be e tisztet, akit a Bach-korszak állított félre. 1851-ben 
Krausz Gottlieb barkai lelkész, majd 1862-től Gradt János csávái lelkész lett az esperes, rá tíz évre 
pedig már Fleischhacker Károly ágfalvi lelkész látja el az esperesi feladatokat egészen 1893-ig, akiről 
azt írja a krónika, hogy „szerencsés kezű vezéregyéniség és köztiszteletben álló hatalmas szál férfiú" 
volt. De ne feledkezzünk meg e korszak felsősoproni világi vezetőiről sem! Az esperesek mellett már 
nagy munkát fejtett ki Török Mihály, Sopron főjegyzője, az egyházmegye első hivatalos felügyelője 
1795-től, majd 1808-tól Artner Sámuel soproni rendőrfőkapitány tölti be nagyon sokáig e tisztet, akit 
a neves soproni ügyvéd és elismert tekintély, Schreiner Károly követett ugyancsak 32 éven át tartó 
szolgálatával. 

1893. november 29-e a következő fontos dátum ennek az egyházmegyének a történetében, amikor 
is a Rajkán megtartott rendkívüli közgyűlésen az addig szabad királyi városi jogállásuknál fogva 
független ruszti és soproni gyülekezeteket teljes egészében és szervesen besorolták az egyházmegye 
kötelékébe. Ekkor kerül az esperesség élére a nyájas, közvetlen, gyakorlati észjárású, ugyanakkor „az 
alkohol karmaiban vergődő" Renner Henrik harkai lelkész; valamint 1899-től világi vezetőnek Fischer 
Imre nagy igyekezetű soproni alügyész. A 20. sz. küszöbét tehát úgy lépte át ez az 1650 km^-en fekvő, 
főképp német nyelvű egyházmegye, hogy Lajtaújfalu és Veperd „anyásításával" 12 anyagyülekezete 
volt, 21 924 lelket számlált, 3232 elemi népiskolás tanulója volt a szépen fejlődő és komoly tudást 
nyújtó tanintézményeiben, és összesen 37 tanítói állást tartott fenn. Ezzel ugyan a kisebb, de fejlődő 
egyházmegyék között szerepelt a felsősoproni rész, de a statisztikákhoz képest is az egyházkerület 
akkori legnagyobb gyülekezete, Sopron miatt, valamint a teológia, a líceum és a tanítóképző miatt, 
sokkal nagyobb hatást gyakorolt az evangélikus közéletre, mintsem azt a számadatokból gondolnánk. 
Két említésre méltó tény e korból. Az egyik, hogy az Eszterházyak fő fészke. Kismarton, bár már régen 
kinőtte magát, mégsem kaphatott „anyai" rangot; a másik pedig, hogy a tárgyalási nyelv minden 
gyűlésen a német volt, de ekkor ez még semmilyen konfliktust nem jelentett. 
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Szeretnék két évet külön is kiemelni e korból: 1901-et, amikor felszentelték a petőfalvi és a 
lajtaújfalusi templomot, valamint 1917-et, amikor minden közösség nagy méltósággal ünnepelte meg 
a reformáció 400 éves jubileumát. 

Hanzmann Károly a következőképpen jellemezte még e korszakot: „Az egyházmegye népének 
vallás-erkölcsi fotográfiája nem fest rosszul. Az áldozatkészség az országos átlagon felüli; ellenben 
a templomba-járás csak közepes. Tudatos hitéletre, biblikus kegyességre minden gyülekezetben akad 
több-kevesebb példa; a hivek nyájának tekintélyes része azonban az átlagkeresztyén típusból való. 
... A lelkészek idősebb nemzedéke, legnagyobbrészt még a racionalizmus emlőin növekedvén fel, 
ilyen hígított szellemben pásztorolta a nyáját, ligy hogy bizony sok névleges keresztén szundikált 
akkoriban a temploinpadokban mindenfelé." A kor komoly erkölcsi problémái voltak még az 
átlagon felüli alkoholizmus erős hatása, a törvénytelen gyerekek igen magas száma, a marxizmus 
egyházellenességének megjelenése, az anyagi okok miatti rokonházasság és az Amerikába, valamint 
Sziléziába történő erős kivándorlási hullám. Ez utóbbinak csak egy előnye volt, a kint meggazdagodott 
egykori hívek szépen támogatták dollárral egykori közösségeik életét. 

Renner 1901-ben mondott le az esperességről, utódja hosszú idő után ismét soproni lelkész, 
a közszeretetben álló és szelídlelkűen is derekasan helytálló Brunner János lett. 1913-ban újabb 
váltás következett be: Scholtz Ödön ágfalvi lelkész lépett előre, aki intelligenciájával, ortodox 
lutheránusságával, ügyes tollforgatásával, a néha már-már túl agresszív, ugyanakkor hajlékony 
politikus szemléletével is betöltötte megbízatását. Ezzel sok támadásnak és vádnak is kitette magát, 
és a komolyabb felelősségre vonástól is csak idős kora és betegsége mentette meg. Világi téren is 
változásokat hozott e korszak: Fischer Imrét 1905-ben dr Démy Lajos soproni orvos váltotta fel az 
elnöki tisztben, akiről a tudósítások egyszerre írják le, hogy egyrészt milyen áldozatkész és jószívű 
volt, ugyanakkor - kortársai szerint - „már-már diktátori hajlammal" is igazgatott. 1917-ben őt dr 
Zergényi Jenő neves soproni ügyvéd követte, aki a soproni gyülekezet felügyelője is volt. Róla ekképp 
szól Hanzmann Károly gyülekezettörténete: „Tetőtől talpig úriember, pallérozott elme, diplomata 
tehetség. Szeretetreméltó modora és egyházszeretete közismert. Szerencsés és biztos kézzel vezette és 
eredményesen végezte a reá bízottakat." 

Ugyanakkor nem mehetünk el szótlanul az I. világháború pokla és az azt követő Tanácsköztársaság 
mellett, amelyek megtizedelték a hívek számát, és amelyek magukkal sodortak sokakat az emigrációba. 
A proletárdiktatúra még egyházi vezetőket, főleg tanítókat is megtévesztett. Nagy veszteség volt, 
hogy a háború idején harangjaink háromnegyedét és orgonáink ónsípjait is be kellett szolgáltani, 
a hadikölcsönökbe fektetett, aztán teljesen elértéktelenedő egyházi vagyont is elvesztettük, még 
akkor is, ha az előbbiek később, a 20-as években pótolhatók voltak. A századelőn már erőteljessé 
váló elnémetesítő politika aknamunkája pedig jó táptalajt adott a trianoni gyászos események 
tragédiájának valóra válásához, és lettek - letagadhatatlan tény - éppen a mi evangélikus híveink 
egyházi vezetőik hatására is a hiszékenység áldozataivá, és bár magukat magyarnak vallották, 
zömmel német nemzetiségi mivoltuk miatt is örültek annak, hogy Magyarország megcsonkításával 
régiójuk Ausztriához került. Ámde az itteni lelkes, fegyvert is ragadó ellenállás még a nagypolitikát 
is döntésmódosításra kényszerítette. A velencei egyezmény létrejöttével e terület egy része 
szavazhatott hovatartozásáról, és bár evangélikus falvaink lakosai főleg Ausztria mellett szavaztak, 
de a magyar és horvát falvak, valamint Sopron városa hűségesek maradtak hazánkhoz. Környékünk 
egy része így magyar maradt, hirdették ki az 1921-es decemberi népszavazás eredményét a soproni 
harangok. Egyházmegyénket így is nagy veszteségek érték, a 12-ből 8 anya- és velük még további 
7 leánygyülekezetünk maradt az osztrák oldalon: név szerint Kabold (hozzá tartozott Mészverem, 
Hársfalva, Felsőpéterfa, Csóronfalva), Locsmánd, Fertőmeggyes, Lajtaújfalu (Kismarton íiliával), 
Petőfalva (Borbolyával), Csáva, Ruszt és Veperd (az Ágfalvától elcsatolt lépesfalvi filiával). Összesen 
8000 lelket veszítettünk, területünknek pedig a szórványokat is figyelembe véve a hatheted része 
csatolódott el. Scholtz esperest az osztrák hatóságok november 13-án még külön engedéllyel kiengedték 
Locsmándra harangszentelésre, de a rá következő vasárnapi kaboldi ugyanilyen alkalomra már 
nem. Ezzel tulajdonképpen kettészakadt, hazánkat kicsiben szimbolizálva, ugyanolyan megnyirbált 
és csonka lett a 4 anya- és egy leány gyülekezetté zsugorodott felsősoproni egyházmegye; és az 
egyházkerület legkisebb egyházmegyéjévé vált. Az 1922. július 22-ei egyházmegyei közgyűlést a 
tagok találóan „megszedett szőlőfürtnek" festették le, ahonnan sok kedves régi arc hiányzott immár. A 
lélekszám 15 067 fő maradt, 6 parókussal, 2 hitoktató lelkésszel és a kőhidai börtönlelkésszel, valamint 
26 népiskolai tanítóval. Az elcsatolt részekkel minden kapcsolat megszakadt, ott az egyházi szervezés 
még abban az évben teljes átalakításokat végzett. 

Akadt azonban néhány kimagasló öröm, amelyekről csak felsorolás szintjén szólok: új harangok 
Sopronban, Ágfalván és Balfon, templomrenoválás Sopronban és Harkán; egyre növekvő 
áldozathozatal a templomok és az iskolák fenntartására; a pengő stabilizációja gyülekezeteinket is 
rendbe hozta anyagilag; új és sikeres alkalmak bevezetésére is sor került (egyházmegyei presbiteri 
nap, i^úsági találkozó stb.); kifogástalan rendről tudósító püspöki vizitáció 1929-ben; ugyanaz évben 
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Sopronban a teológusotthon felavatása és a teológia alapkőletétele; 1931-ben Sopronban, a Deák téren 
a tíztantermes kétemeletes népiskola felszentelése; sok helyütt a villanyvilágítás bevezetése. 

Bár voltak emellett komoly kudarcok is, köztük talán a két legnagyobb, hogy a sopronkőhidai 
protestáns kápolnát minden igyekezet ellenére sem sikerült felépíteni; valamint az, hogy német 
gyülekezeti tagjaink nagy része erőteljesen hatása alá került a Volksbundnak. Ez különösen a II. 
világháború idején mételyezte meg a levegőt, és mikor náci megszállás alá került hazánk, a porosz 
gőg és a pángermán tudat már-már elviselhetetlenné vált. Ez gyülekezeteinkben egyébként nagyobb 
károkat okozott, mint a bombázások és az anyagi veszteségek; még ha nem is akkorát, mint a fronton 
vagy a hátországban odaveszett hősi halottjaink elvesztése. 

A két világháború között a tisztikar a következőképpen alakult: Scholtz Ödön hosszú regnálása után 
1938-tól a nyájas, de erőskezű és vasszorgalmú Ziermann Lajos soproni lelkész lett az esperes; míg a 
felügyelői tisztben Zergényi után 1929-től a jóeszű és -szívű, ugyanakkor lobbanékony természetű dr. 
Schindler András soproni alpolgármester szolgált, majd 1935-től dr. Medgyaszay-Brunner Emil soproni 
tiszti főügyész. Ziermannról egyébként egy jellemző, szállóigévé vált mondat: „Ha az I. világháború 
idején Ziermann irányíthatta volna a központi hatalmak diplomáciáját, biztosan megnyertük volna a 
háborút" - vagyis hangyaszorgalmú, jelentéseiben szép korrajzot festő, nagy körültekintésű diplomata 
volt. Esperesi működését egyébként - mintegy darázsfészekbe nyúlással - rögtön azzal kezdte, hogy 
25 évnyi előkészület és huzavona után anyagyülekezetté emelte Sopronbánfalvát, ahol iíj. Prőhle 
Károly megkezdhette önálló adminisztrátori, majd 1940-től parókusi tevékenységét, többek között egy 
paplak felépítésével. 

A 20. sz. következő katasztrófája az amúgy is romjaiban lévő egyházmegyére nézve a németség 
kitelepítése volt, ahogy Hanzmann írta gyülekezettörténeti munkájában: „Amikor 1946 áprilisában 
a tragikus események drámai gyorsasággal torlódtak, oldott kéveként hullott szét egyházmegyénk 
minden gyülekezete. A kollektív elbírálás alapján a német nemzetiségűek vagonokba kerültek. Alig 
akadt kivétel. ... A balfi és a barkai gyülekezet majdnem megsemmisült, az ágfalvi és a bánfalvi 
az egynegyedére, a soproni az egyharmadára zsugorodott össze." Már egyszer kettészakadt 
egyházmegyénk újabb szakadáson esett át, közel 12 000 hívét pár nap alatt elveszítve. 

De ezzel még mindig nem volt vége a megpróbáltatásoknak: az egyházmegyét is elérte a szocialista 
rendszer államosító politikája. Sorra vesztettük el 1948-ban általános iskoláinkat, majd a nagynevű 
líceumot, 1951-ben pedig a teológiát is felköltöztették Budapestre. A hitoktatás fakultatívvá tételével 
pedig a jövő talaját végképp ki akarták húzni az egyház talpa alól, hiszen alig két év elteltével nyomás 
hatására már több mint 50 % feletti volt a hittanos lemorzsolódás. Bár a forint megjelenésével az 
anyagi csőd felé tartás lelassult, a gyülekezetek jócskán megérezték elvett birtokaik hiányát is. A 
földreform az egykori áldozatos elődöktől kapott biztonsági alapot vette el, és omlasztotta össze az 
egyház gazdálkodását. 

Milyen nehéz szívvel mondhatták ki eleink: „Az Űr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Ür neve!" De 
kimondták, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy a lelki ébredés ezekben a vészterhes korokban itt 
is határozottan megnőtt az evangelizációs mozgalom hatására. Ennek érdekes mutatói az úrvacsorázók 
száma, amely - volt olyan gyülekezet - szinte megtízszereződött; és a templomlátogatottság, 
amely például Sopronban nagyobb volt, mint abban az időben, amikor a gyülekezet létszáma 
még háromszoros volt. A másik érdekes mutató az áldozatvállalás megnövekedése, ahogy az az 
egyházkerületi rangsorból is kitűnik, amely szerint a Felsősoproni Egyházmegye magasan vezeti a 
listát a begyűjtött ofFertóriumok egy főre eső értékének tekintetében (a második helyen lévő Vasi 
Egyházmegyének is több mint a duplája). Köszönhető ez annak is, hogy a kitelepítettek helyére 
becsületes és értékes magyar gyarapodást hozó evangélikus családok is érkeztek az áttelepítések során, 
akik aztán megmentették a kihalás szélére került gyülekezeteket. Főleg Harka, akkor már (a túlzott 
magyarosítás hatására) Magyarfalva és Balf menekülhetett meg így, valamint az odakerült lelkészek 
áldozatos szerepvállalása miatt. 

Ziermann Lajos lemondását követően 1949-ben Hanzmann Károly soproni lelkész lett az 
egyházmegye utolsó esperese, aki megírta az egyházmegye a történetét. 

Az Alsósoproni Egyházmegye története 
Az Alsósoproni (Soproni alsó) Egyházmegye megalakulása a felsősopronihoz hasonlóan 1786-ra 

tehető, amikor az újrarendezés folyamatában ezt a körzetet is függetlenné tették. A felsősopronitól 
eltérő módon azonban egy ideig helyettes esperes állt az élén; majd egy évtizednek kellett így eltelnie, 
hogy 1795-ben aztán „rendes" esperese is legyen Bachich István nemeskéri lelkész személyében, aki 
1786-tól 1810-ig vezette a régiót. Az egyházmegyének a megalakuláskor hét anyaegyháza volt, amely 
az idők során végül kilencre, illetve tízre emelkedett. Ezek a következők: Beled, Bük, Farad, Nemeskér, 
Nagygeresd, Szakony, Szentandrás, Szilsárkány és Vadosfa. A tizedik az 1926-ban missziós célzattal 
megszervezett, jelenlegi egyházmegyénknek így a legfiatalabb tagjaként számontartott és jogilag jó 
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ideig még Faradhoz tartozó csornai gyülekezet volt. Mindegyik település eredetileg az egykori soproni 
vármegye területén feküdt, azonban két közössége később közigazgatásilag, illetve egyházmegyéink 
szempontjából is Vashoz kapcsoltatott, ezek Nagygeresd és Bük. 

Az első esperest, Bachich Istvánt aztán Berzsenyi Lajos, a nagy építkezéseiről ismertté váló vadosfai 
lelkész követte az egyházmegye élén, aki 1810-ben vette át az esperesi tisztet, de akinek rendkívül 
korai halála (1813) miatt kényszerű vezetőváltás következett be. Halasy Mihály, a jelenleg a vasi 
egyházmegyéhez tartozó Nagygeresd lelkésze lett így az esperes, de ő sem sokáig, csupán 1818-ig. 
Ezt követően a pár évnyi szünet után az esperesi székhely ismét Vadosfára került vissza, hiszen Gödör 
György következett az esperesi tisztben 1818-1826 között. Ö azt a komoly feladatot tűzte zászlajára, 
hogy megtisztítsa az egyházmegye hívő seregének erkölcsi életét. 

Sajnos az ezt követő időszakban szinte semmilyen használható egyházmegyei adat nem maradt 
meg, amiből lehetne következtetni az e szerkezeti keretek között folyó munkára. Az esperesek listája 
a 19. sz.-ból: Gáncs József farádi lelkész 1844-ig, Kutasy György szakonyi lelkész 1844-1860 között, 
Kiss Sámuel szilsárkány! lelkész 1860-1861 között, Horváth Dávid farádi lelkész 1862-1863 között, 
Tresztyénszky Gyula nagygeresdí lelkész 1863-1878 között, Zongor Endre büki lelkész 1879-1886 
között. Az egyházmegyei jegyzőkönyvekből és az esperesi jelentésekből mindössze annyit olvashatunk 
ki, hogy rengeteg panaszt voltak kénytelenek megfogalmazni eleink. Főleg a római katolikus egyház 
agresszivitására panaszkodtak, valamint arra, hogy a lelkészeket és a tanítókat milyen csekély 
államsegélyben részesítették e korban. Ugyanakkor arról is bizonyságot tesznek a régi iratok, hogy 
bár nehéz körülmények között élt az egyházmegye népe, de a lelki életre nem lehetett panasz, s ez 
határozottan megnyugtatónak volt mondható. Az is érdekes, hogy olyan sajátos egyházmegye volt az 
alsósoproni, ahol a hívek szinte 50-50%-ban éltek az anyagyülekezetekben és a filiákban. 

Laucsek Jónás vadosfai lelkész 1886-ban lett esperes, de 1905-ben súlyos betegsége miatt kénytelen 
volt lemondani mind ottani lelkészi, mind pedig elismert esperesi szolgálatáról. Munkássága idején, 
1896-ban tett az egyházmegyében püspöki vizítációt Gyurátz Ferenc püspök, akinek hatására -
miután ő erősen szorgalmazta a nőegyletek megalakulását, és szívén is viselte megmaradásuk 
ügyét - megalakult az egyházmegye területén 14 nőegylet. Az egyházmegyében 28 evangélikus 
iskola működött közel 1400 tanulóval, valamint minden gyülekezetben működött gyámintézet, és 5 
gyülekezetben egyházi énekkar. 

Farkas Mihály nagygeresdi lelkész 1905-1920 között működött esperesként. Konszolidált 
egyházmegyei életet vehetett át, így azt „tűzte zászlajára", hogy tovább erősítse elsősorban a hit 
és tudományos élet összhangját, mivel ebben látta - ahogy ő fogalmazta -, „az erkölcsi és hitélet 
hanyatlásában a megújulás egyetlen lehetőségét". Farkas esperes idejében az egyházmegyében közel 
12 000 hívő élt, az évi átlagos növekedés is 70 fő körül volt; az anyagiakat nézve pedig a gyülekezetek 
éves gazdálkodásában is évről évre 10 %-os növekedés volt kimutatható. E korszakban Nemeskér képes 
volt külső támogatás nélkül, önerőből teljesen új paplakot felépíteni; Szilsárkányban új tanítólakást 
építettek némi kölcsönnel kiegészített önerőből; Magyarkeresztúron díszes iskolát húztak fel; Vadosfa 
hívő serege pedig, ha segítséggel is, de a roskadozó templom helyett újat építtetett. Évről évre 
minden gyülekezet komoly összegekkel javítgatta ingatlanjait; és még így is profitot termeltek ki 
vagyongazdálkodásukból. Farkas Mihály nemcsak tehetséges lelkész volt, hanem példás és rendszerető 
tisztviselő is, aki az egyházmegyének a lelki és anyagi életét is kemény kézzel tartotta rendben 1920-
ban bekövetkezett haláláig. 

Hérints Lajos farádi lelkész követte Farkast az esperesek sorában, akinek 1920-1926 közötti idejére 
tehető, hogy Csornán megszerveződött az önálló gyülekezet Payr Gusztáv bádogosmester áldozatos 
segítségével 49 fővel, heti istentisztelettel. 1923-ban ő vezette körbe Kapi Béla püspököt, akinek 
az egyházmegyében tartott canonica visitatiója után az ő kezdeményezésére a gyülekezetekben 
sorra elindult a belmissziói munka, többek között a divatossá váló vallásos estékkel. De a püspöki 
látogatás hatása volt az is, hogy sorra alakultak meg a bibliakörök, az ifjúsági egyesületek is, amelyek 
számtalan esetben népnevelő színi előadásokat avagy éppen szórakoztató zenés darabokat adtak elő 
a gyülekezetekben. 

Farkas Elemér Bük lelkészeként volt esperes 1927-1931 között. Róla lejegyezték, hogy szinte 
„ikertestvére" volt elődjének mind kora, mind megjelenése, mind gondolkodásmódja szerint. Az ő 
idejében szentelte fel 1930-ban Kapi Béla püspök a csornai templomot. Az urbanizáció pozitív hatása 
volt tehát az egyházmegyében, hogy ez a városi gyülekezet befogadhatta a nagyszámú beköltöző 
környékbeli evangélikusságot. 

Mikolás Kálmán szilsárkányi lelkész aránylag fiatalon követte az esperességben Farkast. Az ő 
idejében (1931-1935) alakul önálló missziós, saját lelkészt eltartó egyházközséggé Csorna. Ebben az 
időszakban kezdik el az egyházmegyében az ifjúsági konferenciák megtartását is, amelyek jótékony 
hatást váltottak ki a fiatal evangélikus nemzedék körében. Tehetséges és határozott egyéniség volt, 
nagy reményekkel tekintettek működése elé az egyházmegyében, de a nehéz történelmi viszonyok és 
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magánéletének nehézségei végül megakadályozták, hogy kiteljesedhessék a munkássága. 
Böjtös László vadosfai lelkész 1936-1942 között, azt követően pedig felsőbb egyházi hatósági 

megbízás alapján 1948-ig nehéz és vészterhes időszakban látta el az esperesi teendőket. E korszak 
nagy vívmánya volt többek között az 1938-tól kezdődő presbiteri konferenciák megszervezése. Az 
1949-es évben az egyházmegye 315 presbiterének összesen 34 előadást tartottak. De nagy sikert hozott 
mindenütt a gyülekezeti napok megrendezése is, amelyeknél a közösség minden rétegével igyekeztek 
komolyan foglalkozni. A lelki éhség akkora volt e korszakban, hogy akár már egyhetes és minden nap 
telt házas evangelizációkat is lehetett tartani egy-egy gyülekezetben. Tömegével mentek el a répcelaki, 
a fóti és a gyenesdiási konferenciákra és csendesnapokra is. A lelki ébredés sok pozitívuma ellenére 
sem titkolhatjuk el, hogy az egyházmegye lélekszáma mégis erősen megcsappant a 40-es években: 
mert míg 1901-ben még 11 716 lelket tartottak nyilván, addig ez a szám 1948-ra alig több mint 10 000 
főre csökkent. A csökkenés oka főképp a háború, a városokba özönlés és a kivándorlás volt. 

1948-tól vette át a sajátosan kettős és ellentmondásos helyzetben az esperesi tisztet az egyházmegye 
utolsó esperese, Balogh Ernő nagygeresdi lelkész. Ahogy Hanzmann Károlynak a Felsősoproni 
Egyházmegyében, úgy itt Balogh Ernőnek volt kényszerű és szomorú tiszte végigvezényelnie az 
egyházmegye végnapjait, azon belül különösen az 1948-as iskolaállamosításokat. 

De ne feledkezzünk el ennél az egyházmegyénél sem az esperesek mellett álló hűséges 
szolgatársakról, az egyházmegyei felügyelőkről sem. Közülük hadd emeljem ki dr. Ajkay Béla répcelaki 
földbirtokost, aki 1903-tól 1934-ig töltötte be e tisztet. A hosszú időszak alatt hatszor választották 
meg felügyelővé. Nagy megbecsülésnek és szeretetnek örvendett területünkön. Fáradhatatlanul és 
precízen munkálkodott az egyház javán. Kapi Béla jegyezte meg róla, hogy míg mások pihentek, addig 
ő éjszakákon át dolgozott, hogy vállalt egyházi munkáival soha meg ne késsék. Ajkayt e tisztségben 
Rupprecht Antal sajtoskáli földbirtokos követte, akinek kedvessége, szívélyes modora, szerénysége és 
közvetlensége meghódította az egyházmegye népét, de Rupprecht valamiféle elkedvetlenedés miatt 
csak négy évig állt e poszton. így őt dr. Ajkay István követhette, aki 1938-tól töltötte be a világi elnök 
tisztét 1948-ig, édesapja három évtizedes szolgálatának szellemében. Hasonló nagy odaszántsággal 
vette ki részét az egyházi életből, mint édesapja: erős és kemény egyéniség volt. Jogi tudásával felsőbb 
szinteken is megbecsült munkása volt egyházunknak. Az egyházmegye utolsó felügyelője pedig dr. 
Karsay Zoltán csornai ügyvéd volt, akiről szintén azt jegyezték le, hogy sem időt, sem fáradságot nem 
kímélve végezte szolgálatát egyházáért. 

A Győr-Soproni Egyházmegye 

Ebben az időszakban az egyházmegye esperesei a következők voltak: Németh Károly lébényi 
lelkész mint egykori győri esperes folytatta az összevont megyében is a tisztségét 1952-1953 között. 
Azután Weltler Rezső, egykori mosoni esperes vette át a helyét, aki soproni lelkész volt, és aki 1977-ig 
végezte az esperesi szolgálatot. Weltler Rezsőt Bárány Gyula győri lelkész követte 1977-1995 között, 
míg az összevont egyházmegyének az utolsó esperese Jankovits Béla kajárpéci lelkész volt 1995-től a 
kettéválásig. 

Záró történelmi gondolatok és a jelen reménysége 
Még egy utolsó, évszázadokat átölelő, rendkívül fontos momentum: régiónk evangélikusságának 

hazaszeretete végig megmutatkozott a nemzeti veszedelmek során az egyháztörténelemben. 
2006. április 29-én a soproni templomban sor került az egykori Felső- és Alsósoproni Egyházmegyék 

területén a Soproni Evangélikus Egyházmegye megalakulására és első elnökségének, dr. Gimesi 
Szabolcs egyházmegyei felügyelőnek, egykori soproni polgármesternek és Gabnai Sándor esperesnek, 
soproni lelkésznek a beiktatására. Az iktatás szolgálatát a kettéváló Győr-Soproni Egyházmegye 
esperese, Jankovits Béla és az egyházmegye rangidős lelkipásztora. Szűcs Kálmán farádi lelkész 
végezte. Az igét Zsolt 127,1-2 alapján Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke 
hirdette. 

Egyházmegyénk így most a következő anyagyülekezetekből áll: Ágfalva-Sopronbánfalva, 
Sopron (a már a filiásított BalfFal), a 2007-ben önállósult Harka, Csorna-Kapuvár, Beled, Vadosfa, 
Nemeskér, Farad, Szilsárkány (jelenleg rábaszentandrási ellátással). Rábaszentandrás, Szakony (a vasi 
egyházmegyei Bük ellátásában). Összesen 8049 nyilvántartott hívünk van, akikből 5401 fő választói 
névjegyzékben is szerepel. 

Gabnai Sándor esperes 
Tisztségviselőink és küldötteink: esperes: Gabnai Sándor soproni lelkész, egyházmegyei felügyelő: 

dr. Gimesi Szabolcs soproni képviselőtestületi tag; espereshelyettes: Béres László beledi lelkész; 
egyházmegyei másodfelügyelő: Gosztola Szabolcs harkai felügyelő,egyházmegyei evangelizációs 
és missziói felelős: választás alatt; egyházmegyei gazdasági felelős: Sümeghy Petemé a vadosfai 
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gyülekezeti körzetből; egyházmegyei Gusztáv Adolf Segélyszolgálatért felelős: Béres László beledi 
lelkész; egyházmegyei ifjúsági felelős: Tubán József csornai lelkész; egyházmegyei gyűjteményi 
felelős: Szemerey Tamás soproni presbiter; egyházmegyei számvevőszéki elnök: Zsömbölyi Zoltán 
szakonyi felügyelő,egyházmegyei számvevőszéki tagok: Hajnal Jánosné soproni számvevőszéki elnök, 
Joó Ferenc nemeskéri presbiter, zsinati lelkészi küldött: Selmeczi Géza rábaszentandrási hely. lelkész, 
nem lelkészi küldött: dr. Gimesi Szabolcs egyházmegyei felügyelő; zsinati nem lelkészi küldött póttag: 
Gosztola Szabolcs egyházmegyei másodfelügyelő és Gottschling Gábor iskolaigazgató; egyházkerületi 
lelkészi küldött: Tubán József csornai lelkész; egyházkerületi lelkészi küldött póttag: Hegedűs Attila 
soproni igazgató lelkész; egyházkerületi nem lelkészi küldött: Böjtös József sopronnémeti gondnok; 
egyházkerületi nem lelkészi küldött póttag: Hasza Zsolt szakonyi pénztáros. 
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Ágfalvi és Sopronbánfalvi Társult Evangélikus Egyházközség 

9423 Ágfalva, Fő u. 88. 
Tel.: 20/824-2611 
Web: http://agfalva.lutheran.hu 
E-mail: agfalva@lutheran.hu 
Heinrichs Eszter lelkész és Heinrichs Michael lel
kész 

Ágfalva önállósulásának éve: 1551 előtt 
Anyakönyvek vezetése: 1665-1674-ig, majd 1783-
tól folyamatosan 
Sopronbánfalva önállósulásának éve: 1939 
Anyakönyveit 1918-tól vezeti 
Társult egyházközséggé alakulás éve: 2008 

Ágfalvi társegyház 
Lélekszám: 387 /319/ 271 Presbitérium: 

ifj. Vámllyay Pál felügyelő, Plöchl Ildikó 
másodfelügyelő, Brenner Károly gondnok. Száz 
Tiborné pénztáros, id. Várallyay Pál számvevőszéki 
elnök, Pahr Lászlóné jegyző, Böhm András, Gerhát 
László, Gerhát Lászlóné, Prinner Mátyás, Stadler 
Károlyné, Trinkl András presbiterek 

Sopronbánfalvi társegyház 
Lélekszám: Sopron településrésze, ezért nincs 

külön népszámlálási adata /218/ 181. Presbitérium: 
Steinwenger László felügyelő, ifj. Orbán Mihály 
gondnok. Körösi Ferencné pénztáros. Szabó Ferencné számvevőszéki elnök, Gritsch Mátyásné jegyző. 
Bánfalvi Mátyásné, Gritsch Mátyás, Kéri Petemé, Orbán Mihályné presbiterek 

Szórványai és lélekszámuk: Brennbergbánya: (Sopron része) /6/ 4, Görbehalom (Sopron része) /15/ 
9, Hermes (Sopron része) /3/ 2 

Lélekszáma összesen: ? /242/ 196 
A társult egyházközség lélekszáma összesen: ? /561/ 467 

A gyülekezetek története 

Az ágfalvi társegyház 

Ágfalva településrész Nyugat-Magyarországon, Soprontól 2 km távolságra, az osztrák határ felé. 
Lépesfalva (Loipersbach) irányában helyezkedik el, s a Liget-patak szeli át. A Ház-hegyről tiszta 
időben jól kivehetők a hófehéren vakító alpesi csúcsok, illetve keleti irányban a Fertő-tó nádasai. 

A település első írásos említésével (jelen ismereteink alapján) egy 1194-re datálható oklevélben 
találkozhatunk. Ebben a dokumentumban Ágfalva „Dág" néven szerepel, és kiderül belőle, hogy a 
dági birtok egy része a borsmonostori ciszter apátság birtoka lett. A név a „Dag" német személynévből 
eredeztethető, amely összefügg a „Tag" (nap) német szóval. 1207-ben Dagendorfnak nevezték el a 
falut. A XIV. században a Dágiak viszályok részesévé váltak, melynek nyomán Sopron az okozott 
károk megtérítését követelte. Ennek következtében Dag/Agendorf Sopron jobbágyfalva lett 1848-ig. A 
falu ma 1950 lakost számlál, amelynek egy része német ajkú. 
_ A falu reformációja Sopronéval egy időben, vagyis valószínűleg már az 1530-as években megindult. 

Ágfalva a szomszédos Bánfalva (Wandorf) és Lépesfalva (Loipersbach) községekkel szövetkezve már 
a 16. század első felében lutheri szellemben működő prédikátort hívott meg szolgálatra Martin Floder 
személyében. Ez utóbbiról csak azt tudjuk, hogy szolgálatát a gyülekezetben 1551-ig végezte, amikor 
Trautmannsdorfba ment. Elköltözése után az ágfalviakkal vitába is keveredett, akik utólag nem voltak 
hajlandók kiszolgáltatni neki az őt megillető gabonát. Floder - új földesura segítségével - Sopron 
város tanácsához fordult jogorvoslatért. Öt követte a szolgálatban Georg Schilher (1551-1573), majd 
pedig Erasmus Fellner (1573-1586), aki még a soproni lelkészek elűzetése után is a helyén maradt, 
hiszen 1586-ben még bizonyíthatóan Ágfalván működött. Ezt követően azonban egészen a bécsi 
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béke megkötéséig nem volt evangélikus lelkész a községben. 1610-ből való az első említés Christoph 
Schwaigerről, aki valamilyen templomépítési vagy javítási munkába is belefogott, amihez a soproni 
tanácstól öt mérő meszet kapott. Schwaiger ezután Meggyesre (Mörbisch) költözött, ahol a lelkésznek 
nagyobb volt a javadalma. Itt hunyt el 1617-ben. 

Az ezt követő időszak lelkészei közül messze kiemelkedik jelentőségét tekintve Matthias Rosner, 
aki Sopronban látta meg a napvilágot 1637-ben. Itt végezte el alapfokú iskoláit is, majd később 
Wittenbergben folytatta tanulmányait. Wittenbergi időszaka közben 1660-ban Sopronról tartott 
előadást, amely tanulmány formájában nyomtatásban is megjelent Németországban. Ezután visszatért 
szülővárosába, és először Lépesfalva, majd pedig Ágfalva prédikátora lett. „Memóriáié" (Emlékeztető 
feljegyzések) címmel elkezdte feljegyezni a falu jelentősebb eseményeit, és így az utókor számára 
megörökítette az akkori viszonyokat. 

1673 decemberében katonai kísérettel jelentek meg a községben a győri katolikus püspök hivatalnokai, 
akik erőszakkal visszafoglalták a templomot, és halálbüntetéssel fenyegették meg Rosnert, amennyiben 
megpróbálna ismét istentiszteletet tartani a templomban. A lelkész ezt követően elhagyta a községet, 
de hamarosan visszatért, és a korábbi fenyegetésekkel mit sem törődve, újra prédikált az ágfalviaknak. 
1674 januárjában vándorolt ki családjával Agfalváról, és Németországban a szász herceg udvari papja 
lett. Könyvei és munkássága hírnevet szerzett Sopronnak és egész térségének. 

Matthias Rosner elüldözését követően 110 éven át nem voltak evangélikus istentiszteletek Agfalván, 
Bánfalván és Lépesfalván. Az ellenreformáció legnehezebb időszaka volt ez a protestáns hitűek, így az 
evangélikusok számára is. A törvény a vármegyében csak a kijelölt 2 artikuláris helyen tette lehetővé 
a protestánsok számára hitük gyakorlását. Ezen helyek kijelölésénél azonban az volt az elsődleges 
szempont, hogy minél félreesőbb legyen, és minél csekélyebb protestáns gyülekezet legyen az adott 
helyen. így adódott, hogy Vadosfán és Nemeskéren kívül a megyében sehol sem tarthattak volna 
evangélikus szertartás szerint istentiszteleteket, de Sopronban ezeket a tilalom ellenére is rendszeresen 
megtartották az Eggenberg-házban. Az ágfalviak is ide jártak be, ha hitükhöz hííek akartak maradni, 
és evangélikus alkalmakon szerettek volna részt venni. A faluban ugyanis 110 évig csak katolikus 
misék voltak és a keresztelés, esketés és a temetés szolgálatát is csak katolikus pap végezhette. 

A protestánsok üldöztetése a II. József császár által 1781-ben kiadott türelmi rendelet megjelenését 
követően hivatalosan (de nem gyakorlatilag) megszűnt. Ezzel megadatott a lehetőség, hogy az 
evangélikusok sok helyen templomot építsenek maguknak, és saját lelkészükkel gyakorolják 
vallásukat. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a császári rendelettől függetlenül a 
városok és a vármegyék vezetése továbbra is erősen katolikus többségű volt. Ennek következtében a 
protestánsoknak a legfelsőbb hatalomtól kapott jogosultságait a helyi döntéshozó és bíráskodó szervek 
igyekeztek aláásni, és minden rendelkezésre álló eszközzel megakadályozni azok végrehajtását. így 
történhetett meg, hogy sok városban és faluban a császári engedélyt felmutató gyülekezeti vezetők 
számára a hatóságok mocsaras vagy éppen tóval borított területet jelöltek ki imaház építésére. 

Annak a gyülekezetnek, amely templomot akart építeni magának, fel kellett mutatnia legalább 100 
családot. Agfalván ez nem okozott gondot, hiszen a három evangélikus gyülekezet (Ágfalva, Bánfalva 
és Lépesfalva) lélekszáma ekkor - a 110 év templom- és lelkésznélküliség ellenére is - mintegy 1950 
fő volt. Bár az elnyomás időszaka elszakította egymástól a három község evangélikusait, most rögtön 
élni akartak az adódott lehetőséggel, és egy egyházközséggé egyesültek. 1783-ban Sopron város 
elöljáróságához fordultak engedélyért, hogy a faluban helyet kapjanak imaház építésére. A város 
katolikus hitű vezetősége azonban igyekezett megakadályozni, hogy Agfalván imaház épüljön, és 
hogy evangélikus tanító végezze az oktatást. Ezért az ágfalvi evangélikusok kérvénnyel fordultak a 
császárhoz, amelyben kérték az imaház engedélyezését arra hivatkozva, hogy a legközelebb fekvő 
soproni evangélikus templom egy óra járóföldre van az ágfalviak számára, amit különösen a téli 
időszakban nagyon nehezen tudnak megtenni. II. József hamarosan válaszolt is a kérvényre, és 
engedélyezte az imaház megépítését. Az erről szóló határozatot 1783. augusztus l-jén tették közhírré 
Sopronban. 

Ezt követően meg is jelent október elején néhány városi tisztségviselő azért, hogy kijelölje az 
építkezéshez a helyet. A város, mint kegyúr, ingyen biztosította a telket a templom megépítéséhez 
a falu kovácsműhelyének helyén. A helyi katolikus pap azonban igyekezett megakadályozni az 
építkezés elkezdését, illetve az ekkor már megkezdett evangélikus iskolai oktatást is tiltani próbálta. 
Ezért feljelentést tett a vármegyénél, amire Illés István megyei bíró 1784 februárjában megtiltotta az 
evangélikus tanítónak az oktatást, a templomépítést, a temetéseknél való harangozást és az evangélikus 
esketést is. így az ágfalviaknak most a vármegyében is ki kellett harcolniuk a templom építéséhez való 
jogot, amit aztán meg is kaptak. 

1784 májusában a mocsaras kovácsműhely helyén kezdődött el az építkezés. Ahhoz, hogy erre az 
ingoványos területre egyáltalán építeni lehessen, egy teljes hónapon át cölöpöket vertek a sárba. A 
három falu lakói jelentős pénzadományaikkal és ingyen végzett munkával tették lehetővé az imaház 
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megépítését. Ezen kívül segítséget nyújtott az építésben Sopron városa, Harka és Balf is. A templomot 
Trost György soproni építőmester tervezte. A türelmi rendeletben meghatározott feltételeknek 
megfelelően imaház típusú templom készült, amelyhez nem épülhetett torony. 

A templom építése nagy lendülettel zajlott, és a gyülekezeti tagok lelkesedését mi sem jelzi jobban, 
mint az a tény, hogy a több száz férőhelyes imaházat egy esztendő alatt felépítették. A benne levő 
eszközök és kegytárgyak is áldozatos evangélikusok adományaiból kerültek oda. Az akkori orgonát 
(ma már nem ez van a templomban) három bánfalvi hívő csináltatta a saját költségén Bécsben. Az 
oltárt a bécsi Kahlenbergen feloszlatott kolostor templomából, a szószéket pedig a bécsi polgári kórház 
templomából vásárolták. A templom berendezése Ringauf Mihály és Böhm János asztalosok keze 
munkáját dicséri. 1785 szeptemberében ünnepélyes keretek között fel is szentelték az új épületet. 

A megújuló ágfalvi-bánfalvi-lépesfalvi evangélikus gyülekezet lelkésze az ágfalvi születésű 
Harnwolf Mátyás lett, aki tanulmányai elvégzése után a nemesdömölki gyülekezetben végezte 
szolgálatát, majd Güssingben, ezt követően pedig Kaltenbrunnban működött. Innen hívta meg őt 
1783 augusztusában az egyesült ágfalvi gyülekezet lelkészi szolgálatra. Harnwolf lelkész elfogadta 
a felkérést, és szeptember 7-én meg is tartotta az első istentiszteletet az ágfalvi kovács kertjében. 
Az istentisztelet részletes leírása ránk maradt Scholtz Ödön gyülekezettörténeti írásában. A leírás 
jól jellemzi a korabeli kegyességi gyakorlatot: reggel 7 órakor gyónást tartottak a kovács házában, 
majd 8-kor elkezdődött az istentisztelet, amelyen számos szentírási igeszakasz, ének és imádság 
mellett két prédikáció is elhangzott. A népes gyülekezet körében megtartott alkalom feltehetőleg 
az egész délelőttöt kitöltötte, amit követően betegek úrvacsoráztatására került sor, majd délután 
újabb prédikációval folytatódott az együttlét. A hívek örömmel vették, hogy az egész napjukat Isten 
igéjének szentelhették. A templom és az iskola építése, illetve a hatalmas lélekszámú gyülekezetben 
végzett szolgálat túlságosan igénybe vette a lelkészt. Mivel nem kímélte magát a munkától, egészsége 
megromlott, de ereje végig megmaradt. 1809-ben, 26 évi ágfalvi szolgálat után hunyt el. Az ágfalvi 
gyülekezet, sőt maga a falu is sokat köszönhet munkásságának. 

Az 1800-as évektől kezdődően egyértelműen a gyülekezet fellendüléséről beszélhetünk, ami 
tehetséges és odaadó lelkészegyéniségek munkájának nyomán jött létre. A gyülekezet méretét és életét 
jól kifejezi, hogy évente átlagosan kb. 150 keresztelést tartottak a három gyülekezet hívei a templom 
keresztelőkútjánál. De volt olyan esztendő, amikor ez a szám meghaladta a 190-et. 

Harnwolf Mátyást Kalchbrenner József követte a lelkészek sorában, aki 10 éven át szolgált Ágfalván 
(1809-1819). A Pöttelsdorfból meghívott lelkészt Sopronban választották meg Ágfalva lelkészévé. 
Itteni szolgálata alatt több alkalommal is ajánlottak fel számára lelkészi állásokat, amiket rendre 
visszautasított. 1819-ben a pesti német gyülekezet felkérését is elutasította, de onnan küldöttséggel 
jöttek el Ágfalvára, hogy rábeszéljék őt a jelentős állás elfogadására. Másodszorra már sikerrel jártak, 
és egy évtizednyi szolgálat után búcsút vett Ágfalvától. 

Elődje távozását követően 1819 decemberében érkezett meg Ágfalvára az új lelkész, Gamauf József, 
aki egészen 1847-ben bekövetkezett haláláig végezte itt szolgálatát. A templom tetőzete erre az időre 
életveszélyessé vált, és le kellett bontani. Ennek az 1834/35-ben zajlott építkezésnek a keretében a 
templom belsejét is átépítették. A karzat és az azt tartó oszlopok is ekkor nyerték el mai formájukat. 
A mai (Steiner Antal által festett) oltárkép is ekkor kerül a korábbi kép helyére. A történetírók leírása 
szerint az építőknek kedvezett az időjárás is, hiszen 1835-ben egész nyáron nem esett az eső. 1835 
szeptemberében szentelték fel az újjáépült templomot. Gamauf nevéhez fűződik az új iskola építése 
is, amely közvetlenül a templom mellé került (ma az egyházfi lakása és a gyülekezeti terem található 
benne). 

1847-ben kezdte meg ágfalvi gyülekezeti szolgálatát Fleischhacker Károly, aki fiatal kora ellenére 
méltó utódja lett a korábbi lelkészeknek. Egészen 1893-ban bekövetkezett haláláig itt tevékenykedett, és 
munkásságának elismeréseként a 40. szolgálati évében I. Ferenc József szolgálati kereszt kitüntetésben 
is részesítette. Neki is kijutott bőségesen az építkezésekből, hiszen az ő időszakában, 1857-ben épült 
meg az új (mai) evangélikus parókia. Ezen kívül a templomtorony megépítése az ő szolgálata alatt 
valósult meg. 

A torony építésének gondolata 1862-ben merült fel, majd éveken keresztül adományokat gyűjtöttek 
az építkezésre, amit 1869-ben el is kezdtek. Ahogy a templom építésénél, most is cölöpök leverésével 
készítették elő a talajt az építkezéshez. A tornyot a soproni Handler Nándor tervei alapján gótikus 
stílusban építették fel. A torony építésének idején a gyülekezet két harangja közül az egyik meghasadt. 
A gyülekezet úgy döntött, hogy Seltenhofer Frigyes soproni harangöntő mesternél rendel 3 harangot 
az épülőben levő torony számára. A három harangból ma már csak kettő hívogatja a híveket 
istentiszteletre: a Heldenglocke (Hősi harang) és a Bittglocke (Imára hívó harang). A harmadik 
harangot 1944-ben elvitték háborús célokra. A toronyórát a bécsi Rösch testvérek gyárából vásárolta 
egy gyülekezeti tag. 
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Fleischhacker Károly még 70 éves korában is egyedül végezte a három község összes szolgálatát, 
majd 1891-től Scholtz Ödön segítette a munkáját, aki káplánként mtlködött mellette. 

Scholtz Ödön rögtön a Sopronban történt lelkésszé avatását követően meghívást kapott Ágfalváról, 
amit el is fogadott. 1891-től káplánként, majd Fleischhacker halálát követően parókusként szolgált a 
három községben. Szolgálatának első évében egy, a császár születésnapjához kapcsolódó ünnepségen 
történt, hogy magyarul mondott imádságot az istentiszteleten. Ez volt az első eset, hogy az ágfalvi 
templomban magyar szó hangzott el szertartás keretében. Scholtz Ödönt gyülekezete tisztelete és 
szeretete övezte, de nem csak a híveket szolgálta munkájával. Sokat fáradozott a község javáért, majd 
később megyei képviselő (tanácstag) lett. Politikai pályafutásának komolyságát, széleskörű ismertségét 
és tehetségét mutatja, hogy lelkészi szolgálata közben országgyűlési képviselőnek is megválasztották. 
1938-ban jelentette meg „Illustrierte Geschichte" címmel az ágfalvi, bánfalvi és lépesfalvi gyülekezet 
történetét bemutató könyvét, amely a jelen tanulmány alapjául is szolgált. 1939-es nyugdíjba 
vonulását követően is folytatta az egyházközségek történetének feldolgozását, de ezt megjelentetni 
már nem tudta (később a schefflenzi Michal Böhrri adta ki német nyelven). Scholtz Ödön egyébként 
országosan ismert lelkész volt, a Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Missziói Egyesület 
(MAHEM, 1909-ben jött létre Pozsonyban) szervező és alapító tagja volt. Sopronban hunyt el, és a 
soproni evangélikus temetőben nyugszik. 

Szolgálatának idején, 1921-ben itt zajlott le az ágfalvi csata, amelyben a magyar szabadcsapatok 
meghiúsították az osztrákok bevonulását Sopronba. Ekkor történt az a népszavazás is, amelynek során 
Sopron és a közvetlen vonzáskörzetében található falvak (köztük Ágfalva is) a trianoni békeszerződés 
korábbi rendelkezésével szemben mégis Magyarországhoz kívántak tartozni. Lépesfalva viszont az 
újonnan megrajzolt határvonal másik oldalára került. Következésképp a lépesfalvi evangélikusok 
innentől kezdve nem tartoztak többé az ágfalvi gyülekezet gondozásába. Munkássága idején tehát 
a gyülekezet Ágfalva és Bánfalva községek evangélikusaira szűkült. Az ő szolgálata végével a két 
egyházközség útjai is különváltak, és Bánfalva önálló gyülekezeti státuszt kapott, vagyis innentől 
kezdve Sopronbánfalvi Evangélikus Egyházközségként működött tovább. 

Áz anyaegyházzá vált gyülekezet első önálló lelkésze dr Prőhle Károly lett. A két egyházközség ettől 
kezdve - a 2008 tavaszán történt társulásáig - külön testet alkotott, noha azóta is többször előfordult, 
hogy az egyik helyen munkálkodó lelkész a másik gyülekezetet is gondozta (így pl. Foltin Brúnó, 
Buczolich Márta és Sághy Balázs esetében). 

Összességében azt mondhatjuk, hogy Scholtz Ödön volt az utolsó ágfalvi lelkész, akinek szolgálata 
idején a több évszázados közös múlttal rendelkező, három községből álló gyülekezet még egy testet 
képezett. 

A háború idején Peyer Pál (1939-1943) és Hammel Károly (1943-1945) lelkész szolgált Ágfalván. 
Hammel lelkész a harcok közepette családját féltve 1945-ben nyugatra menekült. így a háborút követő 
kaotikus időszakban a gyülekezet egy időre pásztor nélkül maradt. 

Dr. Pusztai László 1945 decemberében került haza a hadifogságból tábori lelkészként, és D. Kapi 
Béla püspök rögtön kihelyezte őt helyettes lelkésznek Ágfalvára. Itt először a háború okozta pusztítás 
nehézségeivel kellett megküzdenie, majd pedig az 1946-os esztendőben véghezvitt kitelepítés 
gyülekezeti és társadalmi következményeivel kellett szembesülnie. Nehéz időszaka volt ez mind a falu, 
mind pedig az evangélikus gyülekezet történetének. Az addigi virágzó német falu lakóival közölték: el 
kell hagyniuk otthonukat, hogy ismeretlen, idegen helyre vigyék őket. Az útra mindenki csak 100 kg-
os csomagot vihetett magával. Házaikat, állataikat és földjeiket hátrahagyva vagonokban szállították 
el azokat az ágfalviakat, akiknek ősei évszázadok óta lakták ezt a települést. Csak néhányan kaptak 
mentességet a kitelepítés alól - főleg bányászok, vasúti és közüzemi dolgozók. 1946 áprilisában 
kigördült a vasútállomásról a vonat, amelynek szomorú utasait az evangélikus lelkész bátorító 
szavakkal és harangzúgással búcsúztatta el. A falu lakossága és a gyülekezet lélekszáma is erőteljesen 
megcsappant ekkor, már csak 500 lelket számlált (a korábbi negyedét). Dr. Pusztai Lászlóra hárult az 
a feladat, hogy a kialakult viszonyoknak megfelelően átszervezze a gyülekezet életét, és folytassa a 
szolgálatot. 

A megpróbáltatások sorozata azonban még korántsem ért véget, hiszen 1948-ban következett az 
egyházi iskolák államosítása, amely során az állam Ágfalván 3 egyházi iskolát sajátított ki. Ezek 
közül a templom mellett álló épületet a gyülekezet visszakapta, és egyházfilakás, ill. gyülekezeti terem 
céljára használta. 

Dr. Pusztai László 1954-ben került át Surdra, de 2006-ban bekövetkezett haláláig mindig szívesen 
gondolt az ágfalvi gyülekezetre és az ott eltöltött küzdelmes évekre. 

Weltler Ödön volt az utolsó olyan lelkész, aki több évtizeden át (1954-1982) szolgált az ágfalvi 
gyülekezetben. Teológiai tanulmányai elvégzése után az erlangeni egyetem teológiai fakultásán 
képezte tovább magát. A kitelepítést ő rajkai lelkészként élte meg, de ottmaradásuk családi okok miatt 
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kérdésessé vált. Ezért fogadta el a dr. Pusztai László távozását követően megüresedett ágfalvi lelkészi 
állásra szóló felkérést. Az ő ténykedésének időszaka sem volt nehézségektől mentes. Az 1956-os 
forradalom során sokan Burgenlandba emigráltak a faluból, ami a gyülekezetet alapjaiban rendítette 
meg. Ennek ellenére a közösségben továbbra is rendszeresen folytak a szolgálatok, amiket 1978 
márciusában egy sajnálatos esemény szakított meg. A templomtorony csúcsán található zárókövek 
egy része megindult, és lezuhanva beszakította a tetőt és a mennyezet egy részét. A jelentős és nehezen 
javítható károk helyreállításához a gyülekezet tagjai mellett a község önkormányzata és az erlangeni 
Gustav-Adolf-Verein is jelentős mértékben hozzájárult. Weltler Ödön 1982-ben vonult nyugdíjba, és 
feleségével Budapestre költözött. 

Foltin Brúnó 1982-től 1989. október 1-jéig (nyugdíjazásáig) volt a gyülekezet lelkésze. Öt követően 
Szimon János helyettes lelkész (1989-1990) és Buczolich Márta segédlelkész (1990-1994) Sopronból 
gondozta a gyülekezetet. Makovnikné Hüffner Györgyi Ágfalván lakó megválasztott lelkészként 
szolgált 1994 és 2002 között. Magassy Katalin helyettes lelkészi státusban (2002-2003) soproni 
otthonából kijárva látta el szogálatát. Sághy Balázs Ágfalván élt, és segédlelkészként működött 2003 
és 2007 között. Gabnai Sándor esperes (2007-2008) Sopronból kijáró helyettes lelkészként pásztorolta 
az ágfalvi híveket. 

Feladatuk az volt, hogy a nagy történelmi hagyományokra visszatekintő német és magyar nyelvű 
hívekből álló közösséget gondozzák, és a megbékélést hirdessék a történelem viharaiban erősen 
megtépett, és ennek folytán meghasonlott közösségben. Munkájukat a legjobb tudásuk szerint, 
teljes odaadással végezték. A gyülekezetben rendszeresek a német nyelvű istentiszteletek, és nagyon 
hangsúlyos a kétnyelvűség fenntartása. 

2008. október 7-től Heinrichs Eszter a Sopronbánfalvával társult egyház választott lelkésze. A sárvári 
születésű lelkésznő öt évig a Berlini Magyar Protestáns Gyülekezetben szolgált, s német férjével -
Michael Heinrichs - érkezett, akivel közösen végzik a kétnyelvűséget igénylő lelkészi szolgálatot. 
Beiktatásuk 2010 szeptember 25-én volt. 

A sopronbánfalvi társegyház 

Sopronbánfalva ma Sopron-Kertváros néven közigazgatásilag Sopronhoz tartozik. A város nyugati 
részén található. Egyházi vonatkozásban önálló közösséget, gyülekezetet alkot. A lakosság és annak 
vallási megoszlása tekintetében a népszámlálási adat hiányzik (Sopronnal együtt számolták), de a 
különböző becslések szerint Sopronbánfalva városrész lakossága 3000 és 4000 fő között mozog. 

Bánfalva környéke a területéhez tartozó földvárak tanúsága szerint már az őskorban lakott volt. A 
Mária Magdolna-templom környékén végzett ásatások alapján már a kelták idején is település volt 
itt. A templom mellett nagy kiterjedésű római villa alapjai kerültek elő, a templom körüli sírboltok 
pedig a 11. század elejére vezethetők vissza. A hagyomány szerint itt remetéskedett Wolfgang püspök. 
Szent István feleségének, Gizellának lelkiatyja. A falu legkorábbi említése 1277-re datálható. IV. László 
király 1277. november 20-án kelt oklevele alapján Zuan nevű soproni várföldből egy ekényi területet 
István bírónak adományozott. A község neve az idők folyamán többször is változott. Zoan, Zuan, 
Wandorf Wondorf, Bondorff, Bánfalva, majd pedig Sopronbánfalva lett. 

A község közepén álló kis Mária Magdolna-kápolnáról az első írásos említés 1397-ből származik. 
Ez utóbbit az adományozó oklevelek a 16. század közepéig gyakran említik. 1532-től Ágfalva filiája 
volt, 1552-ben az evangélikusok birtokába került, majd 1674-ben visszakerült a katolikus egyházhoz, A 
templomot kőfal vette körül, és mellette helyezkedett el a temető is 1786-ig. A 15. században a község 
közelében található dombon kis kápolna épült az említett Wolfgang püspök tiszteletére, amit egy pálos 
remete gondozott. Ezt a kápolnát 1454-ben szentelték fel hordozható oltárral, A templom 1481-ben 
búcsúengedélyt nyert, és kedvelt búcsújáró hellyé vált. A czestohowaí szerzetesek ekkor hozták ide 
a Fekete Mária festmény egy másolatát. A városi tanács 1481-ben kéri a pálosok generálisát, hogy 
telepedjenek le itt, és ígéretet tesz nekik egy kolostor építésére, ami 1495-ben meg is épül. A templom 
és a mellette levő kolostor még el sem készült, amikor a törökök azt 1532-ben feldúlták. A pálosok már 
korábban, 1529-ben Bécsújhelyre menekültek, és csak 1610 körül tértek vissza a településre. 1643-ban 
építették újjá a kolostorukat. 

Az evangélikus gyülekezet története elválaszthatatlanul összefonódik egyrészt a soproni, másrészt 
az ágfalvi gyülekezet történetével, hiszen a bánfalvi gyülekezet évszázadokon keresztül Ágfalva 
filiájaként működött. A két egyházközség ma is szoros kapcsolatban van egymással, hiszen éveken át 
ugyanaz a lelkész gondozta mindkettőt. 

Sopronhoz hasonlóan a 16. században itt is elterjedt a reformáció. Ekkor nem munkálkodott önálló 
evangélikus lelkész a községekben. A Soprontól nyugatra eső városi jobbágyközségek, vagyis Ágfalva, 
Bánfalva és Lépesfalva számára Martin Floder személyében evangélikus lelkészt alkalmaztak, akinek 
székhelye Ágfalván volt. A bánfalvi evangélikusok ekícor a kis templomot használták. 
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1582-ben XIII. Gergely pápa bevezette az új Gergely-naptárt, de az evangélikus országok erről nem 
akartak tudni. A soproni evangélikusok is tiltakoztak bevezetése ellen. Ennek büntetéseként 1584-ben 
Sopronból és a hozzá tartozó falvakból az összes evangélikus lelkészt elűzték. Az evangélikusoknak 
az 1606-os bécsi béke életbe lépéséig Nyékre és Németkeresztúrra kellett templomba járniuk. 1606 
óta újra vannak evangélikus lelkészek Sopronban és Ágfalván, de név szerint csak egyről tudunk, 
Schwaiger Christophról, aki 1617-ben halt meg. 

1662-ből való az az agenda, amelyet Preinning János András soproni tanácsos adományozott a 
bánfalvi gyülekezetnek, s amely tartalmazza azt az istentiszteleti rendet, amely szerint a bánfalvi 
kistemplomban is tartották a vasárnapi istentiszteleteket (ez a könyv jelenleg az Evangélikus Országos 
Múzeumban tekinthető meg Budapesten). 1673. december 22-én a győri püspök, aki akkor Fertőrákoson 
székelt, lovasok élén Balfról és Markáról jött Bánfalvára, és erőszakkal elvette az evangélikusoktól az 
addig használt Mária Magdolna-templomot. Ugyanekkor űzték el Rosner Mátyás evangélikus lelkészt 
is. Az evangélikusok helyben nem tarthattak istentiszteletet, hanem Sopronba kellett bejárniuk. A 
kereszteléseket, esketéseket és temetéseket pedig a pálosok végezték. 

Ez az állapot 110 évig tartott. A vallási üldöztetés mellett más terhek is sújtották a települést. 
1715. március 2-án hatalmas tűzvész volt Bánfalván, amely elpusztította a Fő tér, a Templom utca 
és a kolostor alatt fekvő házak nagy részét. A tűz terjedését elősegítette a nagy szélvihar, aminek 
következtében szinte az egész település leégett. 

A protestánsok üldözése az 1781-ben kiadott türelmi rendelettel ért véget. Bánfalva 831 lakójából 
(1784. évi adat) ebben az időben 500 körül volt az evangélikusok száma. A három községben 
(Bánfalva, Ágfalva és Lépesfalva) összesen mintegy 1950 fő vallotta magát evangélikusnak. A nagy 
számú gyülekezet gondozására 1783-ban meghívták lelkésznek Harnwolf Mátyást. 1786-ban II. József 
rendeletére Bánfalván a szerzetesrend feloszlott, s a pálosok elhagyták a kolostort és a templomot. 
A katolikus egyház Bánfalvát megint az ágfalvi plébániához csatolta, s ezzel itt a katolikus nyomás 
megszűnt. Az evangélikus gyülekezet felvirágzott. 1791-ben a gyülekezet házat bérelt iskola céljára, 
és tanítót fogadott, aki ez évben 32 gyermekkel elkezdte a tanítást. A gyülekezet lélekszáma 1802-ben 
557 fő volt (miközben a római katolikusoké 208). 

A 19. században a község gyorsan fejlődött. A település lélekszáma 1816 és 1900 között 820 főről 
2225-re emelkedett, az evangélikusok száma ezen belül 618-ról 1578-ra nőtt. A lakosság egy része 
gazdálkodással foglalkozott, másik (jelentős) része pedig a soproni gyárakban és a brennbergi bányában 
talált munkalehetőséget. A század elején a falunak már volt saját épülete iskola céljára, amely mellett 
harangláb is állt egy haranggal. 1837-ben a régi helyett új haranglábat kellett építeni, mivel a régi 
már elhasználódott. 1856. április 27-én ismét tűzvész pusztított, amelyben a falu jelentős része leégett, 
s ennek áldozatául esett az iskola és a harangláb is. A gyülekezet az iskolát gyorsan újjáépítette, és 
két új harangot is öntetett, melyet 1857. február 2-án szenteltek fel. Ez az iskola hamarosan szűknek 
bizonyult, és hosszú előkészület után 1887-ben megépült az új iskolaépület fő része toronnyal, benne 
három haranggal és órával. Az emeleten az egyik nagyteremben karzat is épült, amely imateremként 
szolgált. Az épület szentelését 1887. szeptember U-én tartották. A gyülekezet lelkésze Fleischhacker 
Károly volt, akit Scholtz Ödön követett a szolgálatban. Ezek a lelkészek Ágfalváról jártak át Bánfalvára. 
Scholtz Ödön kezdettől fogva látta, hogy Bánfalva gondozása csak a gyülekezet önállósodásával válhat 
lehetővé. 

Az iskolai terhek időközben úgy megnehezedtek, hogy azokat a gyülekezet már nem tudta tovább 
vállalni, s így az egyházközség 1905-ben engedélyt kért az egyházmegyétől arra, hogy az intézmény 
fenntartását átadja az államnak; az engedélyt meg is kapta. Az 1906-ban született ískolaállamosító 
rendelet értelmében az állam az iskola részeire (a torony kivételével) az egyház tulajdonjogának 
megtartásával haszonélvezeti jogot kapott. Az imatermet az egyház a rendes tanítási időn kívül 
továbbra is használhatta. Az állam vállalta az iskola személyi kiadásait, míg a dologi kiadások az 
evangélikus egyházközségre hárultak. 

1916-ban háborús célra elvitték a gyülekezet kis- és nagyharangját. A község lélekszámának rohamos 
növekedése ebben az időszakban is folytatódott, hiszen 1910-ben a helyi lakosok száma már 2789 
volt, ebből 1952 fő evangélikus. Ez a növekedés megnövelte a gyülekezetre eső terheket is, amelynek 
enyhítésére 1917 decemberében Grössing János káplánt helyezték ki Bánfalvára. Ö vasárnaponként 
istentiszteletet és gyermek-istentiszteletet is tartott. A gyülekezetben lelkesen fogadták a változást, 
melynek nyomán nem kellett már átjárni Ágfalvára. A gyülekezet vezetősége pedig érettnek látta a 
helyzetet arra, hogy az egyházközség önállósodjon. Mivel azonban az önállósodási határozat körül 
viszály támadt az anyagyülekezetben, annak végrehajtását a közgyűlés a püspök tanácsára „jobb 
időkre" halasztotta. Grössing János 1918 augusztusában Fertőmeggyesre (Mörbisch) távozott. 

Mivel a gyülekezet már megszokta, hogy nem jár át templomba Ágfalvára, Grössing távozása után 
is fenntartotta igényét a helyben tartott istentiszteletekre. Ennek megfelelően a Scholtz Ödön mellett 
szolgáló káplánok havonta kétszer jártak át Bánfalvára. 
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Az 1930-as években a gyülekezeti élet fellendülésének jelei mutatkoztak. Ez elsősorban annak 
volt köszönhető, hogy a káplánok gyakrabban megjelentek a gyülekezetben. 1935-ben a gyülekezet 
vásárolt két harangot azok helyett, amelyeket elvittek a háborúba. Scholtz Ödön 47 évi működés után 
1938-ban nyugalomba vonult. A gyülekezet vezetői megragadták a lehetőséget az önállósodásra. 

1939. január l-jén Kapi Béla püspök a gyülekezet megszervezésére Prőhle Károlyt küldi ki 
Bánfalvára, hogy önállóan vezesse a közösséget. Rögtön felmerült a parókia és a templom építésének 
terve, amelyhez a gyülekezet 1932-ben meg is vásárolta az építési telket. Kérdéses volt azonban, hogy 
melyik épüljön meg előbb. Végül a paplak kapott elsőbbséget, amelyet 1940-ben fel is szenteltek. A 2. 
világháború és az azt követő kitelepítés miatt a templom sohasem épült meg. 

A második világháború után szomorú változás történt. 1946 áprilisában 3 csoportban került sor a 
kitelepítésre. 1939-ben 2547 volt a falu lélekszáma, amely a kitelepítés következtében 504-re csökkent. 
Az egyházközség a kitelepítés előtt 3100 lelket számlált, amiből azonban 2600-at kitelepítettek. Ezzel 
a gyülekezet lélekszáma a korábbinak 16 %-ára (504 személyre) csökkent. A kitelepítés méltatlan és 
embertelen módon zajlott le, ami nemcsak az evangélikus gyülekezet, de az egész település életét 
tragikusan érintette. A több ezer fős, virágzó - az 1940. névtárban még 435 iskolás gyermeket 
nyilvántartó - német gyülekezetből pár száz fős meghasonlott közösség jött létre. 2006-ban ernlékeztünk 
meg a kitelepítés 60. évfordulójáról. A németek erőszakos elűzése nyomán kialakult óriási konfliktus 
és belső feszültség a mai napig sem múlt el nyomtalanul a falu és a gyülekezet életéből. 

1950-ben a falut közigazgatásilag Sopronhoz csatolták. Prőhle Károly 1948-tól a soproni teológián 
tanított, amely azonban 1951-ben Budapestre települt át. A lelkészt itt rendes tanárrá nevezték ki, így 
ő is Budapestre költözött. 

1952. január l-jével a gyülekezet Foltin Brúnót hívta meg lelkészének, akire új feladatok vártak. 
Az 1950-es években az imaház bútorzatát átalakították, a gyülekezet új oltárképet és oltárt is kapott. 
Az oltárképet Tichy Kálmán festőművész festette 1953-ban, aki az 1950-es években került Rozsnyóról 
Magyarországra. A kép alatt a következő ige olvasható:,Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít 
minket minden bűntől." (Ijn 1,7a) 

1956-ban a település lélekszáma tovább fogyott. 1967-ben a hatóságok felszólították a gyülekezetet, 
hogy újítsa fel az iskolaépület rá eső részét. Ehhez azonban nem voltak meg a szükséges anyagi 
feltételek. Ekkor vetődött fel az ötlet, hogy az iskolai épületrészt a gyülekezet elcseréli az egykori 
katolikus iskola épületére, lebontja a tornyot, és azt új helyen újjáépíti. A gyülekezet 1967. július 23-án 
hagyta jóvá a cserét. 1967. október l-jén volt az utolsó istentisztelet az imaházban, s a következő héten 
megtörtént az átköltözés az új templomba. Ezt követte a torony lebontása és új helyen való felépítése, 
amit a gyülekezet tagjai végeztek el. 1968. szeptember 15-én Ottlyk Ernő püspök szentelte fel az új 
templomot. 

Foltin Brúnó 1989. október 1-jéig - nyugdíjazásáig - volt a gyülekezet lelkésze. Öt Buczolich Márta 
segédlelkész (1990-2002), majd Szimon János (2002-2003) helyettes lelkész követte. Mindketten 
Sopronból kijárva gondozták a gyülekezetet. Sághy Balázs segédlelkész (2003-2007) Ágfalváról 
pásztorolta a bánfalvi híveket, majd Gabnaí Sándor esperes volt a gyülekezet papja (2007-2208) 
helyettes lelkészi minőségben. 

2008 októberétől Heinrichs Eszter a társult egyházak választott lelkésze, aki német férjével - Michael 
Heinrichssel - együtt végzik a lelkészi szolgálatot a gyülekezetben. Beiktatásuk 2010 őszén volt. 

Felügyelőnk jelenleg Steiwenger László. Elődje: Limberger Gyula volt. 

Brennbergbánya (szórvány) 

Sopron településrésze. Létrejötte és virágzása a szénbányászathoz kötődik. Zömében osztrák és 
német bányászcsaládok telepedtek le a Fenyvesvölgyként ismert területen a 18. század közepétől. 
Neve hivatalosan 1793-ban lett Brennbergbánya. 

A múlt század elején (1910. évi névtár adata) 100 evangélikus lélek alkotta az Ágfalvához tartozó 
fiókegyházat. 1940-ben 90-en voltak. Templomuk nem volt, ezért minden hónap első vasárnapján az 
ágfalvi lelkész a helyi iskolában tartott részükre istentiszteletet. Az 1938-ban felépített evangélikus 
harangláb hívta akkoriban istentiszteletre a hívőket. A bányát 1950-ben zárták be. Brennbergbányán 
a bánya leállásáig 16 evangélikus vallású család élt. 

A Lépesfalvi Evangélikus Egyházközség (Evangelische Pfarrgemeinde A.B. Loipersbach) 
Az Ausztriában lévő Lépesfalvi Evangélikus Egyházközség (Evangelische Pfarrgemeinde A.B. 

Loipersbach) viszonylag fiatal gyülekezet. Ágfalvával való kapcsolata megkívánja, hogy történetét, 
jelenét megismerje az olvasó. Sorsa Trianon után sem alakult szokványosán. 

A korábban (Trianon előtt) Ágfalvához tartozó leánygyülekezet csak 1932-től vált önálló, saját 
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presbitériummal, saját lelkésszel (Hans Gamauf) és saját felügyelővel (Michael Bauer) rendelkező 
egyházközséggé. A gyülekezetet ma Jákob Kruse lelkész és Erwin Rauner felügyelő vezeti. 

A gyülekezet története hosszú időre nyúlik vissza. A reformáció hatása a 16. század első felétől 
érezhető volt Lépesfalván is. Mivel a falu a szabad királyi városhoz, Sopronhoz tartozott, az 
ellenrefomációig meg tudta őrizni szabadságát. Az 1663-tól önálló gyülekezet II. József türelmi 
rendelete óta vált Ágfalva leánygyülekezetévé, és maradt is 1932-ig. A türelmi rendeletben az uralkodó 
csak a legalább száz családot számláló településeken engedélyezte az önálló gyülekezetek létét, s ez 
Lépesfalván nem volt meg. Az, hogy a gyülekezet 1932-ig Ágfalvához tartozott, kuriózumnak számít, 
hiszen már jó pár évvel a trianoni békeszerződés után vagyunk. 

A Lépesfalvi Evangélikus Egyházközség határmenti gyülekezet. A hidegháború idején ez kényszerű 
szétszakitottságot jelentett családok és olyan emberek számára, akiknek a története nagyon hosszú 
ideje összefonódott. Magyarország európai uniós csatlakozása óta a két gyülekezet ismét Európa 
szívébe került. Földrajzi és történelmi helyzetünk kötelez minket arra, hogy mindent megtegyünk azért, 
hogy többé ne történhessen sem itt, sem másutt - politikai elképzelésekből vagy rosszul értelmezett 
nemzeti öntudatból fakadó - elszakítottság. Isten országában, ami már itt is van közöttünk, ilyen 
elképzeléseknek és gondolatoknak nincsen helye. 

Az egyházközség élő, aktív a gyülekezet, amely ma 1130 gyülekezeti tagot számlál. (Tagjainknak 
nagy része lépesfalvi, de vannak köztük somfalviak (Schattendorf), rohrbach-íak és marz-iek is.) 
Sokrétű tevékenységüket a nagyszámú, önkéntes munkát vállaló tagjainak is köszönheti. Gyülekezeti 
életük és munkájuk célja, hogy a különböző élethelyzetben élő emberek számára megtapasztalható 
valósággá tegye a hitet. 

A Lépesfalvi Evangélikus Egyházközség a Burgenlandi Evangélikus Egyházkerület része. A többi 
burgenlandi evangélikus gyülekezetről és Manfréd Koch szuperintendens tevékenységéről több is 
olvasható a www.evangelische-burgenland.at internetes oldalon. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Ágfalva 
Lelkészek (többségük ágfalvi vagy soproni székhellyel működött): 
Floder Martin (7-1551), Schilher Georg (1552-1573), Fellner Erasmus (1573-1586), (-), Schwaiger 

Christoph (1610-1617), Leonwald Andreas (1618-1632), Steydelmeyer Christoph (1632-1633), 
Zimmermann Christoph (?-?), Liebezeit Martin (?-?), Gensel Christoph (7-1638), Paumgarten Kari 
(1639-1661), Trost Heinrich (1658-1663), Rosner Matthias (1663-1674), majd több, mint egy évszázad 
után Harnwolf Matthias (1783-1809), Kalchbrenner Josef (1809-1819), Gamauf Josef (1819-1847), 
Fleischhacker Kari (1847-1893), Scholtz Ödön (1893-1939), Peyer Pál (1938-1943), Hammel Károly 
(1943-1945), dr. Pusztai László (1945-1953), Weltler Ödön (1954-1982), Foltin Brúnó (1982-1989), 
Szimon János helyettes lelkész (1989-1990), Buczolich Márta segédlelkész (1990-1994), Makovnikné 
HüíFner Györgyi (1994-2002), Magassy Katalin helyettes lelkész (2002-2003), Sághy Balázs segédlelkész 
(2003-2007), Gabnai Sándor helyettes lelkész (2007-2008), Heinrichs Eszter (2008-), Heinrichs Michael 
(2010-) 

Tanítók: Purt Gyula (7-1910-1933-7), Weber Samu (7-1910-7, Langer József (7-1910-7), vitéz 
Felkay Sándor (7-1933-7), Neubauer Elemér (7-1933-1940-7), Grósz Aranka (7-1933-1940-7), 
Spanraft Mihály (7-1940-7) 

Felügyelők: Pruzsinszky József (7), Liszy György (7-1783-7), Hackstock Károly (7-1935), Breuer 
György (1935-1944), Fülöp István (1945-1951), Mühl Nándor (1951-1971), Kemenes Károly (1971-
1989-?), (7) id. Várallyay Pál (1988-2006), íQ. Várallyay Pál (2006-) 

Sopronbánfalva 
Lelkészek (többségük soproni vagy ágfalvi székhellyel működött!) 
A leány egyházban: 
Floder Martin (7-1551), Schilher Georg (1552-1573), Fellner Erasmus (1573-1586), Schwaiger 

Christoph (1610-1617), Leonwald Andreas (1618-1632), Steydelmeyer Christoph (1632-1633), 
Zimmermann Christoph (7-7), Liebezeit Martin (7-7), Gensel Christoph (7-1638), Paumgarten Kari 
(1639-1661), Trost Heinrich (1658-1663), Rosner Matthias (1663-1674), Harnwolf Matthias (1783-
1809), Kalchbrenner Josef (1809-1819), Gamauf Josef (1819-1847), Fleischhacker Kari (1847-1893), 
Scholtz Ödön (1893-1938) 

Az önálló - 2008 tavaszától társult -egyházban: 
Prőhle Károly (1939-1951), Foltin Brúnó (1952-1989), Buczolich Márta segédlelkész (1990-2002), 

Szimon János helyettes lelkész (2002-2003), Sághy Balázs segédlelkész (2003-2007), Gabnai Sándor 
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helyettes lelkész (2007-2008), Heinrichs Eszter (2008-) Heinrichs Michael (2010-) 
1917 decemberétől 1918 augusztusáig Grössing János káplán Bánfalvára kihelyezett lelkészként 

szolgált, távozása után pedig általában a mindenkori káplán járt Bánfalvára az önálló gyülekezet 
megalakulásáig. 

Tanítók: Lux János (?-1791-?), Halvax Mátyás (1828-1869), Rauner Mátyás (1870-1872), (?), 
Szontagh Károly (1877-1883), Hafenscher János (1884-1908), Nitschinger Fülöp (1893-1906) 

Az iskolát 1906-ban államosították. 
Felügyelők az önállósodás előtt. Ágfalva leánygyülekezeteként: Pruzsinszky József (?), Liszy 

György (7-1783-?), (-), Rupprecht Kálmán (7-1889-?), Hegyeshalmi-Fischer Imre (7-1895-7), Stark 
Lajos (7-1906-1910-7), Hackstock Károly (1922-1935), Breuer György (1935-1939). Az önállósodás 
után: Rácz Egon (1939-1943), dr. Molnár Elemér (1944-1947), Gritsch Mihály (7 -1967), Kummert Jenő 
(1967-1973-?), (?) Limberger Gyula (7), Steinwenger László (1997-) 

A jelen 
Az ágfalvi és sopronbánfalvi gyülekezet története jól tükrözi azt a sorsot, amit magyar hazánknak 

is el kellett szenvednie a történelem során. Elmondhatjuk, hogy a gyülekezetek együtt virágoztak, 
és együtt szenvedtek országunk lakóival. Amikor békeidőkben virágzott az ország, a gyülekezetek 
is nagyra nőttek, megerősödtek. Amikor pedig darabjaira hullott hazánk, a gyülekezetek is részekre 
szakadtak. Amikor háború és kitelepítés folyt, a gyülekezetek még tovább fogytak. így lett az egykor 
több ezer lelket számláló anyagyülekezetekből egy-egy kis - pár száz lelket számláló - közösség, 
amely küzd a történelmi örökséggel, és a rá rótt feladatokat igyekszik lelkiismeretesen elvégezni. A 
mai gyülekezetek tagjai és vezetői próbálnak a nagy elődökhöz méltóvá válni, és a megtartó Istenbe 
vetett bizalommal tekintenek a jövőbe. 

Az új lelkészházaspár szeretne a kitelepítés után megmaradt maroknyi németségnek segítséget 
nyújtani nemzeti identitásának megőrzésében, lehetővé tenni számukra azt, hogy anyanyelvükön 
imádkozhassanak és hallgathassák Isten igéjét. Ezen kívül természetesen a többségben lévő 
magyar hívek számára is szeretnék vonzóvá tenni hitünket, egyházunk tanítását, eszményeinket, 
gyülekezetüket. 

Az istentiszteletek időpontja Ágfalván vasárnap és ünnepnap 9 órakor, Sopronbánfalván pedig fél 
11-kor. 

Böhm András és Sághy Balázs (ágfalvi társegyház) 
Gritsch Mátyás és Sághy Balázs (sopronbánfalvi társegyház) 
Jákob Kruse (Lépesfalva). Lépesfalva történetét fordította: Heinrichs Eszter 
Dr. Jani János (Brennbergbánya) 
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Beledi Evangélikus Egyházközség 

9343 Beled, Árpád tér 7. 
Tel.: 96/257-199 
Béres László lelkész 

Önállósulásának éve: 1600 előtt, majd 1829-ben 
Anyakönyvek vezetése: 1829 

Beledi anyaegyház 
Lélekszám: 618 /677/ 533 
Tisztségviselők: Buthi Gyula felügyelő, Tompa 

Zsigmond másodfelügyelő, Nyitrai Imréné 
összgyülekezeti gondnok, Seregély Dénes gondnok. 
Szabó Lajosné gondnokhelyettes, Princzes 
Istvánné jegyző, Asbóth Márta, Perger Józsefné 
jegyzőhelyettesek, Bödecs Csaba számvevőszéki 
elnök, Asbóth Sándor, Jakab Zoltán, Karsay György 
számvevőszéki tagok 

Presbiterek: Balogh Lajosné, Böröczki Zoltán, 
ButhiZoltán, BükiErnőné, DanczKálmán, Ferenczy 
Zsigmondné, Gerencsérné Németh Erika, Hatos 
Csaba, Heinerné Risavi Judit, Homlok Gézáné, 
Király Gézáné, Kovács János, Kremzner Imréné, 
Major Éva, Major Jenő, Mátis Imre, Mátis Imréné, 
fMátis László, Mátis Zoltán, Molnár Zoltán, Mór 
Lajos, Németh Istvánné, Németh Lászlóné, Orbán 
Ferencné, Pálfy Mihályné, Pető Zoltánné, Tompa 
Zsigmondné 

Edvei leányegyház 
Lélekszám: (26 /33/ 30) Tisztségviselők: Percze Zsolt gondnok, Sztrókay Győző gondnokhelyettes. 

Bors Jenő jegyző. Presbiterek: Horváth Gabriella, Németh András, Sztrókay Zoltán 
Vásárosfalui leányegyház 
Lélekszám: (65 /75/ 60). Tisztségviselői: Török Győzőné gondnok, Németh Lajosné gondnokhelyettes, 

Németh László György jegyző. Presbiterek: Balázs Gyula, Kissné Dávid Márta, Kremzner Csaba, 
Kremzner Csabáné, Molnár Sándor, Pálfi Tibor, Szalay Gábor, Tompa Attila, Tubáné Tompa Edit 

Szórványai és lélekszámuk: Cirák (12 /12/ 5), Dénesfa (8 /2/ 2), Rábakecöl (8 /8/ 7) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 737 /807/ 637 

A beledi anyaegyház története 
Beled nagyközség Győr-Moson-Sopron megyében, a Kapuvári kistérségben, a Rábaköz délnyugati 

részén, a 86-os főútvonal északi oldalán fekszik. A települést a Kis-Rába szeli át. 
A pattintott és csiszolt kőeszközök tanúsága szerint a hely már az őskorban lakott volt. Kelta és 

római kori leletek szintén előkerültek vidékéről. A szomszédos Vásárosfalu határában talált kora 
Árpád-kori (10-12. sz.) sírleletek pedig arra utalnak, hogy a honfoglaló őseink is birtokba vették a 
területet. 

A falu első írásos említése egy 1230-as keltezésű birtokadományozó oklevélhez kötődik. Az 
adományozó az Osl nemzetségbeli Belud comes, akiről a település a nevét kapta.' A helység életében 
jelentős szerepe volt a Kis-Rába folyónak, vize 3 malmot hajtott, és átkelőhely lévén, hídvám illette 
a lakosokat. Áz ország három részre szakadása után török hadak többször végigdúlták a területet 
súlyos károkat okozva. A Rákóczi-szabadságharc idején a falu a kurucok oldalán állt. A 18. században 
megindult a nagybirtokon a majorsági árutermelés, és a kereskedelem elősegítése végett az Eszterházy 
birtokosok zsidó lakosokat telepítettek (1714-ben) a faluba. Jelenlétük a gazdasági életet fellendítette. 
A 19. században Kismarton (ma Eisenstadt) után itt volt a vidék második legnagyobb zsidó hitközsége. 

1 Jelentése belső udvari ember. A comes ispánt jelent, a királyi ki.séret tagja volt. 
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A reformációtól - napjainkig 

A mezőgazdaság mellett jelentős volt a kisipar is. A céhek helyére lépő ipartestülethez 1874-ben 12 
féle iparágban 30 mester és segéd tartozott. Nagy előrelépést jelentett, hogy a Pozsony-Szombathely 
vasútvonal Beledet érintette. Ezzel egy időben a Rába szabályozása által csökkent a pusztító árvizek 
és járványok veszélye. 

A 20. század első évtizedeiben a falu városias, polgári jelleget öltött. Gazdag közösségi élet bontakozott 
ki egyletek, körök, asztaltársaságok formájában. A kulturált időtöltést szolgálta a kaszinó, a kávéház 
és a mozi. Ehhez a villanyáramot a Rajts-malom állította elő, és ez lehetővé tette a telefon használatát 
és az utcai közvilágítás bevezetését is. A betakarítást négy cséplőgép segítette, autóbuszjárat indult 
Kapuvárra, és két bérautó (taxi) is rendelkezésre állt. Az első világháború veszteségei után a második 
még mélyebben érintette a falut. Szinte minden családnak volt hősi halottja. Legnagyobb a zsidó 
közösség tragédiája volt, mert az Auschwitzba hurcolt férfiak, nők, gyermekek és öregek (330 fő) közül 
csak néhányan tértek haza. 

A reformáció gyorsan terjedt a Dunántúlon. Az első nyomok az 1520-as évekből valók Sopronból, 
a század közepén már több gyülekezetünk is volt Dunántúlon. 1534-től Dévai Mátyás már Sárváron 
prédikált, és 1576-ban megszületett Hegyfaluban a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület. Nagy 
szerepe volt mindebben az itt nagyrészt birtokos Nádasdy családnak. Sopron várraegye falvaiban és 
Kemenesalján is egyre többen csatlakoztak az új vallási irányzathoz, különösen miután OstfFy Jakab 
alispán is evangélikus lett.^ 

Beledben már a 16. század végén működött anyagyülekezet, amely a sárvári esperességhez 
tartozott.' Első lelkészei közül 1628-ból Szeredi István, 1630-ból Surányi György, majd - hosszabb 
beledi működéssel - Magyarbéli György ismeretesek. Kóla István neve 1651-ből maradt fenn. Öt 
Cziráky Ádám földesúr elűzte, mellette Vég Gergely volt a tanító. 

A reformáció legnagyobb művelődéstörténeti értéke az emberiség kultúrkincsének, a Bibliának a 
kézbe adása és az ehhez szükséges olvasás megtanítása volt. Mióta Beledben gyülekezetről tudunk, 
iskoláról is beszélhetünk. A tanító kezdetben a lakásán oktatta tanítványait. A tanító taneszköze a 
tábla és a kréta, a tanulóké a kistábla és a palavessző volt. Az „oskolaház" első említése 1603-ból való. 

Beled gyülekezete 1669-ben Vásárosfalu fíliája volt, majd 168 lés 1829 között Vadosfaleányegyházaként 
élte vallásos életét. Ebben az időben Kis Péter (1712-1714) győri tanár volt itt tanító*, de 1714-től már a 
katolikusoké a templom és az iskola. A római katolikus canonica visitatio szerint: „A plébániaházban 
még az evangélikus lelkész lakik" Deme István volt az utolsó lelkipásztor a gyülekezetben, 1716-ban. A 
tanítót Konikorszky Jónásnak hívták. Nincs adatunk arról, hogy volt-e, és ha igen, mi módon, oktatás 
1716 után, „amikor a lutheránusoktól elvétetett a templom és az oskolaház." * 

A 17. században kibontakozó ellenreformáció a hívek rekatolizációját szolgálta, de nemcsak a 
hitviták fegyverével, hanem gyakran a hatalom eszközeivel is. 

A protestánsok vallásszabadságáért számos mozgalom indult. A Habsburg uralkodók azonban 
sorra megszegték azokat a megállapodásokat, amelyek lezárták e küzdelmek egy-egy szakaszát. Ez 
váltotta ki az 1666-tól szövődő főúri összeesküvést, amelynek felszámolása után az ellenreformáció 
eszközei még keményebbek lettek. 1673-ban és 1674-ben király elleni lázadással vádolták a hitükhöz 
hű prédikátoraink és tanítóink százait. A katolikus hitre térteknek, hitvallásukat feladóknak 
megkegyelmeztek. 

A nyílt önkényuralom a magyar társadalom más rétegeit, köztük a végvári katonákat is sújtotta. 
Tömegével bocsátották el őket, és a „vitézlő rend" tagjai szabadság helyett bujdosókká lettek hazájukban. 
Élükre a felvidéki s erdélyi nagybirtokos, Thököly Imre állt. „Felkelő csillaga reménysugarat hintett a 
protestáns hívekre"- jegyezte fel a protocoUum írója.'' 

A kurucok katonai sikereinek hatására 1681-ben országgyűlést hívtak össze Sopronban, amely 
visszaállította a rendi jogokat, és biztosította a vallásszabadságot. A 26. törvénycikk vármegyénként 
két helyen engedélyezte a protestánsoknak vallásuk nyilvános gyakorlását. Az egyik ilyen artikuláris 
(törvénycikkbe foglalt) hely a Beleddel szomszédos Vadosfa lett. Ettől az időtől kezdve Beled a vadosfai 
anyaegyházhoz tartozott, és istentiszteletre a szomszéd faluba kellett az evangélikus híveknek járniuk. 

Mindez azonban eltörpült az országos események mellett. A fő kérdés ugyanis az iszlám hódítók 
elleni küzdelem lett. 1683-ban a törökre Bécsnél mért vereség után megindult a törökök kiűzése az 
országból. Ezzel a „kisebbik ellenséggel" szövetkező Thököly és a kurucok sorsa is megpecsételődött. 

2 Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története I. Sopron, Székely és társa nyomda 1924. 100. o. 
3 Protocollumtöredék Pálfy Mihály evangélikus tanító hagyatékában. Bálintné Pálfy Teréz Beled, Kossuth L u. 27. sz. alatti 

tulajdonos birtokában. 
4 Payr Sándor: Magyar pietisták Homyánszky könyvnyomda, Budapest, 1898. 8.0. 
5 Kézzel írott protocoUum Beled, Evangélikus Lelkészi Hivatal 
6 írja a fenti dokumentum a 2. ív 2. lapján. 
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1699-ben, a karlócai békével, a Temesköz kivételével felszabadult az ország, véget ért a török hódoltság 
kora, 

A társadalom minden rétegét sújtó terhek azonban olyan súlyosak voltak, hogy nagy függetlenségi 
mozgalmat váltottak ki, amelynek élére II. Rákóczi Ferenc állt. 0 kísérletet tett egy független és a kor 
szelleméhez igazodó állam megteremtésére. A hithű katolikus, ugyanakkor tág látókörű és toleráns 
fejedelem a protestánsok jogait is biztosította. Ez tette lehetővé rábaközi gyülekezeteink működését is. 
A szabadságharc bukása után III. Károly, majd Mária Terézia ismét erőteljes rekatolizációt folytatott. 
1714 és 1719 között megyénkben is számos gyülekezetet, így a beledit is feloszlatták a már említett 
1681. évi törvényre hivatkozva. Az anyaegyház, Vadosfa, megmaradt. 

A felvilágosult II. József türelmi rendelete biztosította a protestánsok hitbeli jogait. Uralkodása 
kezdetén a beledi hívek is szervezkedni kezdtek, és megélénkült a leánygyülekezet élete. Az 
evangélikusok 71 év elteltével ismét iskolát nyithattak 1787-ben. Ekkor érkezett evangélikus tanító a 
faluba. Már másnap tanítani kezdett. Pankovics Sára és Katica voltak első tanítványai. Ez a lelkes és 
tudós férfiú kezdte írni a már többször hivatkozott, igen értékes feljegyzéseket. Ezek között van egy „In 
nomine Jesu" (Jézus nevében) kezdetű dokumentum, amely figyelmeztet arra, hogy „A régen történt 
és meg lett dolgoknak tudása mely igen szükséges, jó és kívánatos..." ,ezért az utókornak feljegyezte 
Tsákvári Ferenc érdemetlen oskolamester. 

A templomi szolgálatot eleinte a Rába-hídhoz közel lakó Mátis Mihály, majd Bödecs Ferenc 
pajtájában tartották.' 

Egy új iskola alapkőletételére került sor 1788. május 5-én. A hozzá kapcsolódó tanítói lakhoz a 
„nemes közönség" adott telket Az iskola még abban az évben elkészült, és ettől kezdve ez lett az 
istentiszteletek színhelye is. 1795-től a lelkigondozást Mátisz Sámuel neraeskéri káplán végezte. 

Amikor Tsákvári Ferenc elhunyt (?), volt tanítványát, Horváth Györgyöt hívták meg a katedrára, 
aki éppen Beledben tartózkodott mestere halálakor, mert betegsége miatt kénytelen volt tanulmányait 
megszakítani, így az iskola nem maradt árván. Egy évvel később az evangélikusok megkapták a 
katolikus templom kisebbik harangját, amelyet a Molnár János háza mellett felállított haranglábra 
helyeztek. A Horváth György által folytatott jegyzőkönyv arról számol be, hogy a hívek 1804-
ben Győrben új harangot öntettek. A gyülekezet ezt már a templomba szánta, „megunván az 
oskolaházban való alkalmatlan szorongást." E célra 1805-ben a nemesség a csordás káposztáskertjéből 
176 négyszögölnyi telket hasított ki, s már áprihs 29-én Berzsenyi Lajos vadosfai lelkész elhelyezhette 
az alapkövet. A hívek odaadó munkájával egy év alatt elkészült az egyszerű, náddal fedett, torony 
nélküli imaház. 1806. augusztus 20-án szentelte fel Bachics István nemeskéri esperes és Berzsenyi 
Lajos vadosfai lelkész. Megható élménye volt a közösségnek, amikor a tömeg ajkáról az ég felé szálltak 
a 3. zsoltár hangjai. 

A gyarapodó gyülekezetet Kis János püspök is meglátogatta vadosfai vizitációja során. Megkapó 
a látogatás jegyzőkönyvének ökumenikus szemlélete, amikor azt írja az akkor már az oratórium 
mellett álló harangláb harangjáról, hogy „A haranglábon függ egy harang, 330 fontot nyom, és előbb 
a katolikus szomszédokkal közös volt."' A templom tornya 1825-ben épült, a toronnyal egy időben 
készült a jellegzetes karzat. 

Az 1829. év jelentős fordulópont volt a beledi evangélikusok életében. Ekkor alakultak önálló 
egyházközséggé. A Vadosfától való elszakadást az edvi és vásárosfalusi hívek is támogatták. A három 
faluban együttesen 1440 evangélikus lakos volt ekkor. Összefogásukból új lelkészlakás épült. „A régi, 
a legelső prédikátorház, a Vásárosfalura vezető köznek ellenében állt.' Az új a templom közelében 
kapott helyet. Itt egy nagy telek terült el, rajta kovácsműhellyel. Tulajdonosa a nemes közönség volt. 
Ök átengedték a területet, így került mai helyére a paplak.'" 

1834-ben új oltárt építettek, majd a rákövetkező években több átalakítást végeztek az iskolán 
és a tanító lakásában. 1842-ben orgonát vettek a templomba. 1849-ben pedig a parókia területét a 
szomszédos Kozma telekből (csere útján) megnagyobbították. 

A falu életében tragikus szerepű 1859. évi tűzvész elpusztította a templom és az iskola tetőzetét is, 
amelyet fazsindellyel pótoltak. 

A 19. századi tanításról kevés adatunk van. A dualizmus első évtizedéről azonban az 1875. évi 

7 Az Evangélikus Lelkészi Hivatalban őrzött eredeti protocollum, amelyet Tsákvári Ferenc kezdett írni, és amely 1789-töl 1857-
ig tartalmaz bejegyzéseket. 

8 A vizitáció jegyzőkönyvébe való betekintést Sümeghy József egykori vadosfai lelkész tette lehetővé, és sok segítséget adott 
a kutatásban. 

9 Róm. Kat. Plébániai iratok. Az idézet másolata megtalálható Németh László (Beled, Rákóczi u.78. sz. alatti lakos) helytörténeti 
anyagában is. 

10 A későbbi építkezésekkor is tsűáltak a kovácsműhelyre utaló maradványokat, tárgyakat. 
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névtár adataiból némi tájékoztatást kapunk az egyházközség tanulóiról és tanítóiról. Az 1310 lelket 
számláló anyagyülekezetben 157 tanuló volt. A tanítók felsorolásában Kalmár Sándor és Horváth 
László „felavatott hitjel" (lelkészjelölt) neve olvasható. Az egyházközséghez 1666 lélek tartozott. 

1901-ben épült fel a templom mellett az emeletes iskola. Ezzel számottevően javultak az oktatás 
tárgyi feltételei. Az emeleten két tanári lakás volt 2-2 szobával, az alsó szinten pedig két tanterem. 
Fűtésre nagy vaskályhák szolgáltak, és mellettük redőnyös szellőzőnyílások biztosították a légcserét. A 
két tábla rolós rendszerrel működött, így a felső részen még hosszabb ideig olvasni lehetett a szöveget. 
A tornaórák a szabadban, ősszel és tavasszal a Rózsa Sándorokhoz - a lelkészékhez - tartozó udvar 
mögötti réten folytak. 

A múlt század első évtizedeiben az egyházközség lélekszáma csökkent. Az apadás különösen az 
anyaegyházban feltűnő. Talán az Újvilágba való kivándorlás tette? Az 1910. évi névtárban már csak 1067 
lélekkel szerepel. A beledi tanulók száma ugyanakkor jelentősen növekedett. Az anyagyülekezetben 
201 gyermeket tanított Kiss Sándor és Csizmadia Ferenc. Ebben az időben Edvén nőtt, Vásárosfaluban 
csökkent az evangélikusok száma. Az egyázközségnek 1472 tagja volt. 

Ugyanakkor élénk közösségi élet bontakozott ki a gyülekezetben. Hatékonyan működött az 
önművelést és egyben jótékony célokat is szolgáló nőegylet. Megalakult az I^úsági Egyesület, 
amelynek elnöke Puskás Jenő lelkész, alelnöke pedig Pálfy Mihály iskolaigazgató lett. Az egyesületi 
élet dokumentumai ma is megvannak a gyülekezet irattárában. Rendszeresen járatták a Harangszó, 
az Ébresztő, és a Magyar Ifjúság c. lapokat. Színielőadásokat rendeztek, amelynek bevételét kulturális 
célokra fordították, de kölcsönt vagy segítséget is adtak belőle a rászorulóknak. A bemutatott 
színművek között volt többek között a Kósza Jutka című népszínmű és a Repülj, fecském c. operett. 
Hamarosan dalárdájuk is alakult, amelyet Fazekas Gyula tanító vezetett. Az egyesületnek 1035 kötetet 
tartalmazó könyvtára volt, benne 55, színdarabot tartalmazó könyvvel." 

1932-ben tatarozták a templomot, és új orgonát hozattak, az oltárra pedig Oppel Imre művésztanár 
képe került. Címe: Jézus, a jó pásztor. 

A második világháború kitörésének idején (1940. évi névtár adata) az anyaegyházhoz 1079 lélek 
tartozott, és 187 gyermek oktatását végezte Pálfy Mihály és Fazekas Gyula tanító. Edve filiában 153, 
Vásárosfaluban 171 evangélikus élt. Szórványban - Cirák 1, Vica 1, Rábakecöl 3 - öten vallották 
magukat lutheránusnak. Az egyházközségnek összesen 1408 tagja volt. 

A gyülekezet történetével kapcsolatban külön kell szólnunk azokról a jelentős lelkipásztorokról, akik 
Beledhez kötődtek születésükkel vagy lelkészi szolgálatukkal. Beled nagy szülöttje Szeniczei Bárány 
György (1682-1757), a tolnai egyházmegye alapító esperese, akinek tevékenysége országos jelentőségű 
volt. Külföldi tanulmányai után Győrben működött tanítóként, és több helyen is végzett lelkészi 
szolgálatot. 1720-tól a tolnai egyházmegye esperese lett mint sárszentlőrinci lelkész. Neveléstörténeti, 
teológiai és irodalmi munkássága is jelentős." 

Gyurátz Ferenc (1841-1925) püspök a 19. század közepén négy évig volt Beledben lelkész." Nagy 
gondja volt a tanulók testi és lelki fejlődésére. Hívei nehéz szívvel engedték el a tudós férfiút. Ö pedig 
mindvégig, püspöki tevékenysége idején is figyelemmel kísérte a beledi gyülekezet életét. Jelen volt 
1901-ben az új, emeletes iskola alapkövének letételénél is. 

Beled másik tudós fia Pálfi Miklós" (1911-1972) volt, aki Pálfi Sándor földműves ötödik 
gyermekeként született. Miklós tehetsége hamar megmutatkozott. Sopronban, a líceumban, majd a 
Pécsi Egyetem Hittudományi Karán tanult. Külföldön is többször megfordult. 1940-1942 között a 
hallei Protestáns Egyházismereti Kutatóállomást vezette, és feldolgozta az ottani kéziratokat. 1946-ban 
a Soproni Teológiai Akadémia tanára lett. 1946-ban védte meg doktori disszertációját: Istenfélelem 
az Ótestamentumban címmel. A Budapesti Teológiai Akadémia tanára, dékánja is volt. Éveken át 
szerkesztette az Evangélikus Élet c. hetilapot, és társszerkesztője volt a Teológiai Szemlének. Több 
ótestamentumi tárgyú könyve jelent meg. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyházunk szocialista 
kori vezetői között az egyik legproblematikusabb személyiség volt „az örökös dékán". 

Az edvei leányegyház 

Edve kis falu Győr-Moson-Sopron megye délkeleti részén, a Rába hullámterében. Kapuvártól 23 km, 
Beledtől délkeletre 4 km távolságra fekszik. 

l lAz Evangélikus Ifjúsági Egyesület jegyzőkönyvei Bödecs József (Beled, Rákóczi u. 78. sz. alatti lakos) tulajdonában. 
12 Drinóczy György: Böngészet Sopron vármegye történetéhez 1830-1847 c művében (Soproni Levéltár) első helyre teszi a 

Rábaköz tudósainak felsorolásakor. - Schmidt János: Szeniczei Bárány György élete és munkássága, 1939. 
13 Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza. Sopron, 1931. Beledi működéséről Szinnyei József :Magyar írók élete és munkái c. 

lexikona is megemlékezik. Bischof Gyurátz in Beled, Oedenburger Zeitung 1901. 6. 10. 
14 Nevét a M. életrajzi lexikon y-nal irja. A születési anyakönyvben i-vel írták, és a publikációiban is ezt a formát használja. 
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A település első írásos említése Edw néven 1264-ből maradt fenn. A falu a középkorban az Edvi 
család birtoka volt, s így az Edvi Illések származási helye. A 15. században nemesi község. A 18. és a 19. 
században folyamatosan fejlődött. Ezt a folyamatot nagy tíízvész (1885-86) szakította meg, amelyben 
szinte elpusztult a település. 

A falu lakói korán a reformáció követői lettek. A 17. század közepén Kecel (ma: Rábakecöl) 
filiájaként élt evangélikus népe. Itt született Edvi Illés Gergely mérgesi (1649-től), majd malomsoki 
(1651-től) lelkész, aki - beledi források szerint - 1669-ben tért haza családja ősi fészkébe. Edvén és a 
szomszéd falvakban tevékenykedett „mint vándor apostol", amikor Vicára ment, elfogták, és Kapuvárra 
hurcolták. Innen 1674-ben Pozsonyba vitték és - mivel kitartott hite mellett - halálra ítélték, majd 
büntetését gályarabságra változtatták. A tenger felé vezető hosszú úton Capra Cotta olasz város 
határában lebukott szamara hátáról a megtört, 70 éves prédikátor, és halálra zúzta magát az Alpok 
szikláin. Testét temetetlenül hagyták, de nevét, hitéhez való hűségét a hívek szeretete megőrizte. 
Ma márványtábla emlékeztet töretlen hitére és tevékenységére az edvei evangélikus templom falán. 
Ennek szövege: 

EDVY ILLÉS GERGELY /+1675/ GÁLYARAB-LELKÉSZ EMLÉKÉRE HÁLÁBÓL KÉSZÍTTETTE 
AZ EDVEI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET /1994/. 

Edve már a gyászos évtizedben (1671-1681) osztozott a rábaközi gyülekezetek sorsában, majd azt 
követően is. Vadosfa védőszárnyai alatt éltek evangélikus lakói. 1829-ben a kis közösség - Beled és 
Vásárosfalu evangélikusaival együtt - elszakadt Vadosfától, és az önállósult beledi egyházközség 
leányegyháza lett. A beledi parókia már a három gyülekezet összefogásával épült. 

1873-ban iskola és tanítólakás épült. Az 1875. évi névtárban 161 lélekkel és 24 tanulóval szerepel 
Edve. Tanítója Kiss Gyula volt. A múlt század első évtizedében 189 lélek - közöttük 39 tanuló - alkotta 
a leányegyházat. A tanítói teendőket még Kiss Gyula látta el. 1933-ban Nagy Dániel volt a tanító. A 
gyülekezethez 134 lélek tartozott. Iskolájába 34 gyermek járt. 

A második világháború kitörésének idején (1940. évi névtár) 187 lélek tartozott a filiához, s Nagy 
Dániel 29 evangélikus gyermeket oktatott. Az iskolát 1948-ban államosították, de az időközben 
romossá vált iskolaépületet az egyház 1991-ben visszakapta. A gyülekezet ezt lebontotta, és az 1906-
ban épült toronylábhoz hozzáépítette új templomát, amelyet 1993-ban szenteltek fel. 

A kis templomban minden hónap 2. vasárnapján tartanak istentiszteletet. 

A vásárosfalui leányegyház 

Vásárosfalu Győr-Moson-Sopron megyei község. A Rábaközben, a megye délkeleti határán fekszik. 
Kapuvártól keletre 18 km, Csornától 25 km, az anyagyülekezettől 4 km távolságra található. 

A település már az Árpád-kor kezdetén lakott hely volt a feltárt régészeti leletek alapján. A helységet 
egy 1381-ből származó oklevél említi először Németfalu néven. A gazdag Osl család birtoka volt. A 
névváltozat minden bizonnyal a lakosok nemzetiségével kapcsolatos. Más oklevelek egyértelművé 
teszik, hogy Németfalu Vásárosfaluval azonos. Wasarofalw (Vásárosfalu) először 1394-ben szerepel 
egy Zsigmond korabeli adományozási oklevélben. A 15. században a Kanizsayak birtoka, ám Nádasdy 
Tamás és Kanizsay Orsolya házassága (1535) révén a Nádasdyakhoz került. Á hitét elhagyó Nádasdy 
Ferenc (1621-1671), a dédunoka kivégzése után - rövid időre - a kincstárra szállt, majd az Eszterházy 
család birtoka lett. 

Nádasdy Tamás pártfogói szerepének ismeretében nem csoda, hogy a falu lakói korán csatlakoztak a 
reformációhoz. Gyülekezete a 17. század közepén (1646) Beled filiája. Az ellenreformáció következtében 
fordított a státus: rövid ideig - 1669-től az 1680-as évekig -Vásárosfalu filiája volt Beled. A gyászos 
évtizedben (1671-től) nyilvános istentiszteletet nem tarthattak, lelkészéről nincs adatunk. 

Az 1681-es Sopronban tartott országgyűlés 26. törvénycikke vármegyénként két-két helyen 
engedélyezte a protestánsoknak vallásuk nyilvános gyakorlását. Ez a két hely Sopron megyében 
Nemeskér és Vadosfa volt. Ettől kezdve az evangélikus hívek Vásárosfaluból is Vadosfára jártak 
istentiszteletre. A türelmi rendelet eredményeként 1806-ban megépült a beledi evangélikus templom. 
1829-ben a beledi gyülekezet Vásárosfalu és Edve evangélikusaival összefogva elszakadt Vadosfától, és 
anyaegyházzá alakult. Edve és Vásárosfalu Beled filiája lett. A beledi templom mellett épült parókia 
már a három gyülekezet összefogásának szép példája. 

A falunak 1851-ben 175 katolikus, 145 evangélikus, 5 református és 13 zsidó lakója volt. Az 
evangélikus hívek 1874-ben iskolát építettek, amely közel egy évszázadon keresztül hétköznaponként 
iskolaként, ünnepnaponként imaházként szolgált. Az iskola építésének idején 195 lélek alkotta a 
leánygyülekezetet. Iskolájában 32 evangélikus gyermeket oktatott Mlinárik Pál tanító. A múlt század 
elején (1910. évi adat) 177 lélek - közöttük 31 tanuló - tartozott a filiához. A tanító Dömötör Péter volt. 
Ez a lélekszám a két világháború közötti időben is megmaradt. 
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A második világháború kitörésének évében (1940. évi névtár) 171 evangélikust tartottak nyilván a 
gyülekezetben. A 34 gyermek tanítója Buthi Sámdor volt. 

Az iskola - amely 1948-tól már nem volt felekezeti intézmény - az 1969-ben végrehajtott körzetesítés 
következtében szűnt meg. Ettől kezdve az épület kizárólag imaházként működik. Az imaház előtt két 
harangot tartó harangláb áll. 

A gyülekezet 2004-ben emléktáblát állított egykori tanítói és kántortanítói tiszteletére. A ma 75 
lelket számláló kis filia „templomában" havonta két alkalommal - a hónap 1. és 3. vasárnapján - , 
valamint ünnepnapokon van istentisztelet. 

Rábakecöl (szórvány) 

A község evangélikus lakóinak száma ma a tízet sem éri el, ám a 17. században Keczel (Keczöl) 
anyagyülekezet volt. Magyarbéli György lelkész neve maradt fenn 1646-ból és 1651-ből, Desericzki 
Andrásé 1653-ból. Ebben az időben Edve a filiája volt. Simonides Jakabot keczöli prédikátorként 
idézték 1674-ben a pozsonyi törvényszék elé. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek 
Beled evangélikus lelkészei voltak a kezdetekben'' 
Szeredi István (1628), Surányi György (1630), Magyarbéli György (20 évig), Dobronyi Gábor (1648), 

Kóla István (1651), (?), Deme István (1716) 
A vadosfai prédikátori tisztségben szolgáló lelkészek 
Varjú Ádám (1696-1697), ifl. Áchs (Ács) Mihály (1704-1705), Jugovits Ádám (1706-1716), Büki 

Ferenc (1716-1724), Vásonyi Márton (1724-1737), Fábri Gergely (1737-1753), aki 1752-ben a kerület 
püspöke lett," Kutsera Márton (1753-1785), Berzsenyi Lajos (1785-1813), Gödör György (1813-1826), 
Horváth János (1826-1880) 

Az önálló anyaegyház lelkészei: Mátisz Sámuel (1829-1865), Hirschler (Szarvassy) Sámuel (1866-
1868), Gyurátz Ferenc (1868-1872), a későbbi püspök, Gombocz Miklós (1872-1873), volt soproni tanár. 
Farkas Sándor (1873-1882), Rózsa Sándor (1882-1925), Puskás Jenő (1925-1971), Bárány Gyula (1971-
1982), Bencze Imre (1982-1989), Béres László (1989-), akit 1991 és 1992 között, finnországi ösztöndíjas 
tanulmányai idején, Zoltán László helyettesített. 

Tanítók 
Beled tanítói: 
A gyülekezet tanítói kezdetben: Vég Gergely (1654), Ruzanits Mihály (1712), Kis Péter (1712-1714), 

Konikorszky Jónás (1714-1716). 
A gyülekezet tanítói a türelmi rendelet után: Tsákvári Ferenc (1787-1789) első oskolamester, Horváth 

György (7-1795-?) második oskolamester, (?), Frühwirt Károly (?-1867) segédtanító, Sass József 
(1867) segédtanító, Győrífy János (1867-?) segédtanító. Kalmár Sándor" (1868-1885) főtanító, Bernáth 
Sándor (1871-1885), Nóvák Elek, Hidegh István (1873) segédtanító, Horváth László (7-1875-1877-?) 
segédtanító és káplán, Kiss Sándor (1882-1913) főtanító, Pummer Sándor" (7-1885), Németh Vilmos 
(1886-?) segédtanító. Nagy Lajos (7-1892-?) segédtanító. Csizmadia Ferenc (7-1896-1910-?) tanító, 
Kiss Sámuel (71904-?) segédtanító. Varjú József (1920-1923) segédtanító, Pálfy Mihály (1924-1948) 
igazgató-tanító, Kovacsics Géza (7-1923-?) segédtanító, Németh Ferenc (7-1924-?) segédtanító, 
Dömötör Gyula (7-1924-7) segédtanító, Takáts Ida (7-1925-7) segédtanító, Fazekas Gyula (1926-
1948) tanító. Varga Jolán (1940-1947) tanítónő, dr. Sztókai Tiborné (1947) tanítónő, Samu Gyula" 
(1947-1948) tanító 

Edve tanítói: Kiss Gyula (7-1875-1910-7), Nagy Dénes (7-1933-1940-7) 
Vásárosfalu tanítói: Mlinárik Pál (7-1875-7), Dömötör Péter (7-1910-7), Buthi Sándor (7-1933-

1940-7) 

15 A lelkészek névsorának forrásai: A Pálfy Mihály hagyatékában megőrzött evangélikus egyházközségi feljegyzések, a 
vadosfai egyházközség iratai, és Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története Sopron, 1924. 

16 Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története I. kötet Sopron, 1924. 92.o. 
17 Az adatokat Béres László lelkész állította össze. 
18 1851-ben már Beledben volt egy általa jelzett összeírás szerint. Puskás Jenő lelkész feljegyzése szerint 50 évig volt falunkban. 
19 A tanulmányt Baranyai Lenke: Kultúrtörténeti böngésző a Rábaköz és Beled történetéhez c könyvből vettük át.( Hillebrand 

nyomda, Sopron, 2000.) 
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Felügyelők 
Beled felügyelői: Nádasdy Ferenc (1646), Cziráki Ádám (?), Marton György (1830-1843), Németh 

Lajos (1843-1850), Nagy László (1850-1854), Jugovits Lázár (1854-1875), OstíFy István (1875-1879), 
Nagy János (1880-1881), Simon István (1881-1886), (?), Molnár Béla (1890-1900), dr. Rátz Ottó (1900-
1903), dr. Mesterházy Gedeon (1904-1907), dr. Mihályi Kálmán (1907-1914), Berec Gábor (1915), (?), 
Takáts Lajos (1920-1924), (?), Jánossy Gábor (1926-1934), Németh Gyula (1938-1957), (?), Jakab Imre 
(1960-1970), Rúzsa János (1970-1972), Buthi Ernő (1972-1990), (Varga Lajos 1990-1997), Buthi Gyula 
(1997-) 

A jelen 
A gyülekezet, miközben rendezett életét éli, arra törekszik, hogy épületei szépek, a kornak 

megfelelőek legyenek, és ez a külső keret a beledi gyülekezet belső épülését is szolgálja. Hitoktatás 
csak Beledben folyik iskolában és a gyülekezetben is. Istentiszteletek Beledben minden vasárnap 10 
órakor, este pedig télen 5 órakor, nyáron 7 órakor vannak. Vásárosfaluban minden hónapban kétszer 
van istentisztelet 8.30-kor. Edvén pedig minden hónapban egy vasárnap du. 14 órakor. Természetesen 
minden nagyünnepen mindenütt van istentiszteleti alkalom. 

Dr. Baranyai Lenke-Béres László (Beled) 
Dr. Jani János (Edve, Rábakecöl, Vásárosfalu) 

Forrásanyag a lábjegyzetben feltüntetettek mellett: 

A Dunántúli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, Főiskolai Könyvnyomda, 1910. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, Pohárnik Nyomda, 1933. 
KSH, népszámlálási adatok. 2001. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, Evangélikus Sajtóosztály, 1989. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, Evangélikus Egyház Rota, 1973. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940. Baross-Nyomda: 
Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája). 
Evangélikus Élet, 2003/42 (Edve) 
Önkormányzati portál (Vásárosfalu, 2008 júliusa) 
Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története I. Sopron, Székely és társa nyomda. 
Payr Sándor: A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben. Budapest, Hornyánszky Viktor cs. 
és kir. udv. Könyvnyomdája. 1910. 
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Csorna-Kapuvári Evangélikus Egyházközség 

9300 Csorna, Köztársaság u. 10. 
Tel: 96/262-396 
E-mail: tubanjozsi@freemail.hu 
Tubán József lelkész 

Egyházközséggé alakulás éve: 1934 
Anyakönyvek vezetése: 1934 

Csornai anyaegyház 
Lélekszám: 495/454/312. Tisztségviselők: Dr. 

Gáborjányi József felügyelő. Nagy László gondnok, 
másodfelügyelő. Szabó Józsefné jegyző. Kovács 
Ferencné gazdasági felelős, Juhász Lőrincné 
számvevőszéki elnök, Balázs Zoltán, Bognár 
Ernőné, Farkas Ernő, György Lászlóné, Káldi 
Jenő, Knollné Varga Beáta, Kovács László, Lechner 
Aranka, Rasztovich Miklósné, Szalay Edina, Bognár 
Lajos (Kapuvár), Czigány Istvánné (Kapuvár), 
Somogyi Imre (Kapuvár) 

Kapuvári fiókegyház 
Lélekszám: 179 /124/ (Lásd az anyaegyháznál!) 
Szórványok és lélekszámuk: Acsalag (3 / - / 

-),Agyagosszergény (6 /-/ -) , Babot (9 /8/ 
4), Barbacs /7 /2/ 1), Bágyogszovát (22 /3/ 3), 
Csermajor (1 / l / 1), Dör (6 /6/ 6), Földsziget (- / - / 
- ) , Hövej (- / - / - ) , Maglóca (- / - / - ) , Osli (4 /- / - ) , 
Rábapordány (19 / - / - ) , Szárföld (2 / - / - ) , Veszkény 
(2/?/?),Vitnyéd(18/3/ l) 

Lélekszáma összesen: 773 /601/ 452 

A gyülekezetek története 

A csornai anyaegyház 

Csorna városa Győrtől 30, Soprontól 60 kilométerre fekszik, a Rábaköz és a Hanság találkozásánál. 
A város és környéke a régészeti leletek szerint ősidők óta lakott hely. A vaskorban kelták telepedtek 
meg itt, majd a rómaiak hódították meg a vidéket, és megalapították a Mursella nevű települést. 
A római uralom hanyatlása után Csorna környékén egy fontosabb hun központ alakult. A magyar 
honfoglaláskor Sur vezér nemzetségének birtokába került a település. A keresztyén állam megalapítása 
után Csorna első ismert birtokosa az Osl család volt, akik Sur vezértől származtatták magukat. Egyesek 
szerint a város neve is a Sur névből ered. (A másik értelmezés szerint szláv eredetű: csernozjom = 
fekete föld.) A település neve először 1226-ban szerepel egy oklevélben „Serna" formában. 

Az Osl nemzetség alapította 1180-ban a mai napig fennálló premontrei prépostságot, amely 1231 
után hiteles helyként működött. A 16. században a város birtokosai között találjuk Török Bálintot és 
Nádasdy Tamást is, később pedig az Esterházyakat, illetve a premontrei prépostságot. Csorna a 19. 
században indult nagyobb fejlődésnek, ekkor növekedett meg a lakosság száma. A közelben vívta meg 
Kmetty György a szabadságharc egyik utolsó győztes csatáját 1849. június 13-án. Az addig mezővárosi 
rangban lévő Csorna 1871-ben nagyközség lett, majd 1971-ben ismét város. 

Csorna azon kevés rábaközi települések egyike, amellyel kapcsolatban eddig egyetlen adat sem 
ismeretes arról, hogy a reformáció bármi nyomot hagyott volna benne. A helyben működő premontrei 
prépostságnak nyilván erős hatása volt az ellenreformáció idején. Azt azonban valószínűsíthetjük, hogy 
azokban az években, amikor a Török, illetve Nádasdy családnak - valamint mellettük a Thurzóknak -
is voltak birtokai a városban, az ő jobbágyaik evangélikusok lehettek, noha önálló lelkész vagy tanító 
működéséről nem tudunk. Ilyenek azonban ekkor már csaknem minden környékbeli településen 
voltak, így a csornai evangélikusok minden bizonnyal az ő szolgálataikat vehették igénybe. 

Az ellenreformáció korában Csorna már egyértelműen római katolikus település volt. A lelki élet a 
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premontreiek vezetésével folyt. Ebben az időszakban nincs tudomásunk arról, hogy a városnak akár 
csak egyetlen evangélikus lakója is lett volna. 

A gyülekezet szervezését az tette szükségessé, hogy a 19/20. század fordulóján megindult ipari 
fejlődés egyre több új lakót vonzott a városba. Ezeknek egy része olyan környékbeli falvakból 
költözött Csornára, amelyekben erős evangélikus gyülekezet működött, például Farad, Beled, Vadosfa, 
Rábaszentandrás. Az újonnan beköltözött evangélikusok eleinte minden bizonnyal szülőfalujukban 
gyakorolták a vallásukat, illetve a Csornához legközelebb fekvő Farad templomát látogatták. 

Korunkban is példaértékűnek tarthatjuk, hogy a csornai evangélikusság gyülekezetbe szervezését 
nem valamelyik lelkész, hanem egy világi hívő, Payr Gusztáv (esetleg rokona a nagy Payr családnak?) 
csornai bádogosmester kezdte meg. Ebben Hérints Lajos farádi lelkész, esperes támogatta őt. 1926. 
január 26-án keltezett levelében az esperes 31-ére közgyűlést hirdetett meg az állami polgári iskolában. 
A csornai gyülekezet ettől a történelmi időponttól tarthatja nyilván létezését. A közgyűlésen 49 
evangélikust számoltak össze a városban. A kicsiny fiókgyülekezet ezen a napon elhatározta, hogy 
harmóniumot vásárol magának, és megkezdi a rendszeres istentiszteleti életet. 

A következő közgyűlésen hivatalosan is megalakult a gyülekezet. A tisztségviselők névsorát egy 
1956-ban - a 30. évi jubileumon - keletkezett lista alapján ismerjük. Eszerint a csornai fiókgyülekezet 
első gondnoka dr Szántó Gyula járásbíró lett, pénztárossá pedig a már említett Payr Gusztávot 
választották. Mellettük tíz presbiter irányította a gyülekezetet. Jogilag Csorna a farádi gyülekezet 
része volt, de Hérints Lajos esperesen kívül sokan mások is tartottak itt istentiszteletet. A fennmaradt 
levelezés szerint e szolgálatokat is Payr Gusztáv szervezte meg. 

A gyülekezet önállóvá válásának fontos állomása volt a templom felépítése. A kezdeti időkben az 
istentiszteletek a polgári iskolában - a mai gimnázium épületében - folytak. Amikor a gyülekezet 
hitben is és anyagilag is kellőképpen megerősödött, megkezdődtek a templomépítés előkészületei. 
Először egy széles körű gyűjtés indult Kapi Béla dunántúli püspök, illetve a világi elöljáróság 
engedélyével. Országszerte folyt az adományok gyűjtése: a mai napig megtalálhatók a gyülekezet 
irattárában a gyűjtőívek, amelyeken pontosan vezették, hogy kitől milyen összegű adomány folyt be 
a templom építésére. A városvezetés azonban hosszas huzavona után sem adott telket arra alkalmas 
helyen a templom építésére a helyi római katolikus egyház nyomása miatt, így a gyülekezet kénytelen 
volt a település szélén vásárolni egyet. 

Az új templom alapkövét végül ünnepélyes keretek között 1929. október 6-án helyezték el. A gyülekezet 
maga is nagy áldozatkészséget mutatott a templomépítés érdekében. Például nyereményjátékot 
rendeztek, amelynek bevételét szintén a templom építésére ajánlották fel. A nyereményjáték fődíja 
egy személygépkocsi lett, ami a gazdasági világválság éveiben hatalmas érték volt. Bár a gyülekezet 
nagymértékben eladósodott, a templom rövid idő alatt felépült. 

A csornai evangélikus templom copf stílusban épült iíj. Klemens Antal helyi építész tervei alapján. 
A gyakorlati kivitelezés az édesapja, id. Klemens Antal érdeme volt. A belső berendezést ugyancsak 
ÍQ. Klemens Antal tervei alapján Nagy Dávid csornai asztalosmester készítette el. A márványból 
készült keresztelőmedence Tászler Gyula munkája. Felirata szerint a mester felajánlásból készítette el 
a gyülekezet számára. Az oltárképet, amely a hívogatóan kitárt karú Jézust ábrázolja, Mosdósi Fekete 
József festette. A gyülekezet az úrvacsorai felszerelést is ajándékba kapta a nyíregyházi gyülekezettől. 
Sajnos, a kegytárgyak már nem találhatók meg a csornai templomban, mert egy 1998-as betörés során 
nyomuk veszett A csornai evangélikus templomot 1930. június 9-én szentelte fel Kapi Béla püspök. 

Érdekesség, hogy ugyanezt a templomot jelentéktelen változtatásokkal néhány évvel később ismét 
felépítették az akkor már Szlovéniához, illetve Jugoszláviához tartozó Lendván (Alsólendván), ahol a 
mai napig is a csornai templom mása az evangélikus gyülekezet lelki otthona. 

A kapuvári fiókegyház 

A város az egykori gyepű vonalában, Soprontól 40, Győrtől 50 kilométernyire fekszik. Nevét határőri 
szerepéről kapta: a Hanság mocsarai között ezen a helyen vezetett az út az ország közepe felé, amelyet 
az itteni várban állomásozó katonaság ellenőrzött. A vár első ismert parancsnoka Héderváry Dezső 
volt a 14. század elején. 

Kapuvár nevét 1162-ben olvashatjuk elsőként egy oklevélben, „Capuu" formában. Ekkor minden 
bizonnyal királyi birtok volt, majd 1350-től a Kanizsai család kezébe került. A család férfiágának 
kihalása után, 1536-ban a Nádasdyak lettek az új birtokosok. Tőlük 1671-ben a Wesselényi-összeesküvés 
következményeként kobozta el a várost az udvar, majd az Esterházyaknak adományozta. A vár 1709-
ben, a Rákóczi-szabadságharc viharos eseményei során elpusztult: a kurucok felrobbantották. Kapuvár 
1871-ben mezővárosból nagyközség lett, majd 1969-ben ismét várossá nyilvánították. 

Kapuváron jóval több adatunk van a gyülekezet kezdeteiről, mint az anyagyülekezetben. A vár 
körül kialeikuló kis mezőváros, Nádasdy-birtok lévén, hamar evangélikussá vált. A várban szolgálatot 
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teljesítő katonák a polgári lakossággal együtt igényelték a lutheri szellemű lelkigondozást. Már 
1547-ből ismerjük Kapuy Mihály lelkész nevét, akinek előneve minden bizonnyal hosszabb kapuvári 
működésére utal. 1550-ben pedig már biztosan volt iskola is a településen, amelyben evangélikus 
tanító szolgált. A későbbi időkből a szűkös forrásokból Laurentiades János (1616), Szitás István (1630-
1631), Szombathelyi Andris (1632), Lakosi Gergely (1633-1634) és Lőrinczfy Pál (1635-től) kapuvári 
lelkészek neve maradt fená. 

A kapuvári gyülekezet sorsa akkor fordult mostohára, amikor Nádasdy Ferenc - Eszterházy 
lányának kedvéért és a nádorság reményében - 1643-ban áttért a katolikus hitre. A templomot 1646-
ban foglalta le a katolikus egyház, amelynek ekkor még gyakorlatilag nem volt gyülekezete, csupán 
lelkésze a városkában. Tudomásunk van ebből az időből arról, hogy egy Babóton működő evangélikus 
lelkész Babot filiájaként gondozta a kapuvári gyülekezetet. Evangélikus lelkész azonban 1646 után 
nem tehette be a lábát Kapuvárra. „Az 1655. és 1662. évi országgyűlésen panaszolják a kapuváriak, 
hogy a nép akarata ellenére vitték be hozzájuk a plébánust, és Nádasdy csapatosként fogta össze 
a kapuváriakat, hogy ott átgyóntassák őket" - írja Payr az 1910-ben megjelent munkájában. Ezt 
követően börtöne, fenyítőháza lett a protestáns üldözötteknek. Itt szenvedtek a későbbi gályarabok 
is. így a gyülekezet lassan megsemmisült, és 1679-ben már önálló katolikus egyházközség létesült a 
városban. 

Csakúgy, mint Csornán, Kapuváron is a modern kori ipari fejlődés következtében jelentek meg újra 
az evangélikusok, akik először a vadosfai gyülekezetben élték lelki életüket. A dualizmus kezdetén 
(1875. évi adat) mindössze 25 lelket tartottak nyilván a szórványként jegyzett településen. A vadosfai 
templom bejáratánál az első világháborúban elesett hősi halottak tiszteletére emelt emléktábla 
kapuvári neveket is tartalmaz. 

Kapuvár jótevőjeként tartják számon azt a Németországból ideszármazott Berg Gusztáv bárót, 
aki evangélikus vallású volt. 0 volt a város fejlődésének egyik legjelentősebb előmozdítója, illetve 
mecénása. 1893-ban Berg Gusztáv evangélikus kápolnát rendezett be abban a kapuvári várban, 
amelyben a 17. században a gályarabságra ítélt evangélikus és református lelkészek is eltöltöttek egy 
keserves éjszakát Itália felé vonulásuk közben. Ebben a kápolnában a vadosfai lelkészek szolgáltak. 
Nem sokkal később felmerült az önálló templom építésének gondolata is - már konkrét tervek is 
születtek - , amit azonban az első világháború gazdasági és lelki megrázkódtatásai, illetve az utána 
következő yíharos események hamarosan háttérbe szorítottak. 

A csorna-kapuvári egyházközség létrejötte 

1934-ben került sor a két nagyközségben - az addig Faradhoz tartozó Csornán és a Vadosfához 
tartozó Kapuváron - élő evangélikusság közös, önálló gyülekezetté szervezésére. Akkor alakult meg a 
Csorna-Kapuvári Missziói Egyházközség, és akkor kapott első ízben missziói segédlelkészt Rác Ernő 
személyében. Ö lett az első lakója a templommal egy időben, 1930-ban felépített kis káplánlakásnak. 
Rác Ernő mindössze három évig szolgált a megalakulás idején 178 lelket számláló Csornán és a 
97 evangélikust nyilvántartó Kapuváron, de munkálkodása nyomán mindkét gyülekezetben az 
addigiakhoz képest még virágzóbb élet indulhatott meg. Kapuváron ezekben az években a polgári 
iskolában - a mai Pátzay Pál Altalános Iskolában - ünnepelték az istentiszteletet. 

1937-ben Rác Ernőt Nagy Gyula missziói lelkész váltotta fel. Ö elődjéhez hasonlóan szívós munkával 
építette a gyülekezetet. 1943-ban elemi iskola épült Csornán, a templom mögött, amely egészen az 
államosításig, öt éven keresztül működött. Az iskolában Baloghné Takács Irén tanító szolgált, aki 
még az államosítás után is a városban dolgozott. Az iskola épületét később a város bérelte, és óvodát 
létesített benne, majd annak bezárása után ismét az egyházközség használta gyülekezeti teremként. 
A csornai lelkészi állás ekkoriban nem jelentett nagy jövedelmet, még az állami kiegészítéssel - az 
úgynevezett kongruával - együtt sem, a missziói lelkészek azonban elkötelezett szolgálatukkal olyan 
alapot vetettek, amelyre könnyebben és sokat fel lehetett építeni a következő évtizedekben. 

A szolgálatuk nyomán megerősödött egyházközség 1949-ben telket vásárolt Csornán lelkészlakás 
építése céljából: addig ugyanis csupán az 1930-ban elkészült kis káplánlakás szolgált a lelkészek 
otthonául. Hosszas viták után végül is nem épült meg a parókia, helyette az egyházközség megvásárolta 
a templom melletti házban kialakított két lakás egyikét, amely azóta is lelkészlakásként működik. 

Az első - és mindmáig leghosszabb ideig szolgáló - csorna-kapuvári parókus lelkész Hubert 
István volt, 1949 és 1983 között. Neki már volt mire építenie, hiszen elődei lelkiismeretesen látták el 
az alapozás szolgálatát. Hubert István derűs, elkötelezett, valóban lelkipásztori személyére még ma 
is sokan emlékeznek a városban, illetve a gyülekezetben. Büszkén vallhatjuk, hogy a kommunista 
elnyomás évtizedeiben ő volt Magyarországon az egyetlen evangélikus lelkész, aki vállalni merte 
az elítélt és egyházából is kirekesztett mártír lelkész, a gulágot megjárt Böröcz Sándor szolgálatát. 
Ezekben az évtizedekben a gyülekezet létszáma folyamatosan növekedett, részben a születések száma, 
részben a környező evangélikus falvakból beköltözöttek révén. 
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Hubert István nyugdíjba vonulása után, 1983-ban iíj. Magassy Sándor vette át a gyülekezet lelki 
vezetését. O fiatal lelkész lévén különösen az ifjúság körében végzett szolgálatával erősítette az egyház 
életét. Ebben az időben alakult ki komoly kapcsolat a csornai gyülekezet és a hollandiai Heumen 
református egyházközsége között, illetve ekkor történt meg a templom felújítása is. Mivel lelkészi 
szolgálata gyakorlatilag a rendszerváltás idejére esett, ezért rá várt az a feladat is, hogy a még mindig 
viszonylag kis létszámú gyülekezetet kiléptesse a templom falai közül, és ismertté, elismertté tegye a 
városban. 

1996-banTubán József lett a gyülekezet lelkésze. Ugyanebben az évben kapott méltóbb elhelyezést 
a kapuvári fiókgyülekezet istentisztelete a kórház ökumenikus - a három történelmi felekezet által 
használt - kápolnájában. 2002 óta rendszeresek az istentiszteletek a közeli Dör községben épült idősek 
otthonában. 

Híres csornai és kapuvári evangélikusok 

Lumnitzer Sándor (1821-1892) kapuvári születésű evangélikus orvos. Részt vett az 1848-1849-es 
szabadságharcban, a tábori orvosi szolgálat egyik vezetője lett. Később Budapesten folytatta praxisát, 
majd ugyanitt egyetemi tanár lett. Kapuvár kórháza ma az ő nevét viseli. 

Báró Berg Gusztáv (1828-1903) Németországból érkezett Kapuvárra. Széles körű tevékenységet 
folytatott a település felvirágoztatása érdekében (iskolaalapítás, zsilipépítés, takarékpénztár és kórház 
alapítása stb.). Nevéhez fűződik az ellenreformáció után az első önálló evangélikus istentiszteleti hely 
kialakítása Kapuváron. 

Király Iván (1894-1987) csornai polgári iskolai tanár, később gimnáziumi igazgató. A gyülekezet 
alapító tagja. Országszerte elismert ornitológus. 

Szabó István (1921-2001) középiskolai tanár, néhány éven át a csornai templom kántora. A második 
világháborúban pilótaként szolgált. Horthy István kormányzóhelyettes kísérője volt 1942. augusztus 
20-án, és mint ilyen, elmondása szerint szemtanúja volt annak, hogy a kormányzóhelyettes gépét 
német vadászrepülők lőtték le. 

A szórványok egykori gyülekezetei 

A csorna-kapuvári szórványok közül kettőben vannak nyomai komolyabb evangélikus jelenlétnek 
a reformáció idejéből. 

A Csorna melletti Barbacs község Bősárkánnyal és Dörrel együtt alkotott önálló gyülekezetet. A 
falu 1536 óta Nádasdy-birtok volt. Első lelkészeinek nevét nem ismerjük. Az 1631. évből Magyari 
János, 1651-ből és 1654-ből pedig Kranitz Lőrinc lelkész neve maradt fenn. 

A Kapuvár mellett fekvő Babot község ugyancsak erős anyagyülekezet volt a Nádasdyak idejében; 
1610-böl Szerdahelyi Mátyás, 1651-ből Horváth Mátyás, 1654-ből pedig Üjvári Máté lelkészeket említik 
a források. Később templomuk állapota megromlott, a kapuvári katolikus plébános pedig minden 
lelkészi javadalmat magának foglaltatott le 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek 
Barbacs lelkészei a 17. században: (?), 1631-ből Magyari János (7-1631-?), (?), Kranitz Lőrinc ( ? -

1651-1654-?) 
Babot lelkészei a 17. században: Szerdahelyi Mátyás (?-1610-?), Horváth Mátyás (7-1651-?), 

Üjvári Máté (7-1654-?) 
Kapuvár lelkészei a Nádasdyak idejében: Kapuy Mihály (7-1547-?), Laurentiades János (7-1616-7), 

Szitás István (7-1630-1631-?), Szombathelyi András (7-1632), Lakosi Gergely (1633-1634), Lőrinczfy 
Pál (1635-7) 

Az önálló Csorna-Kapuvári Egyházközség lelkészei: Rác Ernő missziói segédlelkész (1934-1937), 
Nagy Gyula missziói lelkész (1937-1949), Hubert István lelkész (1949-1983), iíj. Magassy Sándor 
segédlelkész, majd lelkész (1983-1995), Sümeghy József kapuvári helyettes lelkész (1995-1996), 
Zámolyi Gyula csornai helyettes lelkész (1995-1996),Tubán József segédlelkész, majd lelkész (1996-) 

Tanítók 
Csorna evangélikus elemi iskolájának tanítója: Balogh Kálmánná Takács Irén (1943-1948) 
Gondnokok, felügyelők 
Gondnok: Szántó Gyula gondnok (1926-1934), dr. Molnár Elemér főgondnok (1934-1946). 

Felügyelők: dr. Kremser Károly (1943-1948), dr. Keviczky Pál (194 -1968), Horváth Dénes (1972-7), 
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Horváth Dénes (7-1989-?), Nagy Kálmán (1991-1995), Horváth Dénes mb. felügyelő (1995-1997), 
Balázs Zoltán (1998-2006), dr Gáborjányi József (2006-) 

A jelen 
A Csorna-Kapuvári Egyházközség jelenlegi formájában a Soproni Egyházmegye legfiatalabb 

gyülekezete. Az anyagyülekezet Csornán van, itt működik a lelkészi hivatal, illetve itt áll a templom 
is. A viszonylag nagy létszámú kapuvári fiókgyülekezet mellett több környékbeli település is az 
egyházközséghez tartozik mint szórvány. Napjainkban a Csorna-Kapuvári Egyházközség mintegy 
600 evangélikust tart nyilván. Ennek körülbelül egynegyede Kapuváron él. A gyülekezet legnagyobb 
problémái közé tartozik a meglehetősen rossz állapotban lévő lelkészlakás fenntartása. Ennél is 
komolyabb nehézség azonban az a tény, hogy bár még mindig folyamatos a környékbeli falvakból 
az evangélikusok beköltözése a két városba, gyakran nehéz őket megtalálni, illetve integrálni a 
gyülekezet közösségébe. Ezzel együtt sokan kerülnek a látóterünkbe, főként a különféle kazuális 
szolgálatok révén. 

Örömeink közé tartozik, hogy mára az evangélikus gyülekezet elnyerte „polgárjogát" Csorna 
városában, noha a létszáma még mindig elenyésző. Rendszeres az iskolai hitoktatás, a gyülekezet részt 
vesz a város életében. Mind Csornán, mind Kapuváron testvéri a kapcsolat a másik két történelmi 
keresztyén felekezettel. A gyülekezetben egyre több a világi munkatárs, akik segítik a lelkész 
szolgálatát. Az egyházközség anyagi bázisát erősíti, hogy az egyházfenntartói járulék mértéke évek 
óta önkéntes, minden gyülekezeti tagnak a vagyoni helyzetére méretezett. A gyülekezet egyike azon 
egyházközségeknek, amelyek a liturgiái reform eredményeit is felhasználják istentiszteleti életükben, 
ami még inkább magával hozta a világiak szerephez jutását. Az istentiszteleteken a középkorosztály 
és a fiatalság is nagyobb számban képviselteti magát, mint az idősebb korosztály. 

A jövőre vonatkozó tervek között szerepel az, hogy még inkább erősödjék a gyülekezet missziói 
lendülete, amely képes anyagilag is elhordozni az egyházközséget. Hosszú távú terveink között 
szerepel új lelkészlakás, illetve önálló kapuvári templom építése. 

Tubán József 

Forrásanyag: 
A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, Czéh Sándor Nyomdája, 1875. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, Pohárnik Nyomda, 1933. 
KSH, népszámlálási adatok. 2001. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, Evangélikus Sajtóosztály, 1989. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, Evangélikus Egyház Rota, 1973. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, Baross-Nyomda: Uzsaly 
és Koncz (Harangszó nyomdája), 1940. 
Payr Sándor: A dunántúli evangélikus egyházkerület története I. köt. Sopron, Székely és Társa 
nyomda 
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Farádi Evangélikus Egyházközség 

9321 Farad, Győri u. 76. 
Tel.: 96/279-121 
E-mail: farad@lutheran.hu 
Gombor Krisztián lelkész 

Anyakönyvek vezetése: 1783 
Farad önállósulásának éve: a 17. század eleje, 
majd 1783 

Farádi anyaegyház 
Lélekszám: 513 /484/ 390. Presbitérium: 

Simon Éva felügyelő, Szalay Lászlóné pénztáros, 
Simon Lászlóné gondnok, id. Hajszán Jánosné 
számvevőszéki elnök, Pápay Lajosné, Németh 
Istvánné, Joódy Borbála, Varga Jánosné, Márczis 
Lászlóné, Nagy Kálmánné, ifj. Hajszán Jánosné, 
Nagy Imréné, Móricz Bálintné, Móricz Jánosné, 
Hóborné Nagy Zsuzsanna, Szilágyi Józsefre, 
Sárközy Józsefre és Szilvási János presbiter 

Jobaházai leányegyház 
Lélekszám: 89 780/ 59. Presbitérium: Csapó 

Zoltánné gondnok, Tóth Istvánné pénztáros, Eőry 
Árpád, Pandúr Ferencné, Csapóné Kránitz Mária 
presbiter 

Szórványa és lélekszáma: 
Rábatamási (34 /15/ 9) 
Lélekszáma összesen: 636 /579/ 458 

A gyülekezetek története 

A farádi anyaegyház 

Farad a Kisalföldön, a Rábaköz északi részén, a Hanság-medence déli szomszédságában fekszik. A 
szomszédos községek: kelet felé Csorna, délnyugati irányban Jobaháza. Mindkét település 3 km -re 
fekszik Faradtól. 

A lutheri reformáció Faradon is hamar teret nyert. A középkorban a katolikus vallás tekintélyes 
oszlopai, az Ostffyak a reformáció lelkes támogatói lettek. OstfFy Ferenc, aki Mária királyné 
környezetében élt, már Luther tanait vallotta. Később a nagy OstfFy család szinte valamennyi tagja 
evangélikus lett. Hitükhöz mindvégig ragaszkodtak, akkor is, amikor sok főúr és nemes rekatolizált. 
Ezen túl pedig evangélikus egyházunknak hűséges és áldozatos védői és támogatói voltak. 

Farad régi temploma kelet felől, a falu szélén épült. A paplak a falu közepén, a Tamásiba (ma 
Rábatamási) vezető országút mellett állt. Tamási Farad filiája volt. A 17. század elején Baranyai Máté 
volt itt az első ismert nevű evangélikus lelkész. 1628-ból pedig Kőszegi Lőrincről tudunk. 1631-ben Kis 
Bertalan szuperintendens a Sopron vármegyei gyülekezetek látogatásakor Faradon önálló gyülekezetet 
talált, amelynek lelkésze Orsits György volt. 1642 és 1651 közötti időből Somogyi Péter, 1654-ből pedig 
Orsics (Orsits?) Péter neve maradt fenn Farad lelkészeként. A gyülekezet tanítója akkor a trencséni 
származású Laczkó András volt. Egy egyházlátogatási jegyzőkönyv szintén erről az időszakról, 1654-
ről szól. Ebben történt említés egy úrvacsorai kehelyről, amely 1638-ból való. 

1673. június 6-án - a Szilvágyon tartott utolsó kerületi gyűlésen - Fekete püspök Aáchs Mihályt 
avatta Farad papjává, de csak rövid időt, alig egy évet tölthetett a faluban, mivel a vallásüldözés 
erősödése miatt hosszú bujdosásra kényszerült. 1683 júliusában Thököly kuruc seregeihez csatlakozva 
- tábori papként - vonult be a meghódolt Sopronba. 

A falu lakosainak jelentős része evangélikus hitben élt. A gyülekezet önállóságát és „szabad" 
vallásgyakorlatát az 1681-es soproni országgyűlés után is megtartotta. Ezt támasztja alá az 1696/97-ből 
származó feljegyzés is, amely a rábaközi főesperesség egyházlátogatási jegyzőkönyvében található: 
„Farad: Csaknem teljesen heretikus (eretnek) nemesek birtoka ez a község. Csupán egy rész tartozik 
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az ország nádorához. Az országgyűlési határozat ellenére itt is van prédikátor. A község hívta meg. 
Minden lelkipásztori munkát végez nemcsak Faradon, hanem Jobaházán és Csáfordon is, valamint 
az összes hozzá fordulók részére. A visitatiot nem engedték meg, ezért ünnepélyesen tiltakoztam, és 
dolgavégezetlenül hagytam el a falut."(Nyilván a hatóság intézkedése miatt: a szerk.) 

1714-ben azonban templomától - amely kőből és téglából épült - megfosztották, Büky nevű lelkészét 
és tanítóját elűzték. 

A vallás szabad gyakorlásának ügyében több ízben is adtak be kérelmet, amelyhez több 
tanúkihallgatási jegyzőkönyvet is csatoltak. Mindez azonban hiábavalónak bizonyult. Hogy hitüket 
továbbra is gyakorolhassák, a közeli artikuláris helyre, Vadosfára „seregesen zarándokoltak". 

A türelmi rendelet következtében - 1783-ban - újjáalakult a farádi gyülekezet is. Első istentiszteletét 
Szentháromság utáni 18. vasárnapon tartotta „ÓstfFy Mihály táblabíró úr" pajtájában. Ezen az 
istentiszteleten az akkor Vadosfán szolgáló Kustra Márton lelkész „örömkönnyhullatások között 
búcsúzott el szeretett híveitől". Az istentiszteletet Perlaky Gábor szuperintendens tartotta. 

A hitükben megmaradt jobaháziak a gyülekezet önállósulása után Faradhoz csatlakoztak. Ezt tette 
Rábatamási evangélikussága is. Tamásiban azonban mindössze 6 család vallotta magát evangélikusnak. 

Az önállósodott gyülekezet ekkor a már nyugalomban élő Bellók György lelkészt kérte fel a 
szolgálatra mindaddig, amíg Németh Pál a jénai egyetemen be nem fejezi a tanulmányait. 

Németh Pált 1784. május 7-én szentelte fel Perlaky Gábor szuperintendens Vadosfán. Ennek az 
esztendőnek a tavaszán a gyülekezeti imaház építését kezdték meg a hívek, s a munkálatok olyan 
jól haladtak, hogy ősszel megtarthatták benne az első istentiszteletet. A templomnak használt épület 
ekkor - II. József türelmi rendelete alapján - csak torony nélkül, udvarra nyíló ajtóval épülhetett. 
Tornyot és utcai főbejáratot 1806-ban kapott a templom. A késő barokk stílusban, klasszicista 
homlokzattal készült épület a kor építészeti jellemzőit és előírásait hordozza magán. Szószékoltára, 
kétoldali karzata van. A toronyba két harang került. A nagyobbikat, amely 3 mázsa 20 font, 1787-ben 
szerezte a gyülekezet. A kisebbik harangot, amely 1 mázsa 7 font, 1792-ben vásárolták. Ugyanebben az 
esztendőben jutott a gyülekezet orgonához is. A gyűjtést e munka céljára akkor kezdték meg, amikor 
arról értesültek, hogy a Győrben állomásozó Tóth Sándor kapitány a farádi evangélikus gyülekezet 
részére saját költségén megvette a bécsi dán követ házi kápolnájában lévő 5 manuálos orgonát, amelyet 
csak el kell szállíttatni, és be kell építtetni. A keresztelőmedencét 1784-ben Németh Mihály és felesége, 
Sáry Terézia adományozta a gyülekezetnek. 

Az újjáalakult gyülekezet első gondnoka Németh Mihály volt. Az ő 1787-ben bekövetkezett halála 
után a gondnoki tisztet Ostffy Mihály töltötte be. 

Félve attól, hogy a templomra ráépített torony súlya kárt tehet az épületben, azt oldalról támfallal 
erősítették meg 1847-ben. 

A templom építését követően a lelkészlakás is végleg elkészült, és 1877-ig töltötte be funkcióját. Ezt 
követően lebontották, s a ma is használatban lévő parókiát építették fel. 

A templomtól keletre építették fel a tanítói lakást, amely magába foglalta a tantermet is. Ez azonban 
egy idő után szűknek bizonyult, s ezért a gyülekezet 1868-ban felépíttette azt az iskoláját, amely az 
1948. évi államosításig töltötte be feladatát. 

A 19. század 70-es éveinek közepén (1875. évi névtár) a farádi anyaegyházhoz 764 lélek tartozott, 
és 108 tanulót oktatott Badács Pál tanító és Mészáros János káplán, tanító. Az egyházközségnek 
1186 tagja volt. Az anyagyülekezet mellett a hozzá csatlakozott jobaházi filiában volt jelentősebb 
az evangélikusok száma. Tamásiban (ma: Rábatamási) 50 evangélikus élt. Csornán 20-an voltak az 
evangélikus felekezet tagjai. 

Az 1890-es évben végzett népszámlálás szerint az egyházközség lélekszáma 1155 fő. Farad 
anyaegyházban 752, Jobaháza leányegyházban 290, Csornán 60, Rábatamásiban 34, szórványban 19 
evangélikus élt. 

A századforduló idején (1900-ban) a gyülekezet lélekszáma 1235 fő volt. A 20. század első évtizedének 
végén (1910. évi névtár adata) 845 lélek alkotta az anyagyülekezetet. Az iskola 145 tanulóját Szíj Lajos 
és Hajas Gyula oktatta. Az egyházközséghez 1190 lélek tartozott. Jobaháza Farad filiája volt. 

Az 1940. évi névtárban 808 lélekkel találjuk a farádi anyaegyházat. A tanulók száma 119 volt. 
Tanítói: Hajas Gyula és Tompos Béla. Az egyházközséghez összesen 1057 evangélikus személy 
tartozott. Jobaháza filiaként. Rábatamási és Bogyoszló szórványként szerepel. 

1950-ben 983 lélek tartozott az egyházközséghez. Az első világháborúban 56 személy halt hősi halált, 
a másodikban 15-en vesztették életüket. A második világháborút követően többen külföldre távoztak, 
illetve Sopron vonzáskörzetébe települtek. A legnagyobb apadás ezután következett. Az iparosodást, 
majd a mezőgazdaság „kollektivizálását" követően sokan a nagy városokban, elsősorban Budapesten 
kerestek boldogulást. 
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A század elején a gyülekezetben minden vasár- és ünnepnap délelőtt istentiszteletet, délután 
könyörgést is tartottak. Reggeli könyörgések szeptembertől júniusig voltak, iskolaidő alatt. 1935-
től adventben és böjtben esti istentiszteletek kezdődtek. Ezek az esti alkalmak „tűzveszélyesek" 
voltak, mivel ekkor még petróleumlámpával, illetve gyertyával világítottak. Ez az állapot az 1939. év 
karácsonya után oldódott meg. Ekkor vezették be a villanyvilágítást. 

Bibliaórákat 1930-óta tartanak a gyülekezetben. Az i^úsági egyesületben kezdték, majd 1935-től a 
külön működő leánykörben is bevezették. 

1942-ben rendeztek először evangelizációt, amelynek nyomán 1943-tól gyermekbibliakör alakult. Ez 
azonban a háború alatt, majd azt követően néhány évig - a harcok közeledtétől 1950-ig - szünetelt. 
Kitüntetés, feladat és egyben komoly lelki gazdagodás lehetősége volt a gyülekezet számára, hogy 
egyházkerületünk itt rendezte meg a leány-népfőiskola 1943/44-es évfolyamát. 

A gyülekezetben élénk „egyháztársadalmi élet" folyt. Már a a 20. század elején az ország többi 
részéhez hasonlóan Faradon is kezdett kialakulni az egyesületi keretben folyó munka. 1896-ban a 
canonica visitatiót végző Gyurátz Ferenc püspök buzdítására Faradon és Jobaházán is megalakult a 
nőegyletét. Faradon azonban személyi ellentétek miatt hamar feloszlott. 

Az i^úsági munka igazán 1931-től lendült fel. Ekkor segédlelkész érkezett a gyülekezetbe, Szalay 
Sándor, aki az ifjúságot lelkesen felkarolta s vezette. Az ifjúsági egyesület bevételeiből könyvtárat 
hoztak létre. 1934-ben felmerült egy saját helyiség igénye is. 1938. március 15-én le is tették a ház 
alapkövét, s az épületet 1939. február 5-én avatta fel dr. Podmaniczky Pál teológiai tanár, a kül- és 
belmisszió ügyének jelentős alakja.̂ " Az új helyen folytatódott tovább az ifjúsági élet egészen 1948-ig. 

1935-ben alakult meg a már említett leánykör. Vezetőjük 7 éven keresztül Eőry Karola tanárnő volt. 
1941 őszén téli tábort rendeztek a környékbéli evangélikus leányok számára is. 

A második világháborút követő időszak a túlélés kora volt. A gyülekezeti élet szinte csak a 
templomba szorult. 

Szalay Sándor lelkész hirtelen elhunyt 1975-ben. Helyette a gyülekezet szeptember 7-i közgyűlése 
egyhangúlag választotta meg lelkészének Szűcs Kálmánt. Beiktatására 1975. szeptember 28-án került 
sor. 

Az 1983. és 1984. év a gyülekezet történetében újabb állomást jelentett. A templom felújítása ekkorra 
már esedékessé vált. A gyülekezet azonban kivitelezni még nem tudta, a teljes felújítás már csak az új 
évezredben valósult meg. 2000 és 2006 között teljes körű felújításra került sor. Ennek befejezése után 
2006. szeptember 10-én adott hálát a gyülekezet ünnepi keretek között. A 2006. év más szempontból is 
fontos a gyülekezet számára. 31 évi szolgálat után ebben az évben vonult nyugalomba Szűcs Kálmán 
lelkész. A gyülekezet augusztus 13-án ünnepi istentiszteleten búcsúzott szeretett lelkészétől. Jelenleg 
Gombor Krisztián lelkész gondozza a gyülekezetet. 

A jobaházai leányegyház 

Jobaháza a Kisalföld közepén fekvő rábaközi település, amely Faradtól 3 km, Győrtől 40 km távol
ságra található. 

A falu határában feltárt kelta leletek tanúsága szerint már a bronzkorban emberek éltek ezen a te
rületen. Az első írásos említése 1416-ból maradt ránk. 

A török 1594. évi pusztítása következtében az egész Rábaköz elnéptelenedett. Tíz évig Jobaháza is 
lakatlan volt. 

A mai Jobaháza területén korábban 3 település - északi részén Jobaháza, középen Malomfölde, dé
len Csáford - állt. Az 1700-as évektől Jobaháza néven szerepelnek. 

Lakói már a 17. században a reformáció hívei lettek. Evangélikus gyülekezete 1646-ból ismert. A 
szomszédos Bogyoszló (ma Vadosfa szórványa) anyaegyházának filiája volt Csáford és Potyond tele
pülésekkel együtt. Korai gyülekezetének életéről egyéb adat nem áll rendelkezésünkre. 

Az ellenreformáció viharai között is hitükben megmaradó jobaházíak a türelmi rendelet kiadása és 
a farádi gyülekezet önállósulása után Faradhoz csatlakoztak. 

A gyülekezet 1842-ben földet kapott. Ennek a földnek a jövedelme tette lehetővé, hogy 1847-ben 
megkezdje egy új iskola és egy hozzá kapcsolódó tanítói lakás építését. 

1850-ben Tüske Istvánt, a Berzsenyi család nevelőjét hívták meg a hívek a tanítói állásba. 1859-ben 
egy 190 kg-os haranggal gazdagodtak, amelyet Gecsényi Bálint és felesége, Kovacsics Terézia ado
mányozott. Ezen az adományon kívül egy helybéli római katolikus földbirtokos, dr. Borsodi Géza 25 
forint alapítványt tett a szegény gyermekek tanszereinek beszerzésére. 1869-ben ismét építkezésbe 
fogtak. Külön álló iskolát építtettek, amely egyben imaházul is szolgált. Az 1875. évi névtárban 352 
lélekkel szerepel a filia. Iskolájába 32 gyermek járt. A tanító még Tüske István volt. 

20 Keveházi László: Podmaniczky Pál, a misszió professzora. Külmissziói Kiskönyvtár 5. Budapest, 2006. 
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Tüske István után Benedek Vince lett a tanító, aki 1877 és 1879 között töltötte be ezt a tisztséget. Öt 
Koczor Márton követte, de csupán egy esztendőre. Helyére Varjú Mártont hívta meg a gyülekezet. Ö 
hosszú ideig tanította a jobaházi gyerekeket. A 20. század első évtizedének végén (1910. évi adat) 56 
gyermek járt a már három évtizede ott szolgáló mester elé. A filiához 272 lélek tartozott. 

A kis gyülekezetben is élénk „egyháztársadalmi élet" folyt. 1896-ban a canonica visitatiót végző 
Gyurátz Ferenc püspök buzdítására - Faradhoz hasonóan - Jobaházán is megalakult a nőegylet, és 
az 1950-es évek elejéig működött. Tevékenységének jelentős szerepe volt a gyülekezet életében. Az új 
iskola és tanítólakás építéséhez 1000 pengővel járultak hozzá. 

Jobaházán a század elején vasárnap délutánonként tartották a könyörgést, ám 1938-ban a gyüle
kezet azt kívánta, hogy minden hónapban legyen náluk istentisztelet is. Az esperes azonban attól 
tartva, hogy ezzel még jobban megszakítja a jobaházi híveknek a farádi templommal való kapcsolatát, 
ellenezte ezt a megoldást. Javaslatára úgy intézkedtek, hogy a lelkész a filiában minden nagyünnep 
második napján tartson istentiszteletet. A hívek kitartó kérésére azonban 1940-től mégis megtörténik 
a kedvező változás. Ebben az időben (1940. évi névtár adata) 217 lélek tartozott a filiához. A gyülekezet 
44 iskolását Koczor Ferenc tanította. 

Napjainkban a százat sem éri el a nyilvántartott gyülekezeti tagok száma. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek 
Faradon (a korai gyülekezetben): Baranyai Máté (a 17. század elején). Kőszegi Lőrinc (7-1628-?), 

Orsits György (7-1631-?), (?), Somogyi Péter (1642-16.51), Orsits Péter (? - 1654-7), Aáchs Mihály 
(1673-1674), (!), Büky Ferenc (7-1714-7) 

Faradon (a türelmi rendelet után): Bertók György (1783-1784), Német Pál (1784-1786), Gáncs József 
(1786-1845), Horváth Dávid (1845-1889), Hérincs Lajos (1889-1934), Szalay Sándor segédlelkész, 
majd lelkész (1931-1975), Szűcs Kálmán (1975-2006), Gombor Krisztián beosztott lelkész, majd lelkész 
(2006-) 

Tanítók 
Faradon (a korai gyülekezetben): Laczkó András (7-1654-7), (7), NN (7-1714) 
Faradon (a türelmi rendelet után): Csákvári Ferenc, Nagy József, Berta Mihály, Búzás István, Kovács 

Péter, Kiss Pál, Veréb Pál, Bodács Pál (7-1875-7), Mészáros János káplán, tanító (7-1875-7), Gróf 
Endre, Szíj Lajos (1884 - ? ), Tóth Géza (1903-7), Kiss Gábor helyettes (1904-7), Hajas Gyula (1907-7), 
Szíj Gyula, (7-1910-7), Nagy Dénes (1911-7), Czike Júlia (7-1933-7), Halász Lujza, Tompos Béla 
(1939-7), Hetyési Sándor (1947-1948) 

Jobaházán: Tüske István (1850-1877), Benedek Vince (1877-1879), Koczor Márton (1880), Varjú 
Márton (1881-1910-7), Koczor Ferenc (7-1940-7) 

Felügyelők, gondnokok 
Németh Mihály gondnok (1783-1786), Ostffy Mihály gondnok (1787-7), Ostffy Lajos (7), OstfFy 

Pál (1857-1863), Ostffy István (1865-1868), Szilvásy László 1877-7), Szilvássy Dénes (1885-7), Hajas 
Gyula (1890-1906), Conrád Rezső (1908-1921), ifj. Szilvássy Dénes (1923-1934), dr. Karsay Zoltán 
(1934-1949), Márczis Sándor (1949-1969), Eőry István (1969-1975), Szűcs Gyula helyettes felügyelő 
(1975-1977), Nagy Dénes (1977-1979), Czirák Gyula (1979-1989), Nagy Bálint (1990-1992), Németh 
Istvánná (1992-1999), Joódy Borbála (1999-2006), Simon Éva (2006-) 

A jelen 

Faradon minden vasárnap 10 órakor, a jobaházi leánygyülekezetben minden hónap első vasárnapján, 
illetve a nagyünnepek első napján 9 órakor tartanak istentiszteletet. Hitoktatásban 35 gyermek vesz 
részt. 2006 őszétől az óvodában is folyik a hitoktatás. A gyülekezet 2008 februárjában a kártalanítási 
összegből visszavásárolta egyik korábbi épületét, amelyet gyülekezeti házként kívánnak működtetni. 

Gombor Krisztián (Farad) 
Dr Jani János (Jobaháza) 

Forrásanyag: 

A Dunántúli Ág. Hítv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, Főiskolai Könyvnyomda, 1910. 
A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, Czéh Sándor Nyomdája, 1875. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, Pohárnik Nyomda, 1933. 
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Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, Evangélikus Sajtóosztály, 1989. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, Evangélikus Egyház Rota, 1973. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, Baross-Nyomda: Uzsaly 
és Koncz (Harangszó nyomdája), 1940. 
Evangélikus Élet, 2006/38. (Farad) 
Fejezetek Farad múltjából és jelenéből. Szerkesztette: Horváth Győző. Győr, 1974. 
Payr Sándor; A dunántúli evangélikus egyházkerület története I. köt. Sopron, Székely és Társa 
nyomda 
Internet böngésző (2008 júliusa) 
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Harkai Evangélikus Egyházközség 

9422 Harka, Nyéki u. 2. 
Tel.: 70/207-6612 
E-mail: szilard.wagner@gmail.com 
Dr. Wagner Szilárd lelkész 

Önállósodásának éve: 1571, majd 1783 
(1977 és 2007 között Sopronnal társult egyházköz
ség) 
Anyakönyveit vezeti: 1636-tól, majd 1783-tól 
(Az 1783 előtti anyakönyvek a római katolikus 
egyházközségnél vannak.) 

Harkai anyaegyház 
Lélekszám: 180/174/ 119 
Presbitérium: Gosztola Szabolcs felügyelő, Dóka 

Gyula gondnok, özv. Gosztola Lászlóné pénztáros. 
Haris Péter kántor, Bokor Mihályné, Egyed 
Istvánné, Gosztola László, Haris Vincéné, Horváth 
Józsefné, Lazámé Horváth Tünde, Molnár Tibor, 
Savanyó Rudolf, Szabó Lászlóné, Takács istvánné. 
Takács Mária 

A gyülekezet története 

A harkai (1947 és 1990 között Magyarfalva) 
anyaegyház 

Győr-Moson-Sopron megyében, az Alpokalján, Soprontól 5 km-re délre, közvetlenül az osztrák 
határ mellett fekvő község. 

Harka nevét az ősmagyarok egyik nemzetségéről, Horkáról kapta. (A név bírói tisztséget jelentett.) A 
község nevének első írásos említése egy 1245-ből - IV. Béla király idejéből - származó székesfehérvári 
oklevélben olvasható így: „villa Harka". De már a Római Birodalomból (Kr. e. 18-tól kezdve) is 
települtek ide, ennek sok tárgyi emléke van. Innen kezdve más-más népekkel ugyan, de állandóan 
lakott település. 1309-ben említi egy irat Szent Péter és Pálról elnevezett templomát is, ez a mai 
katolikus templom. A soproni levéltárban teljes német nyelvű harkai jobbágylista található 1451-ből. 
A település nevét 1947-ben Rajk László belügyminiszterként önkényesen Magyarfalvára változtatta, 
de egy helyi népszavazás után 1990. április l-jén a falu újra visszakapta az ősi Harka nevet. A község 
lakóinak száma 1500. 

A reformáció Harkát is hamar elérte, minden bizonnyal azért, mert Sopron kegyuraságához 
tartozott. 1571-ből van már arról adatunk, hogy itt evangélikus lelkész működött. Mivel az egész 
község evangélikus lett, a templomot az evangélikus gyülekezet használta. 

A kezdetekből ismert első harkai lelkész Sallinger Ábel, aki 35 év múlva, 1606-ban mint exul 
(menekült) folyamodott Sopron városához lelkészi vagy tanítói állásért. Annyit lehet tudni, hogy 
Draskovich György győri római katolikus püspök kérésére Ernő főherceg Bécsbe rendelte Sopron 
városának vezetőit és azt követelte tőlük, hogy papjaikat küldjék el. Amikor nem engedelmeskedtek, 
bezárták őket. Amikor ennek híre eljutott Sopronba, a fejetlenné vált város elbúcsúzott papjaitól. 

1577-ben Winkler Tamás szolgált Harkán. Nyilván valamelyik szomszédos gyülekezetben érte őt 
is a főhercegi, püspöki rendelet, és így neki is menekülnie kellett. Winkler Tamást Grosz Major Pál 
követte. A soproni születésű iíjú Sopron után Boroszlóban, Halléban, majd Wittenbergben tanult. 
Miután hazatért, a magyaróvári uradalomban Mosonszolnokon vagy Rajkán volt tanító, hívei küldték 
1576-ban Wittenbergbe, itt is avatták lelkésszé. A soproni tanács 1577 tavaszán Harkára választotta 
meg lelkésznek, de nem sok bizalommal voltak iránta, mert előre megfenyegették, hogy bármelyik 
napon kitelik az esztendeje, ha panasz lesz rá. 1579-ben távozott Harkáról. 

Utóda Stramm^' Márton lett 1580 elején. Sopron városa avattatta fel Grazban. Novemberben tartotta 
lakodalmát Harkán, amelyre még a soproni zenészeket is elkérték a várostól. Sokat betegeskedett. 

21 Payr Sándor szerint Stramm, Gosztola László szerint Schramm. 
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Három év múlva le is kellett mondania. Utána Capeller János volt a lelkész, akit szintén Grazban 
avattak fel a város költségén.^^ 

Küzdelmes 22 év következett, katolikus plébánosai voltak a falunak, sőt 1592-től már plébánosuk 
sem volt, a soproni kórházlelkészséghez csatolták Harkát. Csak a bécsi béke (1606) után lehettek 
Harkán ismét evangélikus lelkészek. 

Első közöttük a soproni születésű Gráf Mihály, aki 1603-ban Jénában, 1604/1605-ben Wittenbergben 
tanult. 1608-ban Nádasdy Pál uradalmában Klaszekovics István esperes avatta fel lelkésznek Harkára. 
Az ő idejében javították Harkán a templomot, a munkálatokhoz Sopron városa 9 mérő meszet adott. 
1611-ben a városi tanács megintette Gráfot, hogy jobb barátságban és békességben éljen a híveivel. 
1614. júl. 23-án panaszkodik a tanács előtt, hogy tartozásukat a hívek nem teljesítik, 1615. ápr. 13-án 
pedig elbocsátását kérte és meg is kapta. Előbb Balfra azután pedig Fertőmeggyesre (ma Mörbisch am 
See) távozott. 

Utána Riedl Tóbiás pályázott a harkai szolgálatra, próbabeszédet is mondott. Valószínűleg nem 
választották meg, de amikor 1618-ban a harkai tanító újra hívta Veperdről a gyülekezetbe, talán meg 
is választották. 

A következő harkai lelkész az erdélyi Reps községben született Agnetis Salamon, aki Locsmándról 
(ma Lutzmannsburg) jött ide 1622-ben. Illetlen beszéde miatt 1625. jún. 13-án a tanács elé idézték. 
Ekkor írta a Harkát gondozó soproni tanácsosnak (Stadtgraf), hogy már negyedfél éve van a város 
oltalma alatt. Ö kezdi a keresztelési anyakönyvet 1636-ban. 1637-ben kereszteli fiát, Jánost.^' Agnetis 
unokaöccsei voltak Klesch Dániel soproni konrektor és Retzinger János harkai tanító, akik 1655-ben 
kérték a soproni tanácstól nagybátyjuk örökségét. 

A legközelebbi ismert harkai lelkész, Scheffler János 1646-ban került Harkára, és tíz évig itt is 
maradt. 1651. nov. 28-ra Musay Gergely püspök részleges zsinatot hívott össze a községbe, és ezen 
két soproni ifjút avatott fel lelkésznek." Scheffler János 1652. aug. 6-án feleségül vette Uebermann 
borbolyai lelkész özvegyét. 

A harkai állás újabb megüresedésekor a soproniEik Wittenbergből kértek lelkészt a faluba. Onnan 
a besztercebányai születésű Löhner Kristófot küldték (1656-1661). 1658-ban renoválták a templomot, 
kórust építettek bele, hogy a gyülekezet a hosszú prédikációt ülve hallgathassa. Talán bővítették is a 
templomot. A tornyot is ebben az évben építették. Valószínűleg ekkor került a toronyba a 3,5 mázsás 
harang". A lelkész (1659-ben) itt vette feleségül Brandtner Veronikát, első fia, Kristóf is itt született. 

Az elnyomás idejének elején Löhner után a Selmecbányái születésű Gartner Menyhért lelkészkedett 
itt (1661-1663). Utóda Galli János Kristóf (1664-1674) idején érte el a települést is az ellenreformáció 
vihara. Harkára 1673. dec. 23-án került sor. Ide Tormássy Péter vasvári prépost jött két más papi 
emberrel. De már három nappal korábban megjelent Marschall Ferenc, a Woppingen-ezred alezredese 
és Schleicher kapitány a katonasággal. Bevették a temetőt, a templomajtót fejszékkel és más eszközökkel 
nyitották fel. Tormássy botjával néhányat ütött is a falu bírájára, mivel az a templom kulcsát nem adta 
át. Galli Kristóf lelkészt elűzték, helyébe a nyéki plébánost rendelték - Payr Sándor szerint. Galli 
utolsó anyakönyvi bejegyzése 1674. május 9-i keltezésű, ekkor történt Ritzinger tanító kislányának 
temetése és Krenner Mária keresztelése. 

A harkai evangélikusoktól így elvették (visszavették?) a templomot, és a gyülekezet a már 1640-
ben rekatolizált Nyék filiája lett. Ettől kezdve több mint 100 esztendőn keresztül nem volt szabad 
az evangélikusoknak vallásukat gyakorolniuk. Az erdőben, egy-egy pajtában vagy titokban mégis 
tartottak istentiszteleteket. 

A türelmi rendelet (1781) a bárkaiak életébe is nagy változást hozott. Vallásukat szabadon 
gyakorolhatták, a templomépítéshez is hozzáláthattak. 1783-tól lelkészük is volt. Nagy György 
személyében (1789-ig). A templomépítés nehezen indult. Egy háromtagú küldöttség kétszer is járt 
Bécsben (egyszer magával a császárral is beszélt) és egyszer Pozsonyban, míg végre kezükben volt az 
építési engedély. Majdnem öt évig tartott az építkezés. Azzal kellett kezdeni, hogy feltöltötték a mély 

22 Gosztola László feljegyzései között szerepel a kérdés: Capeller tényleg katolizált volna császári-püspöki nyomásra, vagy csak 
dr. Házi Jenő szerint történt ez? Házi szerint Capeller 1584-86-ig Harkán mint plébános működött. 

23 A. Schindler szerint Payr téved, amikor azt gondolja, hogy a harkai állás 1632. elején üres volt, mert Lackner Kristóf temetésén 
a harkai lelkész nem volt jelen. 

24 Sowits Kristófot Sopronba, Zuana Kristófot pedig Pomogyra. 
25 Felirata: AVS FEVER FLOSS ICH JACOB SCHVLTES IN WIEN GOS MICH MDCXXXllII. (Tűzből származom, Schultész 

Jakab öntött engem Bécsben, 1634.) A harang palástján a kereszten függő Jézus Krisztus és a kereszt lábánál Mária. A corpus 
alig van valamivel a főid fölött. Mária majdnem eléri Jézus lábát, amint átkarolja a keresztet. A palást szemben levő oldalán 
Mária, ölében a gyermek Jézussal, kezében liliomos jogarral, fején korona. Lehet, hogy a harangot nem a harkai gyülekezet 
öntetté, hanem úgy vásárolták. Lehet, hogy az öntés után valamilyen haranglábon állt, de az is lehet, hogy csak a torony 
építésekor vásárolták. 
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kavicsgödröt, mert azon a helyen, ahol a templom helyét kijelölték, kavicsgödör volt. A templomot 
1787. augusztus 12-én, a Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnapon szentelték fel. Nagy György, 
aki kiváló pedagógus is volt, magas színvonalra emelte az oktatást. Iskolájába egész Magyarország 
területéről jöttek a nemes i^ak tanulni, ahol fél év alatt elsajátították a német nyelvet. 

A gyülekezetnek a későbbiekben is nagy gondja volt iskolájára, súlyos terheket is vállalt 
fenntartásáért. 

1789-től Walther János Gottfried került a faluba. A bárkaiak már 1783-ban is hívták, de akkor máshová 
ment. A gyülekezetbe 47 évesen került, sajnos 54 évesen itt halt meg. Néhány évvel a templomszentelési 
ünnep után, 1791-ben az evangélikusok harangot is öntettek,^' melyet a római katolikus templom 
tornyában helyeztek el. A katolikusok és az evangélikusok ugyanis megegyeztek, hogy az evangélikus 
gyülekezet tulajdonát képező harangot közösen használják a katolikus templomban. Ma már nincs 
meg ez a harang, talán az első világháborúban vitték el beolvasztani. 

Schiller Sámuel Harka evangélikus lelkésze 1796-tól, aki 44 éven át szolgált a gyülekezetben, értékes 
feljegyzéseket hagyott ránk a gyülekezetről és a településről. 1840 januárjában ittas deutschkreuzi 
(sopronkeresztúri) parasztok gázolták el, 9 nappal később belehalt sérüléseibe. Az ő szolgálati évei alatt 
1819-ben épült az orgona. A soproni Kőnig Fülöp építette. Az első világháborúban az orgonasípokat 
elrekvirálták, 1923-ban pótolták. A mechanikus orgona helyébe a gyülekezet új orgonát akart 
állíttatni. 1916-ban együtt volt a pénz, hogy bővítsék az orgonát. Az összeget azonban hadikölcsönbe 
fektette a gyülekezet és elveszett. 1926-ban azonban mégis beépíttettek több regisztert az orgonába 
1600 pengő költségen. Az orgonatörténet következő fontos évszáma 1994. június 5. Ezen a napon 
vehette használatba restaurált orgonáját a gyülekezet, dr. Kormos Gyula azóta is példaértékií munkája 
nyomán. A paplak is Schiller Sámuel barkai szolgálatának idején, 1827-ben épült. Emeletes, impozáns 
saroképület. Kapuja egyúttal a templom külső kapuja, mivel a templom a lelkészlakás udvarában van. 

Krausz Gottlieb 1840-től pásztorolta a gyülekezetet. Az ő idejében, 1843-ban került az új szószékoltár 
a helyére. Az oltártábla alsó részén van az oltárkép, közepén szószék, az orommezőben pedig 
istenszem szimbóluma látható. Az oltárkép témája: Krisztus és a samáriai asszony. Annibale Caracci 
bécsi képe után Marastoni Jakab másolata, amelyet 1851-ben Schiller lelkész két fia adományozott. 
Krausz Gottlieb 1861-ben halt meg, 49 évesen, Harkán. Krausz halála után a gyülekezet Petz Ernőt 
szerette volna lelkészének, aki még Halléban tanult. 1861 augusztusában Győrbe utazott a gyülekezet 
követsége Haubner püspökhöz a kéréssel, hogy nevezze ki Petz Ernőt barkai lelkésznek. A püspök 
nem teljesíthette kérésüket, mert Petznek még ki kellett töltenie a segédlelkészi idejét, nyolc hónapot 
testvérénél Mezőberényben és másik nyolc hónapot a pozsonyi püspök mellett. Ez alatt az idő alatt 
egy soproni lelkész látta el Harkát. Petz Ernő a vártnál mégis négy hónappal korábban került a 
gyülekezetbe (talán, mert a pozsonyi püspök lányát vette feleségül?). 1862. október 12-én ordinálták 
Harkán. Működésének első évében megalapította a Concordia férfikórust, és egy olvasókört is alapított. 
A híres négyszólamú Concordia kórus - később, 1879-ben - Bécsben egy kórusvetélkedőn első díjat 
nyert. Petz lelkész sajnos nagyon fiatalon, 28 évesen elhunyt. 

A huszadik századba az 1866-tól Harkán szolgáló Renner Henrik lelkész vezette át a gyülekezetet, 
de 1880 és 1901 között ő volt a felsősoproni egyházmegye esperese is. 

A templom 100 éves jubileumára - 1886-ban - 42 méter magas tornyot építtettek. 1937-ben, a 
templom fennállásának 150. évfordulóján renoválták az alapos javításra szoruló tornyot. Akkor kapta 
a torony mai alakját. Magassága 37 m. A toronyban két harang van. 

Az iskola a hozzá tartozó tanítólakással 1883-ban lett a gyülekezet tulajdona. A gyülekezet 1890-ben 
még egy iskolát és egy háromszobás tanítólakást épített. Ekkor lett az iskola két tanerős. 

Renner Henrik nyugdíjba vonulása után Geisztlinger Pált választották lelkésznek. Szívén viselte a 
gyülekezet lelki megújulását, főként az anyákon keresztül próbálta mindezt elérni. Ezért alapította a 
Harkai Nő- és Leányegyletet 1907-ben. Hatvanad vasárnapján tartottak egy megbeszélést és böjt 1. 
vasárnapján tartották alakuló ülésüket. (Harkauer Frauen- und Jungfrauen-Verein). A tagok száma az 
alakuláskor: 110. Összejöveteleket tartottak, énekkel, szavalattal, előadással, karénekkel, imával. Oltári, 
szószéki Bibliákat adományoztak, és az 1930-as években Danielisz papné vezetésével perzsaszőnyeget 
csomóztak az oltár elé, és térdeplőpárnát hímeztek. 

Az anyaegyháznak ebben az időben 1120 nyilvántartott tagja volt. Az iskola 144 diákját Benedek 
Ottó és Neubauer Károly tanította. Szórványaiban - Nagycenken, Sopronkeresztúron, Nyéken és a 
harkakópházi majorban - 30 evangélikus élt. Az egyházközséghez összesen 1150 lélek tartozott. 

1912-ben (Geisztlinger távozása után) Bothár Mihály Ferdinánd a gyülekezet lelkésze 1922-ig. 

26 Felirata: lesus Nazarenus Rex ludaeorum. Die Evang. Gemeinde in Markt Harkau hat mich giessen lassen im Jahre 1791. 
den 28. Jan. Joh. Georg Kóchel goss mich in Oedenburg 1791 (.A názáreti Jézus a zsidók királya. A Harka mezővárosi evang. 
gyülekezet öntetett engem 1791. január 28-án. Johann Georg Kóchel öntött engem Sopronban 1791-ben.) 
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A háború nehéz időszakában még az utolsó cigarettáját is megosztotta („teilte er in der schlechten 
Zeit des Krieges seine letzte Zigarette") - emlékeznek rá vissza. Az első világháború idején a három 
harangból kettőt elvittek. Azt a harangot, amelyik megmaradt a milleniumi kiállításra öntötte a 
soproni Seltenhofer cég 1885-ben. A háború után közadakozásból hamarosan pótolták mindkettőt. 
A második világháborúban egy harangot vittek el. Ezt 2006-ban, adományként megkapta volna a 
gyülekezet, de a harang Németországból sérülten érkezett, ezért nem kerülhetett fel a toronyba. 

Az 1921. december 14-i Sopron környéki népszavazáskor a község lakossága az Ausztriához való 
csatolásra voksolt. Ezért is kellett Bothárnak menekülnie, és ezért kerülhetett Harkára, a megüresedett 
helyre, az ausztriai Kaboldból (Kobersdorf) Danielisz Róbert, aki inkább Magyarországon szeretett 
volna szolgálni. A környező gyülekezetek pásztorai tréfásan így jellemezték: Harkán ő a próféta, 
főpap és bíró - ezzel kifejezve, hogy minden vonalon ő a község vezetője. Az 1911-ben Amerikába 
kivándorolt bárkaiak 2 csillárt adományoztak. Az egyik Chicagóból, a másik Hamiltonból való. 
1926-ban az időközben megrongálódott padok helyébe újakat állítottak 70 millió korona értékben. A 
templomot is kifestették ebben az évben. 

Az 1933-as egyházi névtárban az anyaegyház 1034 lélekkel szerepel. Szórványhelyként csak 
Nagycenket jelzik 40 lélekkel. A gyülekezet 176 tanulóját Neubauer Károly címzetes igazgató és 
Schwahofer Rezső tanította. Az egyházközségben összesen 1074 személyt tartottak nyilván. Ez a szám 
az évtized végéig nem változott. Nagycenk azonban az 1940. évi névtárban már Balf szórványaként 
szerepel 14 lélekkel. Az iskolában 150 gyermeket tanított Schwahofer Rezső és Gabnai Ferenc tanító. 

1937-ben a megrongálódott toronycsúcsot újjal cserélték ki, továbbá megjavították a templom és a 
torony falát. A tatarozás 8000 pengőbe került. A második világháború alatt német aknatalálatot kapott 
a torony. 1957-ben sikerült kijavíttatni és a felső részt renováltatni. 

A második világháború nemcsak áldozatokat követelt, hanem nagy szomorúságot is hozott a vége: 
1946. május 12-én, Jubilate vasárnapján, a harkai gyülekezetet kitelepítették. Megelőzően, május 10-én 
estefelé búcsú-istentiszteletet tartottak a templomban, utána a temetőbe vonultak, és áhítat keretében 
búcsúztak halottaiktól, majd a hősi emlékműhöz mentek, ahol a Concordia énekelt. A kitelepítés 
után 16-an maradtak a több mint ezer lelkes gyülekezetből. A lelkész, Danielisz Róbert családjával 
együtt - bár maradhatott volna - a kitelepítettekkel tartott. A gyülekezet egyik kántortanítójának 
is mennie kellett, a másik (az egyetlen nő a harkai tanítók sorában), Pantzer Gertrúd maradhatott. 
A gyülekezetben az igeszolgálat folytonossága nem szakadt meg. Egyetlen vasárnap sem maradt 
istentisztelet nélkül. A kitelepítés napján dr. Wiczián Dezső vette át néhány hétre a szolgálatokat. A 
kitelepítés napján ő tartotta az istentiszteletet, ez volt a harkai templomban az első magyar nyelvű 
istentisztelet. 

A kitelepítettek helyére telepesek jöttek. Közöttük evangélikusok is, főként a Rábaközből. így a 
gyülekezet létszáma 130-ra növekedett. Ziermann Lajos esperes kérésére Kapi püspök 1946 nyarán 
Sághy Jenőt küldte, hogy szervezze meg a gyülekezetet az itt maradottakból és betelepültekből. Nagy 
lendületet adott D. Kapi Béla püspök 1946. július 13-án tett egyházlátogatása, amikor buzdította 
a gyülekezetet, a lelkésznek pedig „utasításokat adott a szervezés mikéntjére". A gyülekezet 
megszervezésének munkáját még dr. Wiczián Dezső indította meg Pantzer Gertrúd tanítónő odaadó 
segítségével. 

Az iskolák államosításakor (1948) az egykori iskolatermekből egy megmaradt, mivel ez a 
templomudvarban, a paplak földszintjén volt, ezt a termet 1946-ban gyülekezeti teremmé minősítették. 
A tanítás nyelve, mint az istentiszteleté is, a kitelepítés után a német helyett magyar lett. A gyerek
istentiszteletek megszűntek, de vasárnapról vasárnapra tartottak gyermekbibliakört. 

Túróczy Zoltán püspök határozata értelmében Sághy Jenő 1952-ben történt távozása után 
Magyarfalva nem választhatott lelkészt. Ügy tervezte, nyugdíjas lelkész látja majd el a szolgálatot. 
Időközben azonban a püspök lemondásra kényszerült. 

A Gosztola László soproni segédlelkészt kiküldő iratot már Németh Károly esperes, püspökhelyettes 
írta alá. Gosztola László feljegyzései szerint Hanzmann esperes nem tartotta tanácsosnak, hogy 
megbeszélje a gyülekezettel a lelkész helyi javadalmazását és azt, hogy az egésznek egyházjogi formát 
adjon. Az 1953. évi I. te. azonban Harkát már újra az önálló egyházközségek közé sorolta. Lelkésze 
azonban még mindig a soproni segédlelkészi kongruából élt családjával, de Harkán lakhatott. 

1977-ben rendeződni látszott a gyülekezet sorsa. Az október 10-i rendkívüli közgyűlésen Bárány 
Gyula esperes bejelentette, hogy az egyházkerület vezetősége úgy látja, megérett a helyzet arra, hogy 
a magyarfalvi és a soproni gyülekezet társgyülekezetté alakuljon. A gyülekezet a társulás mellett 
döntött. A törvény értelmében önállóságukat megtartják, de a lelkész egyben soproni lelkésszé is válik. 
Október 30-án a soproni evangélikus gyülekezet képviselő-testületi ülésén a közgyűlés elfogadja, hogy 
a magyarfalvi gyülekezet a sopronival társgyülekezetté alakul. Már csak az egyházmegyei közgyűlés 
jóváhagyása hiányzott. December 13-án a Győrött tartott egyházmegyei presbiteri ülés alkalmával 
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Bárány Gyula bejelentette az egyházközségek társulását. Az egyházmegyei közgyűlés határozata 
azonban a mai napig nem került elő írásos formában. 

Gosztola László 1980-ban bekövetkezett váratlan halála után azonban megnehezedett a gyülekezet 
helyzete. A gyülekezeti alkalmak és istentiszteletek száma is csökkent. Sopronból járt ki havonta 
kétszer egy-egy lelkész, hogy istentiszteleteket tartson. 

A többi vasárnapon a gyülekezeti tagok tartottak könyörgést, legtöbbször Gosztola László özvegye 
vezette az alkalmakat. Ebben az időszakban a következő igehirdetők fordultak meg a gyülekezetben: 
Krámer György, Szimon János, Alpár Geyza, Magassy Katalin, Weltler Sándor, Buczolich Márta, 
Zoltán László, Asbóth László, Sümeghy József Zügn Tamás, Gabnai Sándor. 

2002 júliusától a gyülekezet lelkésze Buczolich Márta. Erre az időre esett a templom külső felújítása. 
2002 márciusától 2003 tavaszáig folyt a templom- és toronyrenoválás, valamint a tereprendezés. 
Húsvéthétfőn került sor a templomszentelési ünnepségre, mely Ittzés János püspök, Jankovits Béla 
esperes, Buczolich Márta barkai lelkésznő és Gabnai Sándor soproni igazgató lelkész szolgálatával 
zajlott. 

Az ünnepségen harkai, soproni és Németországból, Ausztriából hazaérkezett kitelepített testvérek 
vettek részt. A 18 millió forintos vállalkozás fedezete több forrásból származott: egy telek eladásából, 
országos egyházunk adományából, a soproni anyagyülekezet áfa-visszaigényléses segítségnyújtásából, 
cégektől, jótékonysági hangversenyből, az egykori német ajkú kitelepítettek és utódaik összegytijtött 
segélyéből, valamint a gyülekezeti tagok adományaiból. 

2005. július 31-től egy éven át soproni iskolalelkészi állása mellett Mesterházy Balázs beosztott 
lelkész szolgált a gyülekezetben. 

2006 augusztusától a gyülekezetet Ments Orsolya sopron-harkai beosztott lelkész gondozta. A 
gyülekezet 2007. november 10-től önállósodott. Ezzel az 1977-ben Sopron és Harka között létrejött 
társulási szerződés érvényét vesztette. 

Jelenleg Wagner Szilárd lelkész gondozza a harkai gyülekezetet. Szolgálata 2007. augusztus 
l-jén kezdődött. A lelkészi állást a gyülekezet a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskolával együtt tartja fenn, ahol Wagner Szilárd iskolalelkészként szolgál. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek 
A korai gyülekezetben: Sallinger Ábel (1571-?), Winkler Tamás (7-1577), Grosz Major Pál (1577-

1579), Stramm Márton (1580-1583), Capeller János, (1584-1586), (?), Gráf Mihály (1608-1615), Riedl 
Tóbiás? (?), Agnetis Salamon (1622-?), Scheffler János (1646-1656), Löhner Kristóf (1656-1661), 
Gartner Menyhért (1661-1663), Galli János Kristóf (1664-1674) 

A türelmi rendelet után: Nagy György (1783-1789), Walter János Gottfried (1789-1796), Schiller 
Sámuel (1796-1840), Kraus Gottlieb (1840-1861), Petz Ernő (1862-1866), Renner Henrik (1866-1902), 
Geiszthnger Pál (1902-1912), Bothár Mihály (1912-1922), Daniehsz Róbert (1922-1946), Wiczián Dezső 
(1946), Sághy Jenő (1946-1952), Gosztola László (1952-1980), soproni lelkészek (1980-2002), Buczolich 
Márta beosztott lelkész (2002-2005), Mesterházy Balázs beosztott lelkész (2005-2006), Ments Orsolya 
beosztott lelkész (2006-2007), Wagner Szilárd helyettes lelkész, majd lelkész (2007-) 

Felügyelők 
Michael von Török (1802-1824), Andreas von Fabriczy (1824-1840), Carl Heimler (1840 -?), Friedrich 

von Martiny (1847-?), Theodor von Schütze (1863-1866), dr. Carl Schreiner (1867-?), dr Dukavits 
István (1901-1903), dr. Lagler Alfréd (1903-1908), dr. Heimler Károly (1908-1920), Renner Oszkár 
(1920-1949), Király Ferenc (1949-1951), Payer Teofil (1952-1983''), Gosztola Lászlóné (1983-2000), 
Gosztola Szabolcs (2000-) 

Tanítók 
A korai gyülekezetben: NN tanító (?-1618-?), Johann Berlamoser (7-1638-1639-?), Johann 

Ritzinger (7-1647-1674-7), 
A türelmi rendelet után: Nagy György lelkész és tanító (1783-1789), Johann Schopf (1783-7), Joh. 

Georg Reitter (1786-1789), Michael Bodendorfer (1789-1790), Johann Reitter (1790-1791), Joh. Georg 
Reitter (1791-1795), JosefAmbrosius (1795-1798), Gottfried Sloboda (1798-1806), Michael Jetter (1806-
1808), Johann Wedel (1807-1831), Sámuel Neuberger (1831-1872), Paul Paur (1870-1876), Friedrich 
Kappel (1875-1876), Heinrich Renner lelkész és tanító, Josef Krug (1876-1889), Alexander Nico 
(1889-1898), Sámuel Pau6 (1890-1895), Július Weber segédtanító (1895-1896), Unger (1898), Benedek 
Ottó (1898-1926), Neubauer Károly Sámuel (1900-1937), Feiler Rudolf (1926-1932), Schwahofer Rudolf 

27 Felsorolások Gosztola László lelkész 1973-as összeállításából. 
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(1932-1946), Lackner Károly (1937-1938), Gabnai Ferenc (1938-1943), Pantzer Gertrúd (1943-1948-
1975, már az állami iskolában 

A jelen 

A harkai gyülekezet életében fontos mérföldkövet jelentett a 2007-ben történt önállósodás. Az 
egyre aktívabb gyülekezeti élet lehetőségét teremtette meg az is, hogy az egyházközséget az utóbbi 
években újra olyanok gondozták, akiknek a megbízatása kifejezetten a harkai szolgálatra szólt. A 
lelkészi állás betöltésének jelenlegi - a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskolával megosztott - formája, reménység szerint biztosíthatja a gyülekezet további 
fejlődését. A közelmúltban elvégzett és jelenleg is zajló felújítási munkák, amelyeknek során megújult 
a gyülekezeti terem és a lelkészlakás, a toronysüveg és a parókiaépület egy része, a gyülekezet tagjainak 
akaraterejéről tanúskodnak, és jelzik azt a szándékot, hogy a kicsi, de aktív evangélikus közösség 
lélekben és létszámban egyaránt gyarapodni akar, és nyitott mindazok számára, akik eddig talán 
lazább kapcsolatot tartottak az evangélikus egyházzal, vagy éppen új lakókként érkeznek Harkára. 

A megszokott állandó alkalmaink - istentiszteletek, bibliaórák, hittanórák, i^sági órák - mellett 
a gyülekezetben számos - a korábbiakhoz képest - új kezdeményezés is megjelent. Ezek közül az 
egyik legfontosabb a baba-mama kör, amely a fiatal családok gyülekezethez való kötődését igyekszik 
erősíteni. A középgeneráció számára Hit- és Életkérdések címmel indítottunk beszélgetéssorozatot 
A kéthavonta megjelenő helyi lap, a Harkai Hírmondó egy oldala minden számban az evangélikus 
gyülekezet számára van fenntartva. Rendszeresen tartunk ökumenikus áhítat-sorozatokat, játszóházat 
a gyermekek számára, egy évben egyszer pedig ökumenikus családi délutánt. Gyülekezetünkben 
nő- és leányegylet működik, tagjaik a rendszeres együttlétek mellett különösen az egyes gyülekezeti 
alkalmainkhoz kapcsolódó vendéglátásban nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget. Templomunk 
restaurált műemlékorgonája egyre gyakrabban szólal meg koncertek, egyházzenei áhítatok keretében. 
Gyülekezetünkben kamarakórus alakult, amely a karácsonyi és húsvéti istentiszteletek egyházzenéjét 
színesíti, és képviselte már az egyházmegyét az egyházkerület kórustalálkozóján. A presbiteri ülések 
mellett gyakran „presbiteri beszélgetést" is tartunk, ahol gyülekezetünk életének aktuális kérdéseit 
beszéljük meg. 

Mindez a szerteágazó gyülekezeti munka azt a célt szolgálja, hogy a gyülekezet tagjai hitükben és 
egyházszeretetükben megerősödjenek, és az eddig vallásukat nem gyakorlók számára is lehetőséget 
biztosítson a közeledésre. 

Wagner Szilárd 
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Nemeskéri Evangélikus Egyházközség 

9471 Nemeskér, Fő u. 106. 
Web: http://nemesker.lutheran.hu 
Pőcze István helyettes lelkész 

Önállósulásának éve: 1644 vagy 1645. (Ezt meg
előzően 1596 és 1598 között, valamint a 17. század 
elején) 
Anyakönyveit vezeti: 1689-től 

Nemeskéri anyaegyház 
Lélekszám: 79 /76/ 66 
Újkéri leányegyház 
Lélekszám: 180 /149/ 125 
Simasági fiókegyház 
Lélekszám: 76 /60/ 52 
Szórványok és lélekszámuk; Csapod (4 / - / -), 

Ebergöc (- /-/ -), Iklanberény (- /-/ - ) , Lövő (33 
/29/ 12), Nagylózs (9 / - / - ) , Pusztacsalád (- / - / -), 
Röjtökmuzsaj (2 /- / - ) , Sopronhorpács (16 /12/ 4), 
Sopronkövesd (29 /20/ 3), Tormásliget (7 / - / -), 
Völcsej ((8 /8/ 8) 

Összesen: 443/354/ 270 
Az egyházközség tisztségviselői: Kiss Istvánné 

felügyelő, Bakk Lajos gondnok (Nemeskér), Hettlinger 
János gondnok (Felszopor), Horváth Zoltán egyházfi, ifj. Giczy László pénztáros, Márkus Jánosné 
jegyző, Joóné Nagy Csilla számvevőszéki elnök, Fodor György kántor (Felszopor) 

Presbiterek: Cséry László, Kádi József és Takács Ernő, ifj. Takács Ernőné Nemeskérről; Joó Ferenc, 
Kovács Sándor, Nagy Ferenc és Tóth István Felszoporról; Csuka Jenőné és Halász Lajosné Simaságról; 
id. Giczy László Alszoporról; Juhász Vince Völcsejről. Egyházmegyei küldött: Joó Ferenc 

A gyülekezetek története 

A nemeskéri anyaegyház 
Nemeskér a Kisalföld nyugati peremén fekvő község, amely a Sopront a Balatonnal összekötő 84-

es főközlekedési úttól fél km-es bekötő útvonalon, illetve a Sopron-Szombathely vasútvonalon lévő 
megállóhelyről érhető el. 

A falu határában feltárt avar kori vasolvasztók utalnak a környék múltjára. A honfoglalás idejéről 
ismert kilenc törzs egyike a Kér volt. A Kürt és Kér törzs eredetét tekintve török, Közép-Ázsiából 
érkezett Európába, és itt csatlakozott a magyarsághoz. A Kér nemzetség egy csoportja azért került 
ide, hogy kohászként, vassal lássa el a törzsi fegyvereseket. Nemeskér keletkezését és nevét a Kér 
nemzetségnek köszönheti. 

Kér települést és nemzetséget 1237-től említik okleveleink. Az írott forrásokban először Quer néven 
találjuk. 1264-ben Keer alakban olvashatjuk. Kér, Kiskér, Pusztakér, Egyházaskér, Üjkér, Nemeskér 
és Szőrekér nevek is ismertek erről a vidékről. A reformáció korában már csak Nemeskért és Újkert 
említik. 

A Kér nemzetség után az Osl nemzetség is szerzett itt területeket. Később a faluban a földbirtokosok 
határozzák meg a lakosság életét. Az 1529 és 1532-es évek közötti törökdúlás következtében a település 
teljesen elpusztult, de hamarosan újra felépült. A kisnemesi község 1651 és 1786 között Sopron 
vármegye székhelye lett. 

Nemeskéren és környékén a lutheri tanítás 1535 és 1566 között vált ismertté. A falu gyülekezete (a 
teljes lakosság) először Horpács filiája volt, majd Musay Gergely lövői szolgálata (1623-1644) alatt 
- 1633-ban - Lövő filiája lett. A lelkésznek 12, a tanítónak 5 forintot fizettek. A stólákat úgy fizette 
Nemeskér, mint Lövő. A lelkésznek, aki minden harmadik vasárnap jött ki prédikálni, ételt és italt 
kellett adni. 
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Két ízben - 1596 és 1598 között, valamint a 17. század elején - anyagyülekezeti státusa is volt. 
Végül 1644 és 1645 között lett ismét anyagyülekezet. Musay Gergely ugyanis esperesként ekkor 
Lövőről Nemeskérre menekült Nádasdy Ferenc elől, és itt működött lelkészként, majd püspökként. 
De Nemeskért mindig csak exiliumának (száműzetése helyének) mondta. Még 1646-ban is vissza
visszatért Lövőre. Püspökké mint nemeskéri lelkészt választották 1646. augusztus 13-án, és mint 
püspök itt szolgált 1664 februárjában bekövetkezett haláláig. „Hamvai a nemeskéri régi (a mai r. 
kath.) templom alatt pihennek" - adja az utókor tudtára Payr Sándor a nemeskéri gyülekezetről írt 
könyvének 41. oldalán. 

Musay Gergely mint nemeskéri lelkész buzgón munkálkodott falujában. Működése alatt iskolát 
építettek és tanítót hívtak. Első ismert nevű tanítójuk Tükörös György volt. Püspökként - bár világi 
részről felhatalmazása nem volt - nagy szerepet vállalt a „visszaítélt" templomok királyi biztosainak 
munkájában 1646-ban. Egyebek mellett igen jelentős forrásiratot hagyott az utókorra azzal, hogy 1661-
ben elkészítette az elvett és még fennálló dunántúli gyülekezetek jegyzékét. (Regestum) Püspöksége 
idején 145 lelkészt avatott fel, és 220 volt a dunántúli gyülekezetek száma. 

Püspök utódját - Fisztrovich Györgyöt, aki betegsége idején büki és kőszegi esperes-lelkészként 
(1662-től esperes) segédkezett mellette, s ezért tévesen nemeskéri lelkésznek is tartják 1665. február 11-
én választották meg. 1668-ban még a kerületi gyűlésnek adott helyet Nemeskér, 1671-ben pedig Fekete 
István püspöktől kérték, hogy lelkészüket megtarthassák. „Valószínű itt is a nagy üldöztetéskor (1673) 
szakadt meg a gyülekezeti élet" - írja Payr Sándor az 1924-ben kiadott, kerületről szóló könyvének 
127. oldalán. E küzdelmes időszak utolsó nemeskéri lelkésze idősebb Solnay István (1665-1671), 
illetve Simonides Jakab (1671-1673?) volt. Az 1671 januárjában végzett püspöki egyházlátogatás 
jegyzőkönyve szerint a falu közepén álló templomot 1670-ben javították, a templom tornyában egy 
harang volt, a parókia 1668-ban épült, a lelkészt Solnay Istvánnak, a tanítót Csernei Györgynek hívták, 
az iskolában német gyermekek (csereküldés alapján) is tanultak. (Musay Gergely feltehetően bérelt 
házban lakott.) 

A nemeskéri templomot 1673-ban vagy 1674-ben elvették az evangélikusoktól. Simonides Jakabnak 
menekülni kellett a faluból. 1674 tavaszán neki is meg kellett jelenni a pozsonyi törvényszék előtt. 
Sokáig kitartott hite mellett, de a pozsonyi és komáromi börtönélet megtörte, s reverzálist adott. Pár 
év múlva azonban gyülekezete és Nemeskér mint artikuláris hely - egyébként kicsi község, de 1651 
és 1786 között vármegyei székhely - kiemelkedő jelentőségűvé vált hazai evangélikus egyházunk 
történetében. Artikuláris helynek nevezzük azt a 24 magyarországi helységet, amelyet az 1681. 
évi XXVI. törvénycikk (artikulus) sorolt fel, s amelynek protestáns gyülekezetei némi korlátolt 
vallásszabadságot nyertek. Sopron és Vas megyében Nemeskér, Vadosfa, Nemescsó és Nemesdömölk 
volt az evangélikusok számára kijelölt artikuláris hely. 

Nemeskérhez az artikuláris időben 32 község tartozott: Alsószopor, Felsőszopor, Makkoshetye, 
Simaháza, Berény (Iklanberény), Lócs, Felsőszakony, Bük, Mesterháza, Szentgyörgy, Gór, Zsédeny, 
Paty, Bogyoszló, Terestyénfa, Jakfa, Újfalu (Urai), Szentivánfa, Hegyfalu, Keményegerszeg, 
Kastélyosegerszeg, Berekalja, Pórládony, Nemesládony, Tompaháza, Nagygeresd, Kisgeresd, Csér, 
Jánosfa, Szemere (Répceszemere), Kál (Sajtos-), Ság (Felsőság), tehát még Vas megyéből. Sárvár 
vidékéről is több falu evangélikussága ide járt templomba. Ugyanakkor ezeknek a településeknek 
evangélikus nemessége mind eljött a konventre, és beleszólási joga volt az artikuláris egyház ügyeibe. 

Lelkészei ebben az időben: Asbóth János (1689-1691), Bokány Ádám (1691-1694), Asbóth János ismét 
(1695-1699, de ekkor már a kemenesaljai egyházmegye esperesi tisztét is ő viselte), Andrási György 
(1699-1706) és (1711?), Csereti Mihály (1712-1729, de 1725-től esperes) Perlaky József (1731-1749, 
aki 1746-tól püspök), Kajári István (1749-1750), Balog Ádám (1750-1771, aki 1758-tól püspök), Bozzay 
György (1771-1779), Ursziny Mihály (1779-1780), Perlaky Dániel (1780-1783). A legkiválóbbak külön 
említést is érdemelnek. 

Az 1657-ben született Asbóth János nevelősködés, majd Naumburgban és 1680-tól Jénában töltött 3 
évi tanulás után 1683-ben lett Thököly Imre udvari papja. Nemeskéren 1689. június 17-én kezdte meg 
lelkészi munkásságát s az anyakönyv vezetését. Tudott pap elődeiről, de nem nevezte meg őket. Rövid 
időre elhagyta Nemeskért, de Bokány Ádám - aki Zalaszentgrót, majd Surd papja lett - távozása után 
(1695 elején) visszatért Nemeskérre és 1699 májusáig innen irányította a Vas, Sopron, Zala és Somogy 
megyére kiterjedő kemenesaljai esperességet. Nemescsón hunyt el 1706-ban. 

Az 1670 körül született Csereti (Cserethy) Mihály Pozsonyban, Zittauban és Wittenbergben 
(1692-1693) tanult, Győrben volt rektor. Faradon, Csáfordon, Nemescsón és Kőszegen prédikátor, 
majd 1712-től nemeskéri lelkész, 1725-től esperes. 1729-ben - halotti beszéd közben - szélhűdés érte, 
sok szenvedés után 1743-ban halt meg Enesén. 

Két évig ismeretlen nevű lelkészek helyettesíthettek, majd az ősi, dunántúli, nemesi, lelkészi 
családból született (1701), Wittenbergben tanult Perlaky József lett a gyülekezet lelkésze 1731 elején. 
Az ő nevéhez fűződik a templom építése. A kiváló tudós, a héber, a latin és a görög nyelvben teljesen 
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jártas lelkészt 1746. április 23-án a dunántúli egyházkerület püspökévé választották. 1749. október 31-
én hunyt el. 

Az artikuláris gyülekezet első ismert tanítója (1681-től) Füstös Márton volt, akit Tóth Mihály (1698?-
tól) váltott fel. Az őt követő tanítók közül háromnak a nevét nem ismerjük, de feltételezhető, hogy 
1706 elején nem volt tanító Nemeskéren, mert a Rákóczinak hűséget fogadó lelkészek és tanítók 
között nem szerepel a nemeskéri tanító neve. A 18. század első felében Tassy (Tasi) György, Varjú 
István, Gallovianszky Ádám, Szarka Ádám, ííj. Fábri István, Borgátai Nyirő János, Skerlák Mihály 
Erdélyi János, Porubszky Péter, Seratoris (Lakatos) János volt a nemeskéri tanító (rektor, mester). Á 
tanítók közül többen (pl. Tóth Mihály, Porubszky Péter, Seratoris János) lettek lelkészek, és különböző 
helyeken végezték szolgálatukat. 

Az üldöztetések e szomorú korszakában - az Űr szava szerint - „miként a tyúk egybegyűjti kis 
csirkéit szárnya alá", úgy gyűjtötte össze Nemeskér is a maga kis gyülekezeteit kápolnája köré. 

A Szent Mihály-kápolna az 1500-as évek elején épült. Amikor a nemeskériek a reformáció tanait 
elfogadták, nem kellett új templomról gondoskodni, mert az egész falu lutheránus lett. 1731-ben 
azonban nagy per folyt használatáért az ellenreformáció következtében megjelenő katolikusok és 
a többségben lévő evangélikusok között. A per eredményéhez nem fért kétség, mert a nemeskéri 
római katolikusok mögött állt a püspök, a főispán, az alispán, s élvezték az Eszterházy és Széchenyi 
családok, a vármegyei ügyész, a szolgabírák és az egész hivatalos vármegye támogatását. Az 1732-
ben kelt királyi leirat minden pontjában teljesítette a katolikusok követelésként megfogalmazott régi 
vágyát, sőt január 31-ére összehívták a megyegyűlést is azzal a céllal, hogy a kápolnát - amelyet 
az evangélikusok majdnem 200 év óta (1543-1673 és 1681-1731) használtak, sírboltjában jelesebb 
embereik, papjaik pihentek, sőt 1861-től utolsó menedéke lett fél vármegye evangélikus híveinek -
erőszakkal elvegyék. A kápolna mellett az egyház egyéb épületeit is követelték. Ha a reformáció előtt 
épült kis templomra jogot is formálhattak - annak ellenére, hogy az evangélikusok (Payrt idézve) 
„nem áttérteknek, nem újhitűeknek, hanem az emberi hozzátételektől és tévedésektől megtisztított 
igaz keresztyén és katholikus („veracatholica") egyház tagjainak tudták és nevezték magokat, s mint 
ilyenek jártak az őseik által épített régi kis templomukba tovább is" - az iskola és a paplak elvétele 
igazságtalan volt az evangélikusok előtt. Az utóbbiakról mindenki tudta és vallotta, hogy azokat a 
lutheránus elődök a maguk telkén s a maguk pénzén (a paplakot 1668-ban) építették. Áz egyházi 
épületek erőszakos elfoglalása összefogásra és elszánt küzdelemre ösztönözte nemcsak Sopron, hanem 
Vas megye evangélikus nemességét is. Közösséget vállaltak Nemeskérrel, s - a királyi engedély 
megszerzése után - még 1732-ben, hat hónap alatt felépítették az új templomot, a paplakot és az 
iskolát a cserébe kapott üres telken. 

Azért, hogy a „templom" még tetejével sem emelkedhessen ki a házak sorából, a hatóság kikötötte, 
hogy „hosszában nyúló két alacsony tetővel építsék, melyek közt egy csatorna nyúlik végig." 
Megtiltották a toronyépítést és az utcáról való bejárást is, ezért csak haranglábat állítottak. Tehát nem 
épülhetett a katolikus templomhoz hasonló épület, hanem csak „granáriumformára" (magtárformára) 
emlékeztető imaház. 

A kívülről egyszerű, rideg épület mennyezete fagerendás. A három oldalon végigfutó karzatot 
a hosszú oldalakon 6-6 oszlop tartja. A szószéket tartó oszlop, valamint a szószék oldalai művészi 
fafaragványok (angyalfejek), a szószéket a négy evangélista képe ékesíti. A rendelkezésünkre álló 
adatok szerint a szószéket - amely az evangélikus egyháztörténeti emlékek között az első helyen áll -
a gyülekezet készen vette, valószínűleg külföldről, de ez nem biztos. De minden jel arra mutat, hogy 
a 16. században készítették, s „érett reneszánsz mestermunka"-ként értékelik a művészettörténészek. 
Oltárképén az úrvacsora látható. (Evangélikus templomok, 1944. 306. o.) 

A templom alján kialakított kriptát 1735-ben a gyülekezet és különösen özv. Zsankó Boldizsárné 
Kisfaludy Anna asszony költségén építették. A lejárás kezdetben a templom belsejéből volt, de 1776-
ban a vármegye úgy határozott, hogy a kripta csak akkor maradhat meg a templomban, ha a kiskert 
felől ajtót vágatnak hozzá, s a templomban levő lejárást befalazzák. Ez meg is történt. 

A templom mellé a harangok számára tornyot is akartak emelni, mert kezdetben (1732) csak fából 
volt a harangláb, s arra helyezték a Bécsújhelyen öntetett 232 és 157 fontos harangot. A munkálatokhoz 
1743-ban fogtak hozzá. Pásztory László főbíró azonban az építkezést - amikor már a torony ablakai 
is készen voltak - önhatalmúlag leállította, folytatását megtiltotta. A munkát beszüntették, s a félig 
kész tornyot betetőzték, hogy falait a károsodástól megóvják. A csonka torony 1862-ig állt ebben a 
formában. 

1766-ban - Balog Ádám lelkészi (1750-1771) és püspöki szolgálata idején - a régi kettős tetőzet 
helyett a templomot a csonka haranglábbal együtt a közepén megtörött, egyes, úgynevezett francia tető 
alá akarták vonni, és fazsindellyel kívánták fedni. Ehhez az ácsok a régi tetőt június 16-án lebontották, 
s az új fedélzetet kezdték felrakni, de a vármegye június 18-án a további munkától eltiltotta őket. Ezért 
Mária Terézia elé folyamodtak. 
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A királynő kegyesebb volt, mint a vármegye: a helytartótanács már július 14-én utasította a 
vármegyét, hogy az építést tovább ne gátolja. 

Balog Ádám 1717-ben született. Teológiai tanulmányait a wittenbergi egyetemen végezte, de 
ismereteit gyarapította a hallei, jénai és lipcsei egyetemen is. Alapos készültség után lett győri rektor, 
majd gyönki, illetve várpalotai lelkész. Nemeskéren 1750 februárjában foglalta el hivatalát. Munkáját 
a környék és Nemeskér evangélikusaiból választott 16 tagú presbitérium - akkor még a „konventbeli 
uraknak" nevezték őket - segítette. 1758-ban püspökké választották. Az elnyomatás éveiben sok teher 
nyomta vállait, de ő erős lélekkel felelt meg mindkét hivatalának. 1771-ben halt meg. Tanítóival -
Horváth Sámuellel és az ugyancsak igen képzett és tehetséges Klutsovszky Mihály rektorral, illetve 
poétái vénával is megáldott orgonistával, aki három évtizeden át szolgált Nemeskéren - sokat tett 
egyházáért. 

A püspök lelkész utódja sógora, Bozzay György (1771-1779) lett, aki buzgó lelkipásztorként végezte 
szolgálatát. Különös figyelmet fordított a rabok gondozására, s ő kezdte meg a halotti anyakönyv 
vezetését. Működése alatt (1777-ben) leégett a néhány éve épült iskola és cselédház. Az újjáépítés (a 
kétszer épített iskola) megviselte a gyülekezetet. A lelkész a rektorral és a gyülekezet egy részével való 
meghasonlása után távozott Mencshelyre. Parókus utódja - Ursziny Mihály rövid adminisztrátori 
szolgálata után - a göttingai egyetemen folytatott tanulmányait befejező Perlaky Dávid gergelyi 
lelkész, Perlaky Gábor püspök öccse lett. 

Perlaky Dávid (1780-1783) működése idején, a türelmi rendelet (1781) megjelenése következtében 
Nemeskér egyházi jelentősége csökkent. A rendelet ugyanis megengedte más helyen is a torony és 
harangok nélküli templom (imaház) építését, valamint lelkész és tanító tartását meghatározott feltételek 
fennállása esetén. A jó hírt és tartalmát Ráth (Rát) Mátyás lapja, a pozsonyi Magyar Hírmondó (az első 
magyar nyelvű újság) 1781. okt. 20-i számában közölte először. A rendelet hatására Nemeskér fihái 
közül a hajdani anyagyülekezet Nagygeresd mozdult először, hozzá csatlakozott Kisgeresd, Jánosfa, 
valamint a korábban ugyancsak anyaegyházként működő Répceszemere, továbbá Csér. Nemesládony 
és egykori filiái (Tompaháza, Berekalja, Pórládony, Szentgyörgy, Sajtoskál és Mesterháza) később, 
1782. november 12-én csatlakoztak a központi helyen fekvő, új anyagyülekezetnek jelölt Geresdhez. 
1785-ben a büki, 1793-ban a felsőszakonyi eklézsia önállósult. Ezután csak Ságról, Simaházáról, 
Helyéről, Berényből, Alsó- és Felsőszoporról jártak Nemeskér templomába a hívek. 

A mindössze három évig tartó nemeskéri szolgálat után Perlaky Dávid a feléledő Komárom 
papja lett. Kisegítő lelkészként Bertók György (1783) pásztorolta a még mindig nagy gyülekezet 
népét. Hamarosan azonban megválasztották a régi vend családból származó iharosberényi lelkészt, 
Bachich Istvánt (1783-1810), akinek személyében ismét a nagy elődökhöz méltó lelkipásztort 
kapott a gyülekezet. 1786-ban - amikor az addig 3 esperességből 13-at szerveztek - az alsó soproni 
egyházmegye alesperesévé, 1795-ben pedig főesperessé választották. A kerület egyik legkiválóbb 
szónokaként ismert lelkész 1810-ben hunyt el, életének 61. évében. A kor tanítói közül kiemelendő 
Belliczai Bellicz Jónás (1786-1791), - ő indítványozta a tanítóképző szeminárium létrehozását már 
1826-ban -, a móri születésű Takáts János (1801-1805), valamint a Nemeskéren született Kováts Péter 
(1805-1827). Valamennyien jó hírű, a régi szokásokat megőrző tanítók voltak, annak ellenére, hogy 
ekkor már az artikuláris egyház megfogyatkozását az iskola és a tanítók is nagyon megérezték. Közben 
Nemeskér államigazgatási szerepe is csökkent, a vármegye székhelye 1786-ban Sopron lett. 

Bachich lelkész halála után a nyugdíjas éveit szülőhelyén töltő Kontor János hat hónapig kisegítő 
lelkészként szolgált a gyülekezetben, majd az ugyancsak Nemeskérről származó Nemeskéri Kiss 
Lászlót (1811-1816) választották papjuknak a hívek. Működése alatt Berzsenyi Lajos esperes (1812) és 
Kis János püspök (1813) tartott egyházlátogatást Nemeskéren. Ebben az időben az önállósodások miatt 
megfogyatkozott egyházközséget 630 lélek alkotta. Ebből az anyagyülekezethez 225-en, a megmaradt 
filiákhoz 385-en tartoztak. A gyülekezete által szeretett, a felsőbbség által dicsért lelkész, esperességi 
jegyző 1817 januárjában halt meg tragikus körülmények között: kocsisa agyonütötte és kútba vetette. 

Erdélyszky Mihály (1817-1863) hosszú szolgálati ideje alatt több jelentős munkálatra került sor. 1821 
tavaszán a meghasadt öreg harangot - amelyet 1798-ben Pfistermeister Ferenc kőszegi mester készített 
- a soproni harangöntővel, Seltenhofer Frigyessel újraöntették. 1822 tavaszán a nagy templomtetőt újra 
fazsindellyel fedték be, de már 1835-ben javították. 1858-ban egy öllel emelték a falakat, az ablakokat 
is egy sorba és nagyobbakra cserélték, s az eddigi fazsindelyes francia tető helyett cserépzsindellyel 
fedték a templomot, s magasra emelték a régi csonkatornyot is, amely így 1862-re készült el. A 
templom építése (1732) idején 8000 lélekből álló artikuláris gyülekezettel szemben most a 700-at sem 
érte el az egyházközség lélekszáma. Helyzetüket súlyosbította a munkálatok befejezése előtt, 1862. 
augusztus 14-én keletkezett tűzvész, amelynek következtében a nemeskéri evangélikus hívek nagyobb 
részének vagyona a lángok martaléka lett. Sokan maradtak lakóhely, kenyér és vetőmag nélkül. A 
hatalmas csapás hírére azonban az adományok sora érkezett Nemeskér hajdani gyülekezeteitől, a 
környék földbirtokosaitól (katolikusoktól is), iparosaitól, kereskedőitől és hivatalnokaitól. 
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A megújult templom felavatását a hivatalába visszahelyezett Haubner Máté püspök megbízásából 
Horváth Dávid esperes végezte. Az ünnepi prédikációt Trsztyenszky Gyula nagygeresdi lelkész, 
korának egyik legnagyobb szónoka mondta. Bevezetőjében szépen tárja fel Nemeskér sorsát és 
szerepét: „E templom, mely egy nagy vidék vallási buzgóságának menhelye volt, a te tulajdonod 
lett egyedül nemeskéri szent gyülekezet. Úgy jártál te szent Siona az Urnák, nemeskéri egyház, mint 
a szülő, aki osztályt ad gyermekeinek, s maga elgyengül. Tied lett e templom, elmaradtak belőle a 
vidék buzgó hitsorsosai; magadra maradtál számra kicsiny, de buzgóságban nagy gyülekezet. Te 
voltál őre e templomnak, s ennek sorsát biztosabb kezekbe nem is lehetett volna letenni. Nemcsak 
hűn őrizéd, hanem amit az ősök nem tehettek, tenniök nem volt szabad, az ősi templom elé tornyot 
emeltél, buzgóságod kétségbevonhatatlan jelét. Ügy állt e templom egy hosszú évszázadig, félig épített 
tornyával, mint viharroncsolt hajó, melynek árbocát eltörte a vihar. Most olyan, mint új hajó, mely 
büszkén felemelt árbocával, büszkén lengő vitorláival bátran, szabadon a nyílt tengerre lép." 

A templom felújításában nagy szerepe volt Nemeskéri Kiss Lajos felügyelőnek (a tragikusan elhunyt 
lelkész fiának), s bizonyára az ifjú Bejek György káplánnak is, aki Bélák Jánost (1850-1854), majd 
Szalay Sándort követte a beteg és öreg lelkész mellett. Erdélyszky Mihály a felavatási ünnep után négy 
hónapra, 88 éves korában meghalt. Utódja a 33 éves Bejek György lett. 

A tanítók is változtak. Nagy Józsefet (1827-1830) Szényi János (1830-1839), majdTakáts István követte 
(1839-1884). 1856-ban nagy áldozatvállalással új iskola épült. Takáts tanító hosszú működésének 
kezdetén (1832. évi adat) 50 gyermek járt a nemeskéri iskolába. Az anyaegyházhoz az 1875. évi névtár 
szerint 276 lélek tartozott. Iskolájában már csak 23 gyermeket tanított Takáts István. Ezen kívül a saját 
iskolával rendelkező alsószopori filia 116, a fiókegyházi státusban lévő Felsőszopor 154, Iklanberény 
62, Makkoshetye 54, Ság 118, Simaháza 32, a szórványok pedig 9 lélekkel alkották a 821 lelket számláló 
egyházközséget. A lelkész Bejek György volt. 

Bejek György segédlelkész (1859-1863), majd lelkész (1863-1903) szolgálati idejéből is több esemény 
méltó az említésre. 1875-ben a nagy és hideg iskolát közfallal két helyiségre rekesztették, s ezzel más 
célra is alkalmassá tették. 1884-ben a megrepedt kisebbik harangot (137 kg-os volt) -, amelyet még 
1732-ben öntött a bécsújhelyi Löw Miklós - a soproni Seltenhofer céggel újraöntették (D hangzású, vas 
felszereléssel együtt 170 kg tömegű lett), majd 1889-ben a templom utca felőli oldalát közadakozásból 
szép fakerítéssel vették körül. Bejek lelkész 1903-ban hunyt el, 73 éves korában. 

Berecz Gábor segédlelkész (1902-1903), majd lelkész (1903-1925) szolgálata kezdetén (1904) új paplak 
épült, 1908 elején, nagy veszély jelentkezett: a templom északi részén egy gerenda s vele a padlás egy 
része is leszakadt. Az 1913. március 2-án tartott közgyűlésen elhatározták, a sok tatarozást kívánó és 
sok költséget felemésztő, roskadt templom helyébe építenek egy szebb, szilárdabb és méltóbb hajlékot 
Istennek. Az új templomot a reformáció 400. évfordulójára tervezték megépíteni, de az összegyűjtött 
pénzt - amelybe sajnálatos módon a nagybecsű, Pilárik-féle, 1771-ben Selmecbányáról vásárolt 
úrvacsorai kanna ára is (1914-ben 8500 koronáért adták el) beletartozott - hadikölcsönbe helyezték, 
ami később értéktelenné vált. 

A korabeli adatok az 1910. évi névtárból idézhetők fel. Benne az anyaegyház 250 lélekkel szerepel. 
Az 53 iskolás gyermek tanítójaként Hajas Gyula neve olvasható. Az alszopori leányegyházhoz 
122 lélek tartozott. A fiókegyházként nyilvántartott Felszoporon 199, Ságon 106, Simonházán 50, 
Iklanberényben 20, Lövőn 16, szórványban 13 evangélikus élt. Berecz Gábor 813 lélek pásztora volt. 
A tanulók száma a gyülekezetek szerinti bontás összesítése. 1916. augusztus 29-én a katonai hatóság 
elvitte a gyülekezet nagyharangját, de a háború rendkívüli, pótolhatatlan emberáldozatokat követelt 
Nemeskértől is. A Tanácsköztársaság ellen fellépő nagycenki megmozdulásban (1919. június 5-7.) 
Berecz lelkész és Nemeskér népének egy része is részt vett. A résztvevők ellen bosszúhadjárat indult. 
Az egyházközség két tagját (apát és fiát) Kövesden felakasztották. A vezetőket - köztük Berecz lelkészt 
- halálra ítélték és keresték. A lelkész Bécsbe menekült. Távolléte alatt (3 hónapig) Gyarmathy Dénes 
alsószopori születésű, körmendi káplán gondozta a gyülekezetet. 

1922-ben a templomot, a lelkészlakot és az iskolát nagyobb költséggel kijavíttatták. 1926-ban az elvitt 
harang helyett újat - B hangzású, 312 kg tömegűt - öntettek a meglévő D hangú kisharang mellé. 
1931-ben több mint 200 éves hűséges szolgálat után az öreg orgona elnémult, ezért még abban az 
évben újra cserélték. Az utóbbiak elvégzése idején már Göcze Gyula (1925-1934) volt a szolgálattevő, 
aki 1925 őszén vette át hivatalát az állásáról lemondott, nyugdíjba vonult Berecz lelkésztől. 

A 42 évi nemeskéri szolgálat után nyugalomba vonuló Hajas Gyula helyére a Soproni Tanítóképzőből 
érkező Tóth Ernőt választotta kántortanítójának a gyülekezet 1926 őszén. Az ő felekezeti tanítói 
működése az államosítás következtében ugyan megszűnt, de kántorként - a tiltás éveit leszámítva -
még 87 éves korában is szolgálta egyházát. Akkor, 1991-ben költözött a fiához Lentibe, s ott hunyt el 
1997-ben, 93 éves korában. Sírja a nemeskéri temetőben van. 

Az új lelkész, a barlahidai születésű Nóvák Elek (1934-1974), hosszú, nehéz időszakra érkezett. Négy 
évtizeden keresztül állt a gyülekezet élén. Az érkezését megelőző évben (1933) a névtárban 212 lélekkel 
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szerepelt az anyaegyház. Az egyházközséghez 825-en tartoztak. A második világháború kezdetén 
(1940. évi névtár adata) az anyaegyháznak 198 tagja volt. Az alszopori leányegyházban, valamint 
a felszopori, sági, simaházai, makkoshetyei és iklanberényi fiókegyházban együtt 496 evangélikus 
élt. Szórványai közül Lövőn 13, Nagylózson 7, Röjtökmuzsajon 9, Sopronkövesden 3, Tormáspusztán 
3, Üjkéren 12, Völcsejen 2, Visztapusztán 7 személy szerepelt evangélikusként. Nóvák Elek lelkész 
összesen 750 személy lelkipásztora volt. 

A gyülekezet azonban a társadalmi változások hatását nem kerülhette el. A gondos lelkipásztori 
munka ellenére is - amint falvaink lakossága - mára a hajdani lélekszámának felét sem éri el. 

1977-ban elkészült a templom felújítása alszószopori Nagy Elemér Ybl-díjas építész tervei alapján, 
a Műemlék Felügyelőség vezetésével, Nóvák Elek lelkész áldozatos munkája folytán. A fáradhatatlan 
lelkész azonban ezt már nem érhette meg, mert 1974-ben, 67 éves korában elszólította az Ür 

A gyülekezetet közel két évtizeden át helyettes lelkészek vezették. Foltin Brúnó helyettes lelkész 
Sopronbánfalváról (1974-1982), Zoltán László nyugdíjas lelkész Sopronból (1982-1984), Sztehlo 
Mátyás helyettes lelkész Bükről (1984-1987), Zoltán László nyugdíjas lelkész Sopronból (1987-
1991), Magassy Katalin diakónus lelkész (1991-1993) ugyancsak Sopronból gondozta a nagymúltú 
gyülekezetet. Öt Magassy Zoltán diakónus lelkész, majd lelkész (1993-2007) követte a szolgálatban. 
Pőcze István - korábban körmendi parókus, majd 2006-ig tábori lelkész-őrnagy - 2007-től helyettes 
lelkészként gondozza az egyházközséghez tartozó híveket. Szolgálatát Sopronból látja el. 

A nagy idők emléke, a fényes múlt, mint hatalmas erőforrás. Nemeskért hűséges gyülekezeteivel, a 
két Szoporral együtt, most is a szunnyadásból való felkelésre ösztönzi, és új életre hívja. 

Az újkert leányegyház 

Üjkér Győr-Moson-Sopron megye déli, a Kisalföld nyugati szélén, a Kisalföld és az Alpokalja 
találkozásánál fekszik. A községen áthalad a 84-es főútvonal. Nemeskértől 4 km távolságra van. 

Több falu egyesüléséből létrejött település. Először (1928-ban) egyesült Alszopor néven Alsószopor 
és Makkoshetye, majd 1948-ban Alszopor és Felsőszopor felsőbb utasításra történt egyesülésével 
létrejött Felszopor község. Felszoport 1950-ben Űjkérhez csatolták. 

Űjkér 

Nevének első említése 1237-ben „QUER" néven történt, de 1406-ban már „VYKER" néven szerepelt. 
A 15. században a Kanizsaiak, 1536-ban a Nádasdyak, 1677-től a Széchenyiek a földesurai. A 17. 
században mezőváros (oppidum), amelyben vármegyei gyűléseket is tartottak. 

Evangélikus gyülekezete már a reformáció hajnalán megalakult. Korai történetének legfontosabb 
adatai Payr Sándor forrásként megjelölt munkája nyomán tárulnak elénk. Első ismert lelkésze 
Semlyén Simon (1578) volt, a második Szegedi András, aki 1591-ben a csepregi kollokviumon is 
részt vett. 1596-ban a Formula Concordiae aláírásakor már Budaeus András az újkéri lelkész, de ő 
később a református vallásra tért. Budaeusszal egy időben (1596) a tanító Parthasy Mihály (talán 
Bárdosy) volt. Az új évszázadba már Zempczi (Szenczi) Miklós (1599-1604) vezette át a gyülekezetet. 
Az ő idejében - 1602. május 13-án - kerületi gyűlésnek adott otthont Újkér, majd 1604. január 19-én, 
egyházlátogatáson fogadta Pithyraeus, Zvonarics, Benkóczi és Kelemenovics lelkészeket. A lelkészi 
fizetésekre nézve a látogatáson készült jegyzőkönyv az egyik legrégibb okmányunk. Ebben az időben 
a két Szopor Űjkér filiája volt. A tanítói tisztet (1599) a csepregi születésű Talabor Jakab töltötte be. 
E két tanítójukat - Parthasyt és Talabort - valószínűleg lelkészeknek is felavatták, mert még 1631-
ben is visszaemlékeznek a régi plébániaházban (az iskolaház helyén) lakott Jakab és Mihály nevű 
prédikátorokra. 1626-ban ismét Üjkéren tartották a kerületi gyűlést. Az 1628. évi csepregi zsinaton 
már Ferrari András lelkész képviselte a gyülekezetet, s jelen volt az ismeretlen nevű újkéri tanító is. 

1631. május 9-én Kis Bertalan püspök járt egyházlátogatóban Üjkéren. A lelkész az egykori csepregi 
rektor, Albinus Fejér János volt, akit igen dicsértek a hívei, s 1632-ben a kerület is megválasztotta 
egyháztanácsos presbiternek. Üjkér iskolája akkor egyike volt a legrégebbieknek. Két filiája akkor is: 
Alsó- és Felsőszopor. 1633-ban Nodificis István sárvári rektort hívták meg lelkésznek, akit Serényi 
György (1634), Zdanensis Mihály - aki ugyancsak Sárváron volt rektor - (1635), majd Thomanides 
János (1637) követett. 

Nádasdy Ferenc 1644-ben az újkéri templomot is elfoglalta, de a kiküldött bizottság 1646-ban 
visszaadta. Ezt követően Szili Ferenc 1651 és 1653 közötti működéséről van adatunk, de feltehetően 
újkéri szolgálata ennél tovább tartott. Valószínű, hogy ő volt az a lelkész, akit Nádasdy gyalogos 
katonái űztek el 1660-ban, amikor a templomot elfoglalták, és immár véglegesen a katolikusoknak 
adták. 

A gyülekezet Nádasdy nagyravágyásának és közreműködésével az ellenreformációnak lett az 
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áldozata. Űjkér neve az 1933. évi névtárban tűnik fel újra. Nemeskér szórványai között találjuk 12 
lélekkel. Az 1940. évi névtárban is ilyen lélekszámmal szerepel. A mai lélekszámra vonatkozó adatok 
a szomszédos falvakkal egyesült (1950) Űjkér evcingélikusainak számát jelzik. 

Felszopor (Felsőszopor) 

A hajdani kisnemesi falvak közül egy 1264-ben kelt oklevél említi először Felsőszoport az ómagyar 
„Terra Zupur" néven. A Csíkos család 1264-ben szerzett birtokot itt. Ma utca van elnevezve róluk. A 
Szopory családot egy 1277-es oklevél említi először. A falu 1948-ig használt neve 1410-ből maradt 
ránk. 1948-ban Alszaporral egyesítették, 1950-ben Űjkérhez csatolták. 

A település a középkorban a Szopory, majd a Szily családé, később Kollár Mátyásé volt. 1742-töl 
a Festetichek sági uradalmához tartozott, aztán Gyarmathy György kezébe került, de rövid ideig 
más nemesek is lakták. Templomáról az 1338. június l-jén kelt osztálylevél tudósít bennünket, 
ezt a templomot a Csíkos családok építtették. A templom a 16. század második felében a szopori 
evangélikusok használatába került, mert lakói a környékhez hasonlóan korán evangélikusok lettek. 

Alsó- és Felsőszopor Űjkér filíái voltak, de időnként, anyagyülekezetként szerepeltek. Az 1604. 
évi újkéri egyházlátogatáskor filiák, ahova az újkéri lelkész minden harmadik vasárnap átjárt 
prédikálni. 1608-ban Hollósy János személyében külön lelkész működött Szoporon, de 1610-ben 
Stephanides Mihály a szopori lelkész. Az 1631. évi egyházlátogatáskor ismét mint filiák fordulnak elő 
a jegyzőkönyvben, de 1646-ban újra van saját lelkészük: Skriba János. 

1661 márciusában Nádasdy Ferenc elvetette a templomot az evangélikusoktól, és visszaadta a 
katolikusoknak. 1717-ig felváltva használták, akkor végleg a katolikusoké lett. Ekkor már Felsőszopor 
(Felsőszopor) evangélikussága az artikuláris helyül kijelölt Nemeskér gyülekezetéhez tartozott, majd 
a türelmi rendelet megjelenését követően annak fiókegyházaként élte vallásos életét. 

Az 1875. évi névtárban 154 lélekkel szerepel Nemeskér fiókegyházaként. Iskolás gyermekei a 
szomszédos Alsószopor leányegyházának evangélikus iskolájába jártak. Az 1910. évi névtárban 199, 
az 1933. éviben 215 lélekkel jegyezték a gyülekezetet. 1944-ben Felszopor közepén iskolát építettek az 
evangélikus hívek. Első és egyetlen tanítójuk Kiss Károly volt, aki az államosításig viselte hivatalát. 
Nemescsón halt meg 71 éves korában, 1996-ban. Jelenleg ez az iskola az evangélikus imaház. 

A falu 1948-ban egyesült Alszoporral, majd 1950-ben Űjkérrel. 

Alszopor (Alsószopor) 
Alsószoport 1277-ben „Villa Zupur"-ként emiitik. Alszopor Alsószopor és Makkoshetye egyesüléséből 

jött létre 1928-ban. 1948-ban felsőbb utasításra egyesült Felszoporral, majd 1950-ben Űjkérrel. Az akkori 
hatalom Alszoport el akarta sorvasztani, ami további fejlődését nagyban befolyásolta. Alszoporhoz 
tartozik Veremszer, napjainkban már elhagyott terület. 

1681-től Nemeskér védő szárnyai alatt éltek a hitükben megmaradó, vallásukhoz ragaszkodó 
evangélikusok, de még egy ideig volt tanítójuk. 1693. december 13-án a nemeskéri lelkész behívatta 
Alsószopor képviselőit, és jegyzőkönyvbe vették, hogy külön lelkészük nincs, tanítójuk Aáros István, 
aki tisztét híven tölti be. Az aíszopori iskoláról az 1713/14-es egyházlátogatáson is említést tesznek. 

A türelmi rendelet után (1781) az újjászerveződött gyülekezet filiaként élte vallásos életét. Az iskolát 
1871-ben újjáépítették, majd itt tanultak a környező falvak, Felsőszopor, Simaháza, Makkoshetye, 
Iklanberény és Felsőság evangélikus diákjai is. A katolikus gyerekek Alsószoporról és Makkoshetyéről 
Ságra jártak iskolába. 1875-ben Alsószoporon 116 evangélikust tartottak nyilván. Iskolájában 58 
evangélikus gyermeket tanított Steiger Gusztáv tanító, illetve október l-jétől Fodor Miklós. 

Kerecsenyi Fodor Miklós hosszú életet (86 évet) élt, s ebből 46 és fél éven át nevelt, tanított, szervezett 
s alkotott Alsószoporon. 1888-ban iskolát és tanítólakot építtetett. A költségek nagy részét az általa 
rendezett műkedvelő előadások fedezték. A fenntartási terhek enyhítésére kölcsönmagtárt létesített. 
Megszervezte és vezette a falu tűzoltóegyesületét, de a gyülekezet nőegyletének megszervezése is 
nevéhez kapcsolódik éppen úgy, mint a krajcárokból gyűjtött templomalap kezelése, amely az első 
világháború miatt nem érhetett célba. A hívek áldozatkészségét jelzi, hogy a templomépítéshez már 
1913-ban szép és nagy telket vásároltak a falu közepén. A falu életének meghatározó egyénisége 1942 
júliusában hunyt el. 

1910-ben 122 lélek alkotta a filiát. A hat község evangélikus diákjait gyűjtő iskola tanulói közül 22-
en tartoztak az alsószopori gyülekezethez. 

Nagy Lajos volt az evangélikus népiskola tanítója 1921-től. 1933-ban 176-an voltak a falu 
evangélikusai. Iskolájában - a környékről is ide járó evangélikus gyermekekkel együtt - 95 gyermek 
tanult. A második világháború kezdetén (1940. évi névtár adata) az aíszopori leányegyházban, 
valamint a felszopori, sági, simaházai, makkoshetyei és iklanberényi fiókegyházban összesen 496 
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evangélikus élt. A „kiváló tanító" címmel is kitüntetett Nagy Lajos 1948-ig volt az iskola kántortanítója 
s a leányegyház vezetője. 1950-től nyugdíjba vonulásáig az újkéri iskola magyartanáraként dolgozott. 
Székesfehérváron hunyt el 69 évesen, 1971-ben. Az újkéri iskolában emléktábla jelzi működését, s egy 
1998-ban létesített alapítvány viszi tovább tanítói szellemét. 

Alszopor sorsa - mint évszázadok óta mindig - újabb kori történelmében is Felszoporhoz hasonlóan 
alakult. Mindkét falurész evangélikus lakói az újkéri leányegyház jelenének meghatározó tagjai. 

Makkoshetye (Hetye) 

A település a 16. és 17. században Lócs flliája volt. 1681-től Nemeskér biztosított számukra is 
menedéket. 1875-ben 54 evangélikus élt a településen, 1910-ben 37 lélek alkotta a fiókegyházat. 

A simasági fiókegyház 

Simaság község Vas megyében, a Csepregi kistérségben, a 84-es út mentén, Sopron és Sárvár 
között található. Simaság néven 1928 óta szerepel. Akkor hozták létre a korábbi Simaháza és Felsőság 
egyesítésével, majd 1950-ben csatolták Vas megyéhez. 

Felsőság 

A település első okleveles említése 1265-ből maradt fenn villa Schag néven, 1274-ben IV. László 
Vendég nevű jobbágyát nemesítette, amelyet III. Endre is megerősített. Egyes vélemények szerint az ő 
leszármazottai voltak a Sághy család tagjai. További története során több elnevezéssel is találkozunk: 
Egyházasság (1338), Pecsenyesütőság (1378), Alsóság (1580), Nagyság, Kenyérsütőság (1597). A 16. 
században egy időre elkülönült Kis-, Nagy- és Nemesság. A sokféle elnevezés közül elég későn, a 19. 
században rögzült a Felsőság elnevezés, a kemenesaljai Alsóságtól való megkülönböztetésül. 

Az 1600-as évek végén jelent meg a birtokosok között a Festetics család. Itt született Festetics György 
(1755-1819) Európa első mezőgazdasági főiskolájának, a Keszthelyi Georgikonnak a megalapítója. 

Lakói már a 16. században megismerkedtek a reformáció tanaival. Jegyzőkönyveinkben Nagy-Ságh 
és Nemes-Ságh néven találjuk. Két filiájaként Kis-Ságh és Simonháza (Simaháza) nevét említik. Az 
1599. évi adólajstrom szerint már 1599-ben volt Nagy-Sághnak evangélikus lelkésze. Kis Bertalan 
püspök 1631. évi egyházlátogatását megelőzően Sutoris Miklós volt a prédikátor, de a látogatás idején 
már Újvári András volt a lelki szolgálattevő, akit később - ostffyasszonyfai lelkész korában (1646-ban) 
- esperesnek is megválasztottak. A lelkész két vasárnap Nagy- és Kis-Sághon, a harmadikon pedig 
Simonházán prédikált. Iskolája a „plébániaházhoz ragasztott volt", de később a csordásházat rendelték 
iskolaháznak. „Az iskolába német gyerekek is (cserébe adottak) jártak"- írja Payr könyvének 106. 
oldalán. 

A későbbi időből Textoris György (1632-?), Dobroni Gábor (7-1635-?) és Németi György (1650-?) 
prédikátori működéséről vannak hiteles adataink. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy az 1626-ban Csapur 
Jánost, 1666-ban pedig Zábrák Jánost ide (akkor Sopron megyei) vagy az alsó (Vas megyei) Ságra 
avatták-e fel lelkésznek! 

A gyülekezet osztozott a szomszédos gyülekezetek sorsában, neve a 32 Nemeskérhez kapcsolódó 
község gyülekezete között olvasható. Az 1681 és 1781 közötti években Nemeskér nyújtott számára is 
oltalmat. 

1787-ben 51 házat és 431 lakost írtak össze a faluban. 1850-ben 46 házban, 96 családban, 294 
katolikus és 99 evangélikus vallású ember lakott. Az 1875. évi névtárban Ságh néven, 118 lélekkel 
szerepel a gyülekezet. Iskolája nem lévén, fiókgyülekezetként élték életüket. Gyermekeik az alszopori 
iskolába jártak. 1910-ben a községben 515-en laktak. A korabeli névtárban 106 lélekkel szerepeltek 
az evangélikusok. Az iskolás gyermekek száma meglehetősen kevés volt, mindössze 9. Az 1933-as 
névtárban már az új, hivatalos Simaság néven találjuk a két település - Ság és Simaháza - evangélikus 
lakóinak számadatát. A két fiókgyülekezetnek 127 tagja volt. 

Simaháza 

A falu első okleveles említése 1357-ből származik. Korábbi tulajdonosáról Simonházának nevezték. 
Nemesi község volt. Első ismert birtokosai a Simaháziak voltak. Később megjelentek a Finta, a 
Vesterházi, a Terestyén, a Pulay, a Döbörhegyi, a Bátsmegyei és a Sági családok is. 

A reformáció idején Felsősághoz (Nagy-Ságh) tartozott. Az ottani lelkész minden harmadik vasárnap 
prédikált a filiában. Későbbi sorsában is osztozott hajdani anyagyülekezetével. Nemeskér védelme alá 
került, és ott maradt újjászerveződése után is. 1698-ban Tassi György volt a tanító. 

1850-ben a falu 8 házában 34 katolikus és 23 evangélikus lakos élt. Az 1875. évi névtárban 32, az 

515 



A reformációtól - napjainkig 

1910. éviben 50 lélekkel (ebből 10 tanuló) szerepel a fiókgyülekezet. Az 1933. évi névtár már együtt 
közli Felsőság és Simaháza adatait. A Simaság néven egyesült községben 127 evangélikus élt. 

Szórványainak múltja a 16. és 17. században (Készült Payr Sándor munkája alapján) 
Csapodnak már 1595-ben volt evangélikus lelkésze az adólajstrom szerint. Az 1600 körüli időből 

Kőszegi Lőrinc neve maradt fenn. Az 1631. évi egyházlátogatáskor Nárdai Miklós volt a lelkész. Ekkor 
Gömbös, Vitnyéd, majd később Himód volt a filiája. 1633-ban Podrianics Mátét helyezte ide a kerület, 
de lehet, hogy nem lépett szolgálatba, mert 1634-ben már Üjkéri Miklós volt Csapod lelkésze, aki még 
abban az évben meg is halt. 1641-től Szemenyei Benedek rövid ideig tartó működéséről tudunk. Utolsó 
lelkészük Balika Benedek 1651-től 1660-ig szolgált a gyülekezetben, de az ellenreformáció dühe nagy 
kegyetlenséggel űzte el innen családjával együtt. 

Ebergőc mindenkor (16. és 17. század) Lozs filiája volt. A prédikátor minden harmadik vasárnap jár 
hozzájuk. Az ebergőci nemesek és jobbágyok a lozsi lelkész elűzése után (1660-ban) Nemeskérre jártak 
istentiszteletre és úrvacsorára. 

Iklanberény - a reformáció korában Berény - Lócs filiája volt a 16. és 17. században. 
Lövőn közel másfél századig virágzott a protestáns világ. Már a 16. században rangos iskola, s 

több értékes magyar kiadvánnyal - a Laibachból evangélikus hite miatt száműzött - Manlius János 
vándornyomdája is (1592-1593) a mezővárosban működött. Lethenyei István és Musay Gergely 
személyében irodalmi műveikből is ismert, tudós lelkészei voltak, s az evangélikus Révay Zsófia, 
Erdődy Bálint gróf özvegye még 1651-ben is Lövőn a kastélyában evangélikus udvari lelkészt 
tartott. Első ismert evangélikus lelkésze Musics Mátyás, aki már egy 1572. évi okmányon is szerepel, 
s valószínűleg még itt volt lelkész 1596-ban is, amikor aláírta az Egyesség Könyvét. Első ismert 
tanítója pedig Belechich Gáspár (magister scholae in oppidulo Leoveo), aki 1599-ben írta alá hitvallási 
iratainkat. Az iskolát is az ő idejében építették a csordásház helyére, majd ennek elpusztulása után a 
Malom út mellé új iskola épült. 

Az 1600-as évek elején Sinkó Mátyás volt a lelkésze, akit 1602-ben Magyari István esperes és az 
egész csepregi zsinat azzal az indokolással kért Lövőre, hogy „ ez egymaga többet fog ott tenni Isten 
igéjének terjesztésében és a hűséges szolgálatban, mintha tíz más olyant küldünk közülünk, akit nem 
kívánna." 1609-ben már Miholics Lukács volt a lövői lelkész. 

Lethenyey István 1617-1621-ig vezette a gyülekezetet, s mint kiváló rektor és író az iskolát is 
felvirágoztatta. Az 1621. január 6-án Csepreget elpusztító CoUalto és Eszterházy hadai azonban Lövőt 
is feldúlták. A csepregi diák írja históriás énekében: „Mert épen volna Keresztúr és Csepreg, Nem 
pusztult volna Lövő és Pereszteg." A lelkész Lethenyey Istvánt éppen a pusztulás után hívták meg a 
vértanú Zvonarics Imre helyébe Csepregre. 

Lövőre méltó utód került a buzgó Musay Gergely személyében. Musay Gergely majdnem 
negyedszázadig (1623-1646!) volt Lövő buzgó lelkésze. Itt választották meg 1638-ban esperesnek. Az 
ő idejében csatolták Nemeskért Horpácstól a közelebb fekvő Lövőhöz. És Musay idejében látogatta 
meg Lövőt Kis Bertalan püspök is 1631. április 8-án. A hívek dicsérték lelkészüket, s már annyira 
megmagyarosodtak, hogy csak „némelyekért" kellett volna „néha-néha" tótul (horvátul) is prédikálni. 
Musay a Nádasdyak oltalma alatt itt elég jó viszonyok között élt. De az iijabb Nádasdy Ferenc 
hitehagyása után a templomot elvették, s neki a szomszédos Nemeskérre kellett menekülnie 1644-ben 
vagy 1645-ben. A királyi biztosok 1646-ban két alkalommal is jártak Lövőn, s - az evangélikusok lévén 
többségben - a templomot visszaadták, de egy hét múlva Nádasdy emberei az uradalmi tisztek által 
bátorítva ismét elvették és visszahozták a plébánost. Musay ezután Nemeskérre költözött. 

Lövőnek még egy evangélikus lelkésze volt, a helyi származású Vajda György, akit 1650. január U-
én avatott fel Musay püspök Doroszlón „in concionatorem aulicum dominae magnificae Erdődianae" 
(azaz: a nagyságos Erdődi uraság birtokának lelkészségébe). Ezzel a státussal vett részt június 20-án 
a szakonyi kerületi gyűlésen és július 9-én a ruszti új templom felavatásán is. Valószínű, hogy a már 
betegeskedő Erdődy grófné halála után nyomban megszűnt Lövőn a gyülekezeti élet. Bizonyára addig 
is csak a kastélyban tarthattak istentiszteletet. A kerület ugyan még 1650-ben is felpanaszolta a nádor 
előtt, hogy a lövői templomot, bár visszaítélték az evangélikusoknak, még sem kapják meg. Az 1662. 
évi sérelmek között Lövőt már nem említik, ebből arra kell következtetnünk, hogy innen már jóval 
korábban kellett Vajda lelkésznek távozni. 

Nagylozs (Lozs) urai - a Viczayak - a Nádasdy család hatására korán evangélikusok lettek. 
Gyülekezetének 1570-es években indult első iskolája, és 1576-tól volt evangélikus lelkészsége. 

Az első ismert lelkésze Soós János, aki már 1584-ben is itt lehetett, és 1598-ban távozott Lozsról, majd 
kálvinista lett. 1598 és 1599 között egy György nevű lelkész volt a faluban, és egy jó tanító. Keresztúri 
Crucius Mihály egy évig (1599) volt lelkészük. Utána egy László (talán a Csánigon felavatott Lászlai 
Benedek), majd egy Fábián nevű papjuk volt. 1620 körül Ládonyi Ferenc a prédikátor, aki 1624-ben 
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már Légrádon esperes. 1628 és 1630 között Teuionides János a lelkész. Kis Bertalan püspök 1631. április 
5-én tartott lozsi egyházlátogatása idején már Hlinka László a gyülekezet lelki vezetője. Ebergőc -
mint kezdetben - akkor is Lozs filiájaként szerepelt. A szakonyi születésű Fábri Istvánt 1635-ben 
avatták lelkésszé - talán éppen ide - , és 1646-ig volt Lozson. Fábri lelkésznek kellett megérnie azt, 
hogy Viczay Ádám - aki 1645-ben visszatért a katolikus hitre - elfoglalta a két templomot, az iskolát 
és a paplakot, majd elűzte őt, és helyére plébánost ültetett. A lakosok tiltakozására a felülvizsgáló 
bizottság visszahelyezte az evangélikus lelkészt, de a zaklatások nem maradtak el. 1651-től Semptei 
Benedek a lelkész, de 1660 körül Nádasdy Ferenc egyik szolgája lövöldözéssel és halálos fenyegetéssel 
űzte ki a paplakból. 

Sopronhorpács (Horpács). A falu 1906-ban kapta Horpács helyett a Sopronhorpács nevet, 1933-ban 
egyesült a szomszédos Lédec községgel. 

Horpács első ismert evangélikus lelkésze Alsólendvai Péter volt, aki a csepregi kollokvium 
jegyzőkönyvét is aláírta 1591. június 3-án. Az Egyesség Könyvének aláírói között azonban már nem 
szerepel, mert Beythe Istvánnal átpártolt a reformátusokhoz. Távozása után (1596) Szentgyörgyvölgyi 
Gergely lett a horpácsi lelkész. Utóda, Kóla János 1602. február 21-én már Horpácson volt. Donghó 
Gergelyt, a volt sárvári és csepregi rektort 1607-ben avatták fel horpácsi lelkésznek. Utóda Eőri Péter 
lett, aki 1610-ben került a gyülekezet élére. Kis Bertalan püspök az 1631. év tavaszán látogatta meg 
a horpácsi gyülekezetet. A lelkész Rotarius Márton, a földesúr Nádasdy Pál volt. Ekkor Nemeskér -
amelynek gyülekezete már a 16. században Horpács filája volt - Lövőhöz tartozott, Lédec mint filiája 
említtetik. A lédeciek is úgy fizették a járandóságot, mint a horpácsiak. 

A gyülekezet későbbi sorsáról keveset tudunk. Nádasdy Ferenc áttérése után (1644. február 3-a és 
1645. november 30-a között) a horpácsi lelkészt is elűzte. A királyi biztosok azonban visszaítélték 
a templomot, de az evangélikus hívek az uradalmi tisztek fenyegetései miatt nem mertek lelkészt 
hívni. A plébános pedig Kövesdről már misézni is átjárt. A második bizottság 1646. november 13-án 
újra visszaadta az egyházi épületeket és földeket a hat jobbággyal együtt, de 1660 körül véglegesen a 
(soproni) jezsuiták foglalták el a templomot, és űzték el a lelkészt. Horpács utolsó lelkészeit már nevük 
szerint sem ismerjük. 

Röjtökmuzsaj (Röjtök és Muzsaj). A község Röjtök és Muzsaj települések egyesítéséből keletkezett 
1928-ban. 

Röjtök a 16. és 17. században anyaegyház volt, Muzsaj filia. Ismert lelkészei: 1596-ban Pápai Péter, 
1603-ban Varasdy János, 1607-ben Bartholomaei Gergely, 1610-ben Ládonyi Ferenc, 1620 körül egy 
Lukács nevű prédikátor, akinek az idejében paplakot építettek, 1628 és 1631 között Kotlóczi György, 
1635-ben Szih Ferenc, 1646-ban Fabricius Mátyás, majd 1650- 1658-ig Acsádi Pál, akit az ellenreformáció 
hívei űztek el. Kis Bertalan püspök 1631. évi egyházlátogatása idején Muzsaj és Hegyszer volt a filiája. 
Musay püspök 1661-ben mint Fertőszentmiklós filiáját említi. 

Sopronkövesd (Kövesd). Első ismert nevű lelkésze Benkóczi Mihály, aki 1596-ban már Kövesden írta 
alá az Egyesség Könyvét. A második Simonházi Tamás, aki hosszabb ideig szolgált a gyülekezetben. 
Utóda Serényi György volt, akit kövesdi lelkészként 1631-ben kerületi jegyzőnek választottak, és Kis 
Bertalan püspök kíséretében ő írta a terjedelmes jegyzőkönyveket. Az ő idejében - 1631. április 6-án -
volt Kövesden az egyházlátogatás. A hívek nagy dicsérettel szóltak róla: „Mindenekben az evangeliom 
szerint oktat bennünket". Serényi lelkész az egyházkerület határozatából 1634-ben Cenkre költözött, 
az ő helyébe pedig az öreg Donghó Gergely esperes jött át Csepregről, aki 1637. február 14-én itt is 
halt meg 62 éves korában. 1637-ben Szentmiklósi Jánost avatták fel Kövesdre, aki 1640-ban Sárvárott 
a papi vizsgán is mint kövesdi lelkész elnökölt. 

Nádasdy Ferenc áttérése után 1644-ben ide is plébános jött a lelkész helyébe, de a második királyi 
bizottság 1646. november 14-én a templomot visszaadta az evangélikusoknak. Musay naplója 
szerint azonban a királyi biztosok távozása után nagy szakadás állott be Kövesden, s a katolikusok 
visszafoglalták a templomot és a paplakot. Szentmiklósi lelkész Sokorókajárra ment, ahol esperesnek 
is megválasztották. Musay püspök 1647-ben a vármegyéhez, 1650-ben a nádorhoz folyamodott, de 
mind hasztalan. Ezzel Kövesden az evangélikus gyülekezeti élet teljesen megszűnt. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: 
a) Horpács filiájaként (Horpácsról átjáró lelkészek) 
Alsólendvai Péter (1591) Szentgyörgyvölgyi Gergely (1598!-?), Kóla János horpácsi lelkész (7-1602-

1603-?), Donghó György (1607-1610), Eőry Péter (1610-?), Rotarius Márton (7-1631-?) 
b) Lövő lelkészei a 16. és 17. században 
Musics Mátyás (1572-1596-?), Sinkó Mátyás (1602?-1604-?), Mihohch Lukács (7-1609-?), 
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Lethenyey István (1617-1621), Musay Gergely, aki később püspök lett (1623-1646!), Vajda György 
(1650-1651?) Musay Gergely esperes (1623-1644) 

c) Nemeskéri anyaegyházként a 16. és 17. században: 
Kosztoláni György (1596-1598), NN (17. század eleje), Musay Gergely (16441-1664,1646-tól püspök), 

Fisztrovich György (1664, nem volt megválasztott lelkész), Solnay István (1665-1671), Simonides Jakab 
(1671-1673?) 

ál Artikuláris gyülekezetként 
Asbóth János (1689-1691), Bokány Ádám (1691-1694), Asbóth János ismét, esperes (1695-1699), 

Andrási György (1699-1706) és (1711?), Csereti (Cserethy) Mihály (1712-1729, aki 1725-től esperes), 
NN helyettes lelkészek (1729-1731), Perlaky József (1731-1749), aki 1746-tól püspök), Kajári István 
(1749-1750), Balog Ádám (1750-1771, aki 1758-tól püspök), Bozzay György (1771-1779), Ursziny 
Mihály (1779-1780), Perlaky Dávid (1780-1783) 

e) A türelmi rendelet után 
Lelkész: Bertók György (1783), Bachich István (1783-1810), Kontor János (1810-1811), Nemeskéri 

Kiss László (1811-1816), Erdélyszky Mihály (1817-1863), Bejek György (1863-1903), Berecz Gábor 
(1903-1925), Göcze Gyula (1925-1934), Nóvák Elek (1934-1974), Foltin Brúnó helyettes lelkész 
Sopronbánfalváról (1974-1982 ), Zoltán László nyugdíjas lelkész Sopronból (1982-1984), Sztehlo 
Mátyás helyettes lelkész Bükről (1984-1987), Zoltán László nyugdíjas lelkész Sopronból (1987-1991), 
Magassy Katalin (1991-1993) diakónus lelkész, Sopronból, Magassy Zoltán diakónus lelkész, majd 
lelkész (1993-2007), Főcze István helyettes lelkész (2007-) 

Segédlelkész: Bélák János (1850-1854), Szalay Sándor (1855-1859), Bejek György (1859-1863), 
Berecz Gábor (1902-1903) 

Felsőság (Nagy-Ságh és Nemes-Ságh) lelkészei a 16. és 17. században 
NN (1599), Sutoris Miklós (1631 előtt). Újvári András (?-163l), Textoris György (1632-?), Dobroni 

Gábor (?-1635-?), Németi György (1650-?) 
Az 1626-ban Csapur Jánost, 1666-ban Zábrák Jánost avatták sági lelkésznek, de nem ismert, hogy ide 

(akkor Sopron megyei) vagy az alsó (Vas megyei) Ságra 
Csapodon a 16. és 17. században 
NN (1595), Kőszegi Lőrinc (1600 körül), Nárdai Miklós (1631), Podrianics Máté? (1633), Űjkéri 

Miklós (1634), (?), Szemenyei Benedek (1641-?), Balika Benedek (1651-1660) 
Lozson (Nagylozs) lelkészek a 16. és 17. században 
Soós János (1584?-1598), György (1598-1599), Crucius Keresztúri Mihály (1599), László, talán a 

Csánigon felavatott Lászlai Benedek (?), Fábián (?), Ládonyi Ferenc (1620 körül), Teuionides János 
(1628-1630), Hlinka László (1631-?), Fábri Istvánt (1635?-1646), (?), Semptei Benedek (1651-1660?) 

Röjtök (Röjtökmuzsaj) lelkészei 16. és 17. században 
Pápai Péter (1596), Varasdy János (1603), Bartholomaei Gergely (1607), Ládonyi Ferenc (1610), 

Lukács (1620 körül), Kotlóczi György (1628-1631), Szili Ferenc (1635), Fabricius Mátyás (1646), Acsádi 
Pál (1650-1658) 

Sopronkövesd (Kövesd) lelkészei a 16. és 17. században 
Benkóczi Mihály (1596), Serényi György (1631-1634), Donghó Gergely (1634-1637), Szentmiklósi 

János (1637-1646?) 
Űjkér lelkészei a 16. és 17. században 
Semlyén Simon (1578), Szegedi András (1591), Budaeus (Budai) András (1596), Zempczi (Szenczi) 

Miklós (1599-1604), Jakab (?), Mihály (?), Kőszeghy Gergely (1611) Ferrari András (1628), Albinus 
Fejér János (?-1631-1632), Nodificis István (1633), Serényi György (1634), Zdanensis Mihály (1635), 
Thomanides János (1637), Szili Ferenc (1651-1653, esetleg 1660) 

Alsó és Felsőszopor lelkészei a 17. században: 
HoUósi János (1608), Stephanides Mihály (1610), Skriba János (1646) 
Tanítók 
Nemeskéren: 
Tükörös György (1650-1659), Csernei György (1659-1681), Füstös Márton (1681-?),Tóth Mihály ( ? -

1698-?), NN (három ismeretlen nevű tanító), Tassi György (?), Varjú István (1712-?), Gallovianszky 
Ádám (?-1714-?), Varjú István (1717-1718), Szarka Ádám (1718-?), iíj. Fábri István (1720-1726), 
Borgátai Nyirő János (1726-?) Skerlák Mihály (?-1729-?), Erdélyi János (?-1731), Porubszki Péter 
(1732-1734), Seratoris (Lakatos) János (1735-1745-?), Horváth Sámuel (1750-1754), Hegyi Márton 
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(1754-1757), Klutsovszky Mihály (1757-1786), Beliczai Bellicz Jónás (1786-1791), Vázsonyi Dániel 
(1791-1801), Takáts János (1801-1805), Kováts Péter (1805-1827), Nagy József (1827-1830), Szényi 
János (1830-1839), Takáts István (1839-1884), Hajas Gyula (1884-1926), Tóth Ernő (1926-1948) 

Segédtanító a gimnáziummá fejlődött iskolában és orgonista a gyülekezetben: Lonszkay Márton 
(1736-1742), Kutsera Márton (1743-1745), Horváth Sámuel (1745-1750), Klutsovszky Mihály (1754-
1757), Cséri Kis Pál (1773), Vanovics Mihály (1773-1775), Banyovszky György (1779?-?) 

Űjkéren a 16. és 17. században Parthasy Mihály vagy talán Bárdosy (1596), Talabor Jakab (1599), NN 
(1628), Rácz István (1696) 

Felsőszoporon Kiss Károly (1944-1948) 
Alsószoporon István deák (1695), Aáros István (1698), Steiger Gusztáv (?-1875), Fodor Miklós 

(1875-1921), Nagy Lajos (1921-1948) 
Lövőn a 16. és 17. században 
Belechich Gáspár (?-1599-?) 
Simaházán Tassi György (1698) 
Felügyelők 
Nemeskéren: 
Bakody Pál (?-1813-1833), Felsőeőri Patthy István (1833-?), Nemeskéri Kiss László (1848-1863), 

Alsószopori Nagy Imre (1863-1869), Patthy Sándor (1869-1883), Ruppert Olivér (1883-1891), báró 
Solymossy László (1891-1897), Hajas Antal (1892-1902), Simon Géza (1903-1922), báró Berg Miksa 
(1922-1927), dr Ajkay István (1927-1933-?), br. Sólymosy Zsigmond (?-1940-?), dr. Gősi István (?-
1973-?), Nagy Elemér (?-1984), Bakk Lajos (1984-1985), dr. Torday György ref. (1985-1987), Horváth 
István másodfelügyelő (1987-2004), Kiss Istvánné (2004-) 

A jelen 

Nemeskéren jelenleg minden vasárnap 10 órakor, Üjkéren (Felszopor) a hónap első és harmadik 
vasárnapján 11 órakor, Simaságon a nagyünnepekhez kapcsolódóan vehetnek rész istentiszteleten 
a hívek. Esetenként a nagylózsi szociális otthonban is van istentiszteleti alkalom. A lélekszámában 
rendkívül megfogyatkozott Nemeskéri Evangélikus Egyházközség büszke a múltjára, és örömmel 
nyitja meg különös atmoszférája, nyugalmat adó, kiemelt műemlék templomának ajtaját a betérők 
előtt. 
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Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség 

9316 Rábaszentandrás, Kossuth Lajos u. 32. 
Tel: 96/287-043 
Wev: http ://rabaszentandras.lutheran.hu 
E-mail: rabaszentandras@evangelikus.hu 
Selmeczi Géza Tamás helyettes lelkész 
Önálló egyházközséggé alakulás éve: 1600 előtt 
Anyakönyvek vezetése: 1784-től 

Rábaszentandrási anyaegyház 
Lélekszám: 249 /241/ 216 Tisztségviselők: Kégly 

Györgyné felügyelő, Vincze Zoltánná egyházmegyei 
küldött, Edvi Lászlóné gondnok. Varga Zsigmond 
gondnokhelyettes, Balázs Lászlóné pénztáros, 
Bodács Zita jegyző. Presbiterek: Balázs Árpádné, 
Balázs Elvira, ifj. Balázs Endre, Balázs Endréné, 
Balázs Ferenc, Balázs László, Gasztonyi Györgyné, 
Gáncs Tibor, Hegedűs Ferencné, Horváth Attiláné, 
Ivácson-Pál Irma, Kovács Dezső, Könnyűd Gyula, 
Szálai Gyöngyi, Varga Lajos 

Sobori leányegyház 
Lélekszám:70 /70/ 66 Tisztségviselők: Kovács 

László gondnok, Kiss László gondnokhelyettes, 
Kovács Lászlóné pénztáros. Presbiterek: Kiss 
Béla, Kovács Zsolt, Molnár Jenő, Molnár Sándorné, 
Szilágyiné Illés Katalin 

Szórványok és lélekszámuk: Szany (62 /52/ 39), Egyed (8 / l / 1), Rábacsanak (9 / l / 1), Rábasebes (2 
/ - / - ) , Vág (12/1/1) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 412 /366/ 324 

A gyülekezetek története 

A rábaszentandrási anyaegyház 

Rábaszentandrás kisközség a Kisalföld déli peremterületén, Győr-Moson-Sopron megye déli részén, 
a Csorna és Pápa között félúton fekvő Szany nagyközség tőszomszédságában. 

A falu keletkezését homály fedi. Legrégibb lakói, amint egyes történeti emlékek mutatják 
(helynevek: Tákó, Godena) valószínűleg szláv ajkú népek lehettek. A rómaiak idejében is állhatott 
itt fenn egy kolónia, hiszen római kori út mentén fekszik a község. A Szentandrás nevet 1438 körül 
kapta az apostolról a település. Valószínű, hogy az eredeti település, amely a falu patakja alatt feküdt, 
a gyakori árvizek miatt elpusztult. A letelepedett magyarság az első századokban vagy kiszorította, 
vagy magába olvasztotta az itt élő szláv népeket. 

„Az első ismert lelkész Kóla János, ki mint niczki lelkész írta alá 1596-ben az Egyesség Könyvét. 
1612-ben Musich Pál lelkész, aki 1618-ban a reformátusok gyűlésén. Pápán is jelen volt „mint 
ubiquista" (Kezdetben a huszitákat nevezték így, mivel Krisztus istensége és embersége kérdésében 
köztes véleményük volt, később azokat illették ezzel a névvel, akik az úrvacsora kérdésében Zwingli és 
Luther véleménye között ingadoztak). 1630-ban Bathai Pál, 1634-ben Tarcsányi Jakab, ezután Szeredi 
István voltak a lelkészek.™ 

Utánuk már csak Borhidai Miklós lelkészről tudunk, akit 1674-ben több szolgatársával együtt 
Lipótvár tömlöcébe zártak, majd a nápolyi gályákra hurcoltak, ahol vértanúhalált halt. Emlékét 
1926 óta márványtábla őrzi a templom homlokzatán: /„Kinek nevét kemény kőbe véstük itten: / 
Isten szolgája volt, nagy' erős a hitben. /Szenvedett hitéért gyötrelmes rabságot, /de halálig híven, 
rendületlen áUott. /Földi porsátora roskadott csak össze, /Lelke példát adva él köztünk örökre."/ 

Ezután nehéz idők következtek a gyülekezetre. Az a veszedelem fenyegette, hogy templomát is 

28 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. Sopron, 1924. 91 
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elveszik tőle az 1681. évi soproni országgyűlés határozatának félremagyarázása alapján. Ezekben a 
súlyos időkben azonban az isteni gondviselés bölcs és buzgó világi vezért adott a gyülekezetnekTelekesi 
Török István személyében, aki szentandrási, sobori, egyedi, valamint Vas megyei jobbágyokból kuruc 
századot állított fel, s azzal előbb Thököly, majd pedig Rákóczi Ferenc oldalán harcolt hazájának és 
ezzel együtt evangélikus egyházának szabadságáért is. Rákóczi alatt ezredessé, majd szenátorrá is lett, 
s fejedelme mellett kitartott egészen a szatmári békekötésig, 1711-ig. E kuruc harcok ideje alatt Török 
rábaközi birtokai többször is gazdát cseréltek, de a buzgó földesúrnak a csaták között is volt gondja 
evangélikus egyházára. Payr Sándor a soproni líceum 350 éves jubileumára írott ódájában mondja 
róla: „Kuruc Telekesi Török István apánk. Te nagy csaták között is gondoltál mireánk". Ugyanígy 
áldják nevét a győri és pápai gyülekezetek is. Hogy a szentandrási gyülekezetért is sokat tett, 
annak bizonysága az a kehely is, melyet a szanyi plébánián őriznek, s melyet a felirat szerint Török 
István ajándékozott gyülekezetünknek. Ügy látszik, ő vitte keresztül az eredetileg katolikus módra 
berendezett szentandrási templomnak evangélikus szellemben való átalakítását is, mert az 1697. évi 
katolikus egyházvizsgálat jegyzőkönyve szerint: „A földesúr Török István a templomban két oltárt és 
a sekrestyét leromboltatta". Török oltalma alatt tehát a kuruc háborúk idején sikerült megtartaniuk az 
evangélikusoknak templomukat. 

A szatmári békekötés után azonban újból megindult a protestánsok üldözése, a templomfoglalás és 
erőszakos térítés. A békekötés a vallás ügyéről mindössze annyit mond, hogy őfelsége a vallás szabad 
gyakorlatát biztosító törvényeket meg fogja tartani. A kérdés azonban az volt, hogy mely törvényeket: 
a teljes vallásszabadságot biztosító 1608. (bécsi béke) és 1647. (linzi béke) évieket-e (mindkettő 
jogokat biztosított az egyházaknak is), vagy pedig a protestánsok jogait korlátozó 1681. (a protestáns 
vallásgyakorlatot artikuláris templomokba szorító rendelet, kivételek azok a templomok, ahol 1681 
előtt is volt vallásgyakorlat) és 1687. (a teljes császári abszolutizmus győzelme, amely nemcsak a 
nemesektől és városoktól, hanem az egyházaktól is elveszi eddigi viszonylagos szabadságukat) évieket. 
Az uralkodót tanácsosai rávették, hogy még az utóbbiakat se tartsa meg. 

Országos pereskedés indult meg tehát ekkor afelett, hogy mely helyeken volt már 1681 előtt 
evangélikus vallásgyakorlat. A templomok sorsa ugyanis ettől függött. A mai egyházközség területén 
Vágón, Soboron, Szentandráson és Egyeden is volt már 1681 előtt evangélikus vallásgyakorlat. Ezeket 
a templomokat tehát nem lett volna szabad elvenni, mégis elvették mindegyiket. Török István minden 
buzgalmával és földesúri jogával sem tudta megakadályozni, hogy a megyei katonaság 1716-ban el ne 
foglalja a szentandrási templomot is. 

E templomfoglalás idején valószínűleg Cziráki Márton volt a lelkész és Szikray István a tanító, 
mert az 1714. évi canonica visitatio jegyzőkönyve őket emhti. Egyeden, a földesúr lakóhelyén 1717-
ben szüntették meg fegyveres erővel a nyilvános evangélikus vallásgyakorlatot, ettől fogva csak saját 
kastélyában tarthatott Török magán-istentiszteleteket, amelyekre azonban jobbágyait sem volt szabad 
beengednie. Ebből az időből Török udvari lelkészei közül Vásonyi Márton neve ismert, aki a hallei 
Franckénak, a német pietista irányzat egyik jeles vezetőjének volt tanítványa. A sobori asszonyok 
1717-ben elkergették ugyan a templomukat elfoglalni akaró megyei katonaságot, két év múlva 
azonban szigorú királyi rendeletre mégiscsak elvették az övékét is. 

Meg kell emlékeznünk arról a vallásügyi bizottmányról is, melyet III. Károly (1711-1740) hívott 
egybe, s amelynek Török is tagja volt. Igaz, hogy ez a bizottság érdemleges munkát nem végzett. 
A tagok inkább csak egymást vádolták, rágalmazták, de éppen ezek a vádak élénk fényt vetnek az 
akkori állapotokra is meg Török jellemére is. - Kontor István győri püspökhelyettes többek között 
ezeket állítja: „Török az 1721. évi húsvét napján isteni tiszteletet tartatott Egyeden, s erre nemcsak 
ottani jobbágyait, hanem a szomszédokat is beengedte. Sőt olyan vakmerő volt, hogy a dolgot a 
határozott tilalom ellenére pünkösdkor is megismételte. Szentandráson nem enged a kath. plébános 
részére a tizedből tizenhatodot fizetni, s egyébként is sokféleképpen árt neki. Megemlékezhetnék 
Török, milyen reverzálist adott Kollonichnak. Miként követheti el a fenti dolgokat olyan ember, 
aki Eszterházy nádor udvarában katholikussá lett, s mint ilyen vette az oltári szentséget?" Török 
felháborodva utasítja vissza a vádakat. Álljon elő - mondotta - aki az ő áttérését bizonyíthatja. 
Miért nem neveznek meg tanúkat? Miért vádolnak, és nem bizonyítanak egyszersmind? Mind az 
Eszterházyval, mind a Kollonichcsal kapcsolatban ráfogott rágalmak merő koholmányok, melyeket 
semmiképpen sem fognak tudni bizonyítani. Szentandráson, Bezin és más helyeken már 1681 előtt is 
volt evangélikus vallásgyakorlat, és így jogosan tartották meg evangélikus lelkipásztoraikat. Egyeden 
is az ő nemesi portáján országos törvény biztosít neki házi istentiszteletet, s ez alapon más nemesek is 
tartanak udvari papot. Mindazáltal később megint szemére vetik Töröknek, hogy ő maga, a bizottság 
tagja, sem tartja meg a törvényt. Török erre is felel: „Ki vétkezik inkább, az-e, aki a bizottmány 
kebelében küzd egyháza békekötéseken alapuló jogaiért, vagy pedig az, aki a bizottmányon kívül 
álnok utakon foglalja mások szent tulajdonát?" Pozsonyból, a bizottmány üléséről, az egyébként is 
sok megpróbáltatáson keresztülment Török már betegen érkezik meg, s hamarosan meg is hal. A 
temetési gyászszertartás 1723. április 6-án volt a vadosfai templomban, szinte mérhetetlen méretekben 
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megnyilvánuló részvét mellett. Torkos András méltatta beszédében Török egyházmentő munkáját és 
áldozatos egyházszeretetét. 

Török után, kinek fiai édesapjuk halála előtt meghaltak, Schilson báró lett Egyed földesura, majd 
pedig a Festetich grófok kezére került a birtok. Ők bírták még akkor is, amikor II. József türelmi 
rendelete 1781-ben megadta a lehetőséget arra, hogy a gyülekezet több mint félszázados elnyomás 
után új életre kelhessen. Ekkor azonban a mai egyházközség területén levő községek közül már csak 
Szentandráson és Soboron együtt volt annyi evangélikus család, amennyit a törvény megkívánt. 
Szentandráson 68, Soboron 23 család volt ekkor, s ehhez csatlakozott még az árpási 8 család. így 
nyerhettek engedélyt a gyülekezet szervezésére. 

Az engedély elnyerése után a szentandrási hívek nem tudták bevárni, míg elvett templomuk 
helyett újat építhetnek, hanem addig is hallani kívánván Isten igéjét. Gáncs János pajtájában kezdték 
meg az istentiszteletek tartását. Az elsőt 1783. december 19-én, advent 4. vasárnapján Perlaky 
Dávid szuperintendens tartotta. Igét hirdetett még Nóvák István malomsoki lelkész és Illyés Péter 
papnövendék, aki az újjáéledt gyülekezet első lelkésze is lett. Azon a házon, melynek pajtájában 
első istentiszteletüket tartották, márványtábla őrzi a nagy esemény emlékét. Még az 1784. évben 
megkezdődött a templomépítés is azon a helyen, ahol ma is áll. A türelmi rendelet által kötelezve 
Festetich Ignác adott erre telket. 1785-ben elkészült a templom (természetesen torony nélkül), s a 
Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnapon fel is szentelhették. Tornyot csak 1870-ben építhettek a 
templom testéhez, addig harangláb szolgált a harang elhelyezésére. 

Már a következő évben, 1786-ban felállították az iskolát is. Nem a mai helyén, hanem a községnek 
egy feljebb eső pontján. Első tanítójuk Bélitz Jónás volt, aki később Nemeskérre távozott. 

1786. szeptember 9-én királyi rendelet megengedi a harangozást, s egyúttal kimondja, hogy ha a 
harangot erőszakkal vették el valamely felekezettől, s annak használatára vonatkozólag megegyezni 
nem tudnának, akkor a harang visszaadandó annak a felekezetnek, akié eredetileg volt. A szentandrási 
evangélikusok is használni akarták e rendelet alapján régi harangjukat, de Kardos Mihály katolikus 
bíró ettől eltiltotta őket. Nagy vita indult meg, aminek elintézésére átjött a szanyi plébános, a főbíró, 
Festetich gróf földesúr, s nojha az evangélikusok a harang feliratával is igazolják, hogy a harang az 
övék volt, annak használatától mégis eltiltották őket. 

Figyelemreméltó, hogy az andrásí evangélikusok ezt később azzal „viszonozták", hogy az andrási 
katolikusok később szerzett harangja beszerzési árának több mint felét az evangélikusok adományozták. 

Templomuk elkészültével lelkészlak építéséhez akartak fogni a hívek. Ekörül azonban újabb 
bonyodalmak támadtak, amelyeket Illyés Péter így panaszol el a korabeli jegyzőkönyv szerint: 
„Nehéz az alatta valónak a királyával, a jobbágynak földesurával törvénykedni, mert bár igaz legyen 
ügyök, bajjok is, habár egészben el nem vettetik is dolgok, de ugyancsak sokára halasztatik, úgyhogy 
némelykor az ember a szegény elunja várni annak végét, s inkább vagy abban hagyja a dolgot, vagy 
pedig más módot keres annak véghezvitelére." így jártak a szentandrási jobbágyok is földesurukkal. 
A törvény kötelezte ugyan, hogy lelkészlak céljára ingyen telket adjon, de ő erre nem volt hajlandó. 
Ekkor panaszra mentek a megyéhez, sőt felmentek Bécsbe a királyhoz is, mégis csak húzódott a dolog. 
Végül is belefáradtak, s megegyeztek a földesúrral úgy, hogy tekintélyes fuvart és gyalognapszámot 
teljesítenek a kért telekért, s az ott levő mészárszék helyett is újat építenek. A lelkészlak 1787 
novemberében el is készült. Nem a mai helyén, hanem jóval beljebb az udvarban állott. 1817-ben 
megvette a gyülekezet földesurától 500 forintért a parókia mellett Szany felé vezető közutat is, s ezzel 
a lelkészlak udvarát mai nagyságára növelte. 

1802-ben orgonával is felszerelte templomát a gyülekezet. Pedig elődeinknek ekkor nemcsak ezekre 
az építkezésekre kellett előteremteniük a fedezetet, és nemcsak saját lelkészük, tanítójuk fizetéséről 
kellett gondoskodniuk, hanem a vármegye kötelezte őket arra is, hogy a szanyi plébánosnak is 
fizessék a párbért (házaspáronként fizetendő egyházi adót). Mindennek dacára nem fáradtak meg 
a szentandrási evangélikusok a külső célokra való adakozásban sem. 1793-ban pl. 50 aranyforintot 
küldenek az esperes útján a királynak a franciák elleni hadviselés céljaira. 

Illyés Péter, az újjáéledt gyülekezet első lelkipásztora nemcsak a szervezés, építés, igehirdetés 
terén volt kiváló egyéniség, és nemcsak a támadásokkal szemben védte meg erélyesen gyülekezetét, 
hanem az egyházi fegyelmet is erős kézzel gyakorolta. Ennek bizonysága az a határozat, melyet a 
vasárnap megszentelése, a késő esti kijárás és a mulatságoknak a lelkész ellenőrzése alá helyezése és 
engedélyéhez kötése ügyében 1794-ben hoztak. 

Illyés Péter idejében (1813-ban) végzett egyházlátogatást a gyülekezetben Szentandrás nagynevű 
szülötte. Kis János szuperintendens, a neves költő és énekíró. O egész életén át nagy szeretettel és 
ragaszkodással viseltetett szülőhelye gyülekezete iránt, aminek bizonysága az a pár sor, mellyel 
agendáját a gyülekezetnek ajánlja, továbbá az a levele, amelyben a gyülekezetnek kölcsönadott 100 
forintot elengedi, és úrvacsorai kelyhet adományoz. 
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A gyülekezet is híven ápolja legnagyobb fiának emlékét, s azt a házat, amelyben a nagy költő és 
püspök született, márványtáblával jelölte meg. 

A gyülekezetnek ebben az időben még nem volt földje. A földesúr azonban a lelkészek személyéhez 
kötötten használatra átengedett nekik 6 holdat, négyet az andrási, kettőt pedig a sobori határban. 

1836-ban gróf Festetich Vince a szentandrásiak kérésére újonnan építendő iskola céljaira telket 
adományozott, mivel azonban ez nem volt megfelelő, az új földesúr, Batthyány Géza gróf a csonkás 
erdő végében a volt vadászlakot adományozta iskola és tanítólak céljára. Ezt azonban a gyülekezet 
a községtől való távolsága miatt alkalmatlannak találta, s úgy segített magán, hogy régi iskolatelkét 
300 forint ráfizetéssel elcserélte azért a telekért, mely észak felől volt szomszédos a templommal. Ezen 
építette fel iskoláját és tanítólakását. 

Batthyány Géza volt az is, aki az addig lelkészi haszonélvezetben levő 6 hold földet még 6 hold 
legelő illetőséggel megtoldva a gyülekezet örök tulajdonába adta. Ugyanakkor a tanító használatára 
is adott 2 holdat. A gyülekezet 1881-ben vásárolt 1 hold 768 ölet a rekettyési dűlőben, 4 hold pedig 
a katolikusokkal való egyezség folytán a csonkás erdő melletti vadászlak telkének beszámításával a 
tagosztáskor méretett ki a gyülekezetnek. így alakult ki a gyülekezet birtokállománya: 9 kataszteri 
hold 2 öl szántó, 2 kataszteri hold 1136 öl rét, a tanító haszonélvezetében pedig 1 kataszteri 1412 öl 
szántó. Összesen 18 kataszteri hold 194 öl ingatlana volt tehát a gyülekezetnek. 

A vadászlak később romladozni kezdett, ezért 1868-ban elhatározta a gyülekezet, hogy azt is meg a 
templom mögötti régi lelkészlakot is lebontatja, és ezek köveiből az utcasorban építtet új lelkészlakot. 
Ezt a határozatot végre is hajtották. 

Az 1875. évi névtár szerint az anyagyülekezethez 550 lélek tartozott, és 70 tanuló járt Szalay József 
tanító elé. Sobor leánygyülekezettel, valamint a szórványaiban élő evangélikusokkal együtt összesen 
770 lélek tartozott az akkor még Szentandrásnak nevezett egyházközséghez. Ekkora támogatással a 
háta mögött végzett a gyülekezet átalakítást 1884-ben a templombelsőn. 

1906-ban nagy költséggel újjáépíttette a gyülekezet a templomát, s ugyanakkor közadakozásból 
beszerezte mai orgonáját is. Ebben az évben kezdett el gyűjteni a gyülekezet toronyórára, amit 1908-
ban a község támogatásával készített el. így épültek fel azok az épületek, amelyek az 1923. évi püspöki 
egyházlátogatáskor fennállottak, s amelyek akkor - a templom kivételével - elég rossz állapotban 
voltak. 

Az épületeken és ingatlanokon kívül volt a gyülekezetnek eredetileg tekintélyes összeget kitevő 
alapítványa is, de az már az 1923-ban végzett egyházlátogatáskor is teljesen elértéktelenedett. 

A múlt század első évtizedében (1910. évi névtár adata) 514 lélek tartozott az anyaegyházhoz. A 
sobori leányegyházzal, valamint Szany (8), Egyed (2), Sebes-Vág (5), Egyházaskesző (1), Várkesző (3), 
Vinczefőpuszta (15), Sárdospuszta (17), Tuskósmajor (7) evangélikusaival együtt 828 lélek alkotta a 
rábaszentandrási egyházközséget. A 94 rábaszentandrási gyermeket Glatz Lajos tanította. 

Neves tanítója volt a gyülekezetnek Glatz Lajos (1903-1939), akinek katonás fegyelmező ereje, a 
felnőttekre is kiterjedő hatása, kiemelkedő kántori és tanítói képessége méltányolandó eredményeket 
hozott. 1929-ben teljesen új iskolát és tanítói lakást épített a gyülekezet főképp állami segélyből. 

1935-ben a nőegylet vaskályhával fűtést szereltetett a templomba. Az egyházközség lelkészlakának 
egyre romló állapotán már csak a teljes átépítés segített, felhasználva a lebontott lelkészlakás 
építőanyagát. így 1938-ban „modern" lakással, felújított kerítéssel övezett templomba járhattak a hívek 
Isten dicséretére. Egy évvel később ugyancsak a nőegylet bevezette a templomba a villanyvilágítást. 

Harminc év alatt jelentősen csökkent az anyaegyház lélekszáma. A második világháború kezdetén 
(1940. évi adat) 456 evangélikust tartottak nyílván Rábaszentandráson. A tanulói létszám azonban 
még nagyobb arányban csökkent, bár Sülé József tanító 58 gyermeket oktatott. Az egyházközséghez a 
sobori leányegyház és a szórványok tagjaival együtt összesen 743 lélek tartozott. 

Sülé József tanító (1939-1948) tovább emelte az iskola színvonalát. Küszöbön volt egy második 
tanítói állás megszervezése is, de a háborús helyzetben erre nem kerülhetett sor. 

A második világháború újabb munkálatokat kívánt meg a gyülekezettől: iskola, kerítés, lelkészlakás 
és templom - mind károsodást szenvedett, amit helyre kellett hozni. Néhány reményteljes év után 
következett 1948, az államosítás. Akkor elveszítette a gyülekezet iskoláját, tanítói lakását. 

Templomtatarozásra 1960-ban, majd 1977-ben került sor 1968-ban közösségi termet alakított ki a 
gyülekezet a templom mögött, amit 1978-ban külsőleg felújított. Szintén 1978-ban villamosították a 
harangokat, bevezették a lelkészlakásba a vizet. 

Hülvely Sándor lelkész 36 évig állt a gyülekezet szolgálatában, amikor 1991-ben nyugalomba vonult. 
Azóta a gyülekezetben helyettes lelkészek szolgáltak, szolgálnak. Béres László beledi lelkész ideje alatt 
végeztek a templomon újabb felújítást, valamint a lelkészlakás korszerűsítését kezdték meg a fűtés 
átépítésével. 
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A rendszerváltás után megvolt a lehetősége az egyházközségnek, hogy visszaigényelje az 
iskolaépületet, a fenntartását azonban már nem bírta volna el, ezért arról lemondott. Jelenleg még 
folyik oktatás az épületben, de miután már az önkormányzat sem tudta fenntartani, a szomszéd 
községben működő katolikus fenntartású iskola vette át a fenntartói jogokat. Ennek ellenére máig 
„evangélikus iskola"-ként él a köztudatban. 

1999-től újra helyben lakó lelkésze van az egyházközségnek. Ettől az évtől kezdve 7 éven át, 
próbajelleggel, a szilsárkányi egyházközséggel közösen tartott fenn lelkészi állást, amit azonban 
véglegesíteni - azaz társulási szerződéssel megerősíteni - a szilsárkányiak nem akartak. így 2007-től 
újra önállóan, bár egyre nehezebben működik a Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség. 

A sobori leányegyház 

Győr-Moson-Sopron megyében Rábaszentandrástól kb. 4 km-re, Győrtől mintegy 30 km-re 
délnyugatra fekszik. A település keletkezéséről és történetéről nincsenek adataink. A híres Sobri Jóska 
betyár innen származhatott. 

Sobor már 1612-ben anyagyülekezet volt, de gyülekezete az ellenreformáció 1714 és 1719 közötti 
dühének áldozata lett. Szomorú sorsáról így ír Payr Sándor: „Farad, Sárkány és a többiek mind most 
vesztették el templomaikat és papjaikat. Szentandráson 1716. Egyeden 1717. vették el a szolgabírák, 
papok és katonák az egyházi épületeket. Sobor helységben a hős lutheránus asszonyok is csatára 
keltek hitükért, visszaverték a katonaságot és csak utoljára 1719. tudtak velük végezni." 

Az 1875. évi névtárban Szentandrás 200 lelket számláló filiájaként szerepel. Iskolájában Matyák János 
tanító 30 gyermeket tanított. A múlt század első évtizedének végén 256 lelket számláló leányegyházként 
jegyezték. Iskolájában 53 gyermeket oktatott Schrancz József tanító. A könyörgéseket vasárnaponként, 
illetve adventben és böjtben a rossz állapotban lévő iskolaépületben tartották tanítójuk vezetésével. 
1913-ban építettek új iskolát. Istentiszteletre a hívek a szomszédos Rábaszentandrásra jártak. 1921-ben 
Molnár István harangot adományozott a gyülekezetnek. Felszentelését követően - 1922-től - minden 
hónap utolsó vasárnapján és a nagyünnepeken Soboron is volt istentisztelet az iskolában. 

Az anyagyülekezethez való viszonyát a szintén 1922-ben kelt és egyházhatóságilag is jóváhagyott 
egyességlevél szabályozza, amely szerint a lelkészi fizetéshez és a közegyházi költségekhez egyharmad 
résszel járul hozzá a sobori gyülekezet. Az egyre inkább elismert gyülekezeti közösség végül 1928. 
szeptember 9-én felszenteltethette templomát, s immár méltóbb körülmények között hallgathatták 
Isten igéjét. Mivel a sobori hívek elmaradoztak a rábaszentandrási istentiszteletről, megkívánták, 
hogy gyakrabban legyen helyben istentisztelet: 1946-tól minden vasárnap és az ünnepek első napján 
is volt istentiszteleti alkalom. 

Lélekszáma 1923-ban 271, 1940-ben 266 volt. 
Neves tanítója volt a falunak Patyi Sándor (1940-ben 49 gyermeket oktatott), akiről utcát is neveztek 

el, illetve 1945-től Kardos Zoltán, a falu szülöttje. Az ő munkájuk nyomán tapasztalt fejlődésnek az 
1948-as államosítás vetett véget. 

Azóta a gyermekek számának csökkenése miatt már egyáltalán nem működik sem iskola, sem 
óvoda Soboron. A szomszédos Egyedre, illetve a közeli Szany község óvodájába és iskolájába járnak a 
gyermekek. Itt és a helyi gyülekezetben folyik a hitoktatás is. 

A lakosság számának csökkenése az evangélikus gyülekezetet is megviselte. Egyre nehezebben tudta, 
tudja fenntartani templomát. A legutóbbi templomrenoválás alkalmával csak úgy tudta kivitelezni a 
munkálatokat, hogy el kellett adnia a még birtokában lévő gyülekezeti házat, s azóta is, ha bármilyen 
munkálatra készül, külső segítségre szorul. 

Egyed (szórvány) 

A középkorban a Batthyány és Festetich családok birtokaihoz tartozott, majd az Egyed család 
vásárolta meg, s kastélyt is építtetett a faluban. Lakói korán a reformáció követői lettek. Evangélikus 
gyülekezete eleinte Szentandrás filiája lehetett. A 17. században Textoris Gergely, Csepregi János, 
majd Andreáé György voltak itt lelkészek, 1696-ból pedig egy tanítót is ismerünk, Magasy Jánost. 
1717-ben itt is fegyveres erővel szüntették meg a nyilvános evangélikus vallásgyakorlatot. Ettől 
kezdve bizonyosan Szentandrás filiája néhány lélekkel, majd korán szórványsorsra jutott. A múlt 
század elején és közepén is csak 2-3 evangélikus élt a faluban. 

Vág (szórvány) 

Payr Sándor könyvében Pápai János (1611), Talabor Jakab (1631), Fodor Mihály (1641), Völcsi István 
(1651), Lázi György (1654), Rusanics Mihály (1658) nevét találjuk Vág lelkészeiként. Az ellenreformáció 
idején a gyülekezetnek nyoma veszett. Ma is csak néhány evangélikus él a településen. 
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Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Rábaszentandrás 
Lelkészek a korai gyülekezetben: Kóla János (1608), Musich Pál (1612), Bathai Pál (1630), Tarcsányi 

Jakab (1634), Szeredi István (1634-1641), Laurentiades (Lórántffy) Márton (1641), Eőry György 
(1646), Szeredi István (1651-ben újra). Németi István (1654), Borhidai Miklós (1674-ben innen idézték 
Pozsonyba), Cziráki Márton (1716) 

Lelkészek a türelmi rendelet után: Nóvák István (1783), Illyés Péter (1783-?), Szántó István (1816-
1868), Takács Ferenc (1868-1871), Horváth Sámuel (1871-1872), Németh István (1872-1876), Hajas 
Endre (1877-1920), Gyarmathy Dénes (1922-1955), Hülvely Sándor (1956-1991) 

Helyettes és segédlelkészek: Kovács István (1920-1922), Hülvely Sándor (1955-1956), Valtínyi 
Gábor (1991), Asbóthné Pécsinger Éva (1991), Szűcs Kálmán (1991-1994), Béres László (1994-2003), 
Selmecziné Füzéková Diana (1999—2007), Selmeczi Géza Tamás (2007-) 

Felügyelők: Horváth Károly (?), Ostífy Pál (?), Kiss Imre (1895-1921), dr. Mihályi Kálmán (1922-
1936), Lühe Oszkár (1938-1940), Varga Ferenc (1946-1955), Vasváry Sándor (1955), Horváth Sándor 
(7-1958), Kiss József (1958-1963), Balázs József (1964-1968), Vasváry Sándor (1969-1981), Bodács 
Dezső (1982-1989), (?).Gáncs Mihály (1989-1991), Varga Árpád (l992-1994),Kiss László (1995-1997), 
Edvi Lászlóné (1998-2000), Nagy Jenőné (2000-2001) Kiss Endre (2002-2008) Kégly Györgyné (2008-) 

Tanítók: Szikray István (1714), Beliczay (Bélitz) Jónás (1786), Bors József (?), Bodács Sándor (?), 
Balogh Oszkár (?), Szálai József (7-1875-1903), Glatz (Gimes) Lajos (1903-1939), Sülé József (1939-
1948) 

Sobori tanítók: Matyák János (7-1875-?), Schrantz József (7-1900-1927), Patyi Sándor (1927-1945), 
Kardos Zoltán (1945-1948) 

Egyedi ismert lelkészek a 17. századból: Textoris Gergely, Csepregi János és Andreáé György. Ismert 
tanító: Magasy János (1696) 

Vági ismert lelkészek a 17. századból: Pápai János (1611), Talabor Jakab (1631), Fodor Mihály (1641), 
Völcsi István (1651), Lázi György (1654), Rusanics Mihály (1658) 

A jelen 
A gyülekezet osztozik magyarországi falvaink sorsában. Lélekszáma csökken. Evangélikus lakói 

a község lakosságának (529 fő) közel felét teszik ki. Ez a csökkenés is sürgeti a gyülekezetet, hogy 
valamilyen formában új utakat keressen a jövő felé, megmaradva a térségben nagy múltú, reménységgel 
teli gyülekezetnek. Ehhez az kell, hogy a gyülekezet tagjai sajátjuknak érezzék egyházukat, vállalják 
őseik hitét, kövessék az elődök áldozatvállaló példáját, tartsanak ki egyházuk mellett jó és nehéz 
időkben egyaránt. 

Rábaszentandráson istentiszteletet minden vasárnap és ünnepnap tartanak de. 10 órai kezdettel. A 
sobori leányegyházban minden hónap 2. és 4. vasárnapján, illetve ünnepnapokon van istentiszteleti 
alkalom. Kezdete de. 11 óra. 

Szany nagyközség szórvány evangélikussága a beköltözéseknek köszönhetően egyre jelentősebb, 
mára vetekszik a sobori leányegyház taglétszámával. Istentisztelet ott nincs, az evangélikusok a 
rábaszentandrási templomba járnak. A hitoktatás helyben és a szórványban az iskolában folyik, 
helyben gyermek-bibliaórákat is tartanak. 

Selmeczi Géza Tamás 

Forrásanyag 

A Dunántúli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, Főiskolai Könyvnyomda, 1910. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, Pohárnik Nyomda, 1933. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, Evangélikus Egyház Rota, 1973. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, Baross-Nyomda: Uzsaly 
és Koncz (Harangszó nyomdája), 1940. 
Gyarmathy Dénes gyülekezettörténeti összeállítása. Kézirat. 1944. 
Hülvely Sándor lelkész összeállításai Kézirat. 1974. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, Evangélikus Sajtóosztály, 1989. 
Payr Sándor: A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben. Budapest, Hornyánszky Viktor cs. 
és kir. udv. Könyvnyomdája, 1910. 
Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület Története, I. köt.. Sopron, Székely és Társa, 
1924. 
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Soproni Evangélikus Egyházközség 

9400 Sopron, Bunker János köz 2. 
Tel.: 99/523-002 
Fax: 99/523-003 
Web: http://sopron.lutheran.hu 
E-mail: evgyul@bdeg.sopron.hu 
Hegedűs Attila igazgató lelkész 
Gabnai Sándor lelkész, esperes 
Menke, Volker német nyelvű lelkész (Bajor Evan
gélikus Egyház) 

Önállóságának kezdete: 1565 
Anyakönyveit vezeti: 1614-től 

Soproni anyaegyház 
Lélekszám: 3947 /3029/ 1932 
Az első szám aKSH 2001 -benkiadottnépszámlálási 

adata, amelybe a Sopron közigazgatási területén 
magát evangélikusnak valló valamennyi személy 
- így a balfi leányegyház, valamint az Ágfalvával 
társult Sopronbánfalva evangélikussága is -
beletartozik. A nyilvántartottak (második szám), 
valamint a fenntartók (harmadik szám) már 
kifejezetten a soproni anyaegyházra vonatkozik. 

Balfi leányegyház 
Lélekszám: nincs önálló népszámlálási adat 

/50/ 30. Presbitérium: Kassai Róbert gondnok 
(tiszteletbeli felügyelő), Baader Erik kántor, Floiger 
Jánosné, Jdger Gyula, Kassai László, Kassai Lászlóné 
pénztáros. Lukács Ernő, Lukács Ferenc, Varga Ottóné 

Szórványok és lélekszámuk: Fertőhöz (4 / - / -) , Fertőd (41 /12/ 1), Fertőendréd (1 /3/ 1), Fertőhomok 
(2 /6/ 2), Fertőrákos (29 /24/ 5), Fertőszentmiklós (44 /15/ 6), Fertőszéplak (11/2/ -) , Hegykő (13 /7/ 5), 
Hidegség (6 /4/ 2), Kópháza (28 /16/ 10), Nagycenk (46 /37/ 7), Pereszteg (17 /4/ 2), Petőháza (16 /?/ 3), 
Pinnye (7 /- / 1), Sarród (11 / - / -) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 4223 /3266/ 2037 
Tisztségviselők: Biczó Balázs egyházközségi felügyelő, Gálos Ernő általános másodfelügyelő, dr. 

Koszorú Gábor gazdasági másodfelügyelő, id. Francsics Sándor magyar gondnok, dr Farsangné 
Bérezi Márta német gondnok, Zákány Terézia jegyző, Hajnal Jánosné egyházközségi számvevőszéki 
elnök. Nagy Szabolcs egyházmegyei küldött, Szemerey Tamás egyházmegyei küldött, Szánthó Gyula 
egyházmegyei küldött póttag, id. Gárdái Ernőné számvevőszéki tag, Babics Csaba számvevőszéki tag. 
Nagy Szabolcs számvevőszéki póttag 

Presbitérium: Asbóth Lászlóné, Bruckner Nándor ifj., dr. Farsangné Bérezi Márta német gondnok. 
Hajnal Jánosné egyházközségi számvevőszéki elnök, Gabnai Sándor esperes-lelkész, Gálos Ernő 
általános másodfelügyelő. Gárdái Ernőné id., Gottschling Gábor az Eötvös József Evangélikus 
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatója, Gráf Nándor id.. Hegedűs Attila igazgató 
lelkész, Hegyi Péter, Hirschler Katalin, Hubert Pál, Francsics Sándor id. magyar gondnok, dr. Kárpáti 
György, dr Koszorú Gábor gazdasági másodfelügyelő, dr. Komornoki László, Menke,Volker lelkész, 
Mihácsi Lajos, az Evangélikus Nyugdíjasház igazgatója. Nagy Szabolcs, Piacsek Istvánné, Rajnai 
Károly a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Lskola igazgatója, Róth Márton, Stinnerné 
Hubert Sarolta, Szemerey Tamás, Tölli Balázs a Líceum igazgatója, dr. Tölli Katalin, dr. Winkler 
András, Zákány Terézia jegyző. Presbitériumi póttag: Pityer Gabriella 

Képviselő-testületi tagok: dn Andaházy Éva ,Asbóth Lászlóné, Babics Csaba, Biczó Balázs, Boór 
Katalin, Brenner Márton, Bruckner Nándor ifj., Bruckner Nándorné, Cséry Katalin, dr Farsangné 
Bérezi Márta német gondnok, id. Francsics Sándor,, Gabnai Sándor, Gálos Borbála, Gálos Ernő, Gálos 
István, Gárdái Ernőné id.. Gárdái Szabolcs, Ciczy János, dr. Gimesi Szabolcs, Gottschling Gábor, 
Gottschling Katalin, Gráf Nándor id.. Gráf Nándor ifj.. Hajnal Jánosné,, Hegedűs Attila, Hegyi 
Péter, Hirschler Katalin, Hubert Pál, Kaposiné Valtinyi Edina, dr. Kárpáti György, Kassai Róbert, 
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dr. Komornoki László, dr. Koszorú Gábor, Körmendy-Schlögl Nikoletta, Krisch Magdolna, Krutzler 
János ifi; Lichtl Iván, Major Mihály, Maráczi Miklósné, Mastalír Ernő, Mastalír Ernőné dr., Mátisné 
Schlögl Patrícia, Menke, Volker, Mihácsi Lajos, Nagy Szabolcs, Németh Miklós, Piacsek Istvánné, Pityer 
Gabriella, Posch Károly, Rajnai Károly, Róth Márton, Schneider István, Stinnerné Hubert Sarolta, 
Süvegné Hollósy Zsuzsa, Szalay Ágnes, Szánthó Gyula, Szemerey Tamás, dr. Tatár Ágnes, dr. Tompa 
Pálné, Tölli Balázs, dr. Tölli Katalin, Tschürtz Nándor, Ugaros Gábor, Valtinyi László, Varga Jenő, 
Wagner Arpádné, dr. Winkler András, Zákány Terézia 

A gyülekezet története 

A soproni anyaegyház története 

A város fekvése 
Sopron (németül Ödenburg) mintegy ötvenhétezer lakosú megyei jogú város Győr-Moson-Sopron 

megyében. Magyarország nyugati határa mellett, az Alpokalján, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 
220 km-re található. A Soproni-hegység és a Fertő-tó melletti Balfi-dombság között, az Ikva-patak 
völgyében fekszik. 

A település története 

A terület az őskor óta lakott. A római korban Scarbantia nevű város állt a helyén, amelyen egy 
fontos útvonal (borostyánkőút) is áthaladt. A népvándorlás korában Scarbantia romokban hevert, 
új település csak a honfoglalás után jött létre itt. A 9. és 11. század környékén kapta magyar nevét, 
Suprun nevű ispánjáról. 1153-ban már fontos városként említik. 

1529-ben a törökök feldúlták a külvárost, de nem került török hódoltság alá. A megszállt területekről 
sokan menekültek Sopronba, ami lassan a törököktől szabad terület központjává vált. 1553-ban, 1622-
ben, 1625-ben, 1635-ben és 1681-ben országgyűlést is tartottak Sopronban. 

A Rákóczi-szabadságharcot a város nem támogatta, az 1705-ös kuruc ostromnak még ellenállt, de 
egy évvel később Bottyán János beverte a várost. 

1676-ban Sopron teljesen leégett. Ezután a régi középkori épületek helyén barokk épületeket emeltek. 
Ekkor építették újjá a Tűztornyot is. II. József idején Sopron lett a vármegye székhelye. 

A gyülekezet története a kezdetektől a 19. századig 
A lutheri tanok nagyon hamar utat találtak a soproni polgársághoz, aminek oka főleg a város 

németnyelvűsége volt. Az 1520-as évek elején egy Kristóf nevű ferences szerzetes már lutheri 
szellemben prédikált a városban, és az 1524-es „inkvizíciós per" fő vádlottjai is a lutheri iratok voltak, 
a Fő téren égették el őket. Az általunk ismert első soproni diák, aki Wittenbergben tanult, Georgius 
Faber volt.^' 

A 16. század közepére a város polgárságának túlnyomó része evangélikussá lett. Gerengel Simon 
szervezte meg a gyülekezetet 1565-ben, eredetileg - mivel felesége soproni származású volt -
rokonlátogatóba érkezett a városba, de felkérésre a Szent Mihály-templomban prédikált, és ennek 
akkora hatása volt a soproniakra, hogy rögtön meghívták lelkészüknek. Gerengel Simon 1571-
ig szolgált Sopronban. Az ő nevéhez fűződik egy káté, illetve a hozzá kapcsolódó imádságos- és 
énekeskönyv kiadása. 

A 16. század végének neves lelkipásztora Schubert Pál, akinek kéziratos bibliai szótára és agendája 
maradt ránk. Ennek a korszaknak kiemelkedő kántora Rauch András, az európai szintű reneszánsz 
zeneszerző és karvezető. 

A 17. század elején a város nyolcezer főnyi lakosságának jó része, több mint hétezer fő evangélikus 
volt. Lackner Kristóf polgármester vezette a várost, aki igazi reneszánsz emberként sokoldalúságáról 
volt híres. 1604-ben ő alapította a Soproni Nemes Tudós Társaságot, aminek a célja a közösségben 
való művelődés lehetőségének megteremtése, illetve a külföldi ösztöndijasok segítése volt. Az ő 
segítségével alakult meg 1606-ban az evangélikus latin iskola. Állandó imaterem céljára a gyülekezet 
1674-ben Schubert János házát vette bérbe, ekkor épült a gyülekezet fatemploma is, amely azonban 
még abban az évben leégett egy tűzvészben. 

Hosszú ideig a város templomait a katolikusok mellett az evangélikusok is használhatták, ezek 
tehát közös templomok voltak (Szent Mihály-, Szent György- és Szentlélek-templom), de a 16. század 

29 Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. Budapest, 1933, reprint 1996. A könyv 173. oldalán „Gregorius Faber" néven olvassuk 
nevét. 
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végétől 1606-ig a híveknek át kellett járniuk Deutschkreutzba és Neckenmarktba (Németkeresztúr és 
Nyék) istentiszteletre. 1606 és 1674 között újra használhatta a gyülekezet a Szent Mihály-templomot. 

1674-ben Lipót császár akaratának megfelelően elvették templomainkat, kegytárgyainkat is. 
Láng Mátyás lelkipásztor (1650-1682) Eggenberg hercegnő házának udvarán, a kerengőn felállított 
kőszószékről hirdette az igét az udvaron álló gyülekezetnek. Ebben az időben a „Nasse Lutheraner" 
(„ázott lutheránusok") gúnynevet kapták eleink, mivel szabad ég alatt tartották istentiszteleteiket. 
Az eső elleni védekezésként gyakran ponyvát feszítettek az udvar fölé, amelynek tartó karikái mai 
napig láthatóak. Ennek az időszaknak az emlékére évente egyszer, augusztus 20-án ma is emlékező 
istentiszteletet tartunk az Eggenberg-ház udvarán. Láng Mátyás jelentősen bővítette a gyülekezet 
könyvtárát, majd halálakor a gyülekezet saját, szintén jelentős könyvtárát is megvásárolta. 

Fontos megemlíteni a gyülekezet lelkészei közül Barth János Konrádot (1634-1692), aki Buda 
visszafoglalásáról írt könyvet, illetve Sowitsch Kristófot, aki az első fatemplom 1676-os leégése után 
közadakozásból épített második fatemplomot felszentelte. Az új templom orgonájának megépítésével 
Jacob Harrer bécsi orgonaépítő mestert bízták meg. 

Torkos József lelkész avatta föl a gyülekezet 1784-ben felépült mai templomát. 35 évig volt 
a gyülekezet lelkésze, lelkészi munkája mellett széles tudományos műveltsége volt: az 1736-
ban kiadott Újtestamentum-fordításhoz ő írt irodalomtörténeti jelentőségű előszót, emellett a 
természettudományok is érdekelték, a Líceumban fizikaszertárt állított föl. 

1790-ben Kis János későbbi püspök, líceumi öregdiák megalakította az első Magyar Társaságot. 
Ifjúkori működésével elindította az önképzőkör! hagyományokat a Líceumban. Levelezésben állt 
a 19. század eleje irodalmának központi személyével, Kazinczy Ferenccel, ö volt az, aki Kazinczy 
figyelmébe ajánlotta, és ezzel gyakorlatilag bevezette a „hivatalos" irodalmi életbe Berzsenyi Dánielt. 
Sopron neves szülötte volt Bauhofer György (Georg Bauhofer) későbbi budavári lelkész, aki 1916-ban 
született, tanulmányait egészen a teológiai szigorlatig itt végezte.'" 

A 19. század közepének lelkészei közül ki kell emelni Kolbenheyer Mórt, aki tüzes hangú, a 
szabadságarcot éltető, „Das freie Wort" („A szabad szó") című szónoklata miatt fogságot is szenvedett. 
Ö fordította először Arany János és Petőfi Sándor verseit német nyelvre. - A 19. század végére a 
gyülekezeten belül, illetve amellett sok különböző egyesület működött: árvaházi-, gyámintézeti 
egyesületek, leányegyesület, olvasó- és ifjúsági egyesület. Mellettük a különböző gyülekezeti 
bízottságok is nagyban segítették döntés-előkészítő munkájukkal az egyházközség vezetőségét és 
presbitériumát. Ezek egészen a 20. század közepéig, az államosításig igen aktívan működtek. 

A 20.század 

Az anyaegyházhoz a század első évtizedének végén 9100 lélek tartozott. Iskolájában 1158 gyermek 
tanult. Az oktatást 21 tanító végezte Pós Lajos igazgató irányítása mellett. 

A század jelentős történelmi eseményei rajta hagyták jelüket a gyülekezeten is. Az I. világháborút 
követő trianoni békediktátummal szembeszállva sikerült kiharcolni, hogy saját maguk dönthessenek 
hovatartozásukról. A város 1921. december 14-én szavazott Magyarországhoz való tartozásáról. Emiatt 
nyerte el a város a civítas fidelissima (leghűségesebb város) címet. A népszavazás végeredményét az 
evangélikus templom harangja hirdette ki a városban: Sopron Magyarország része maradt. 

Az 1933. évi névtárban az anyaegyház 9823 lélekkel szerepel. Szórványában, Fertőrákoson 9 
evangélikus élt. Iskolájának 1413 tanulója volt. A 21 tagú tanítói testület élén Gráf Samu igazgató állt. 

Az 1940. évi névtár szerint 9903 lélek tartozott az anyaegyházhoz. Szórványában, Sopronkőhidán 
50 evangélikust tartottak nyilván. A Polster Rezső igazgató által vezetett tanítói kar - 24 tanító - 1238 
gyermeket tanított. 

Nagy törést jelentett a gyülekezetnek a második világháború. Az 1944. december 6-i bombázás 
során több épülete, így a templom is súlyosan megsérült, az evangélikus tanítóképző épülete pedig 
teljesen megsemmisült. 

Az 1946-os kitelepítésben érte a gyülekezetet a legnagyobb veszteség: alapvetően német nyelvű 
gyülekezet lévén, a gyülekezet nagy részét kitelepítették. 1946 áprilisában az előrehozott konfirmációi 
ünnepségről már tudták a résztvevők, hogy legtöbbjüknek ez egyben a soproni templomtól való búcsút 
is jelenti majd. Pár héten belül a gyülekezet egy „csapásra" töredékére zsugorodott. 

A kitelepítés mértékéről ellentmondásosak az adatok. Hanzmann Károly 8900-ra becsüli a 
kitelepített soproniak, ezen belül 6500-ra az evangélikusok számát. Ebben a számban azonban Krísch 
András szerint valószínűleg benne foglaltatnak mindazok, akiket a gyülekezet a II. világháború alatt 
elveszített - az elhunytak és a menekültek is. Szerinte 7-8 ezerre tehető az összes kitelepített soproni 

30 Korén Emil: A budavári evangélikus gyülekezet krónikája. Budapest, 1994-1995. 23. 
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száma, és ennek több mint fele volt evangélikus. Egy 1946. májusi jegyzőkönyv 5-6 ezerre teszi a 
gyülekezet megmaradt létszámát, 1946 októberében azonban már csak 3500 fővel számolnak. Ami 
biztos: az 1941-es népszámláláskor Sopronban 10 865 ember vallotta magát evangélikusnak (25%), 
1949-ben már csak 4773 (14%). 

Hasonló csapás érte a gyülekezetet anyagi téren is: földjeit és sok egyéb nagy értékű ingatlanját 
államosították, így a valaha módos gyülekezet elveszítette mind a gazdasági egyensúlyához szükséges 
infrastruktúráját, mind gyülekezetfenntartó tagságát. A gyülekezet megmaradt ingatlanjainak egy 
részét - például a Templom utca 12. számú házat - sem tudta fenntartani, ezért azt az 1980-as évek 
elején kényszerült átadni az önkormányzatnak, amely felújította. 

Az 1980-as évek közepén a gyülekezet temploma is életveszélyessé vált. Kiderült, hogy a háború után 
a megsérült templomot csak felületesen állították helyre, a tetőt tartó párkány elmozdult, a templom 
tetejét az összeomlás fenyegette. Hosszú, kilencéves munka következett, aminek anyagi hátterét a 
magyarországi gyülekezetek és a külföldi (német és finn) testvérgyülekezetek segítségével sikerült 
előteremteni. Végül 1994-ban tudták újraszentelni a templomot. 

A közelmúlt 
A rendszerváltozás nagy változásokat hozott a gyülekezet életében is. 1992-ben újra egyházi 

fenntartású lett a Berzsenyi Dániel Gimnázium (Líceum), 1996-ban pedig a Martos Flóra Egészségügyi 
Szakközépiskola Eötvös József Evangélikus Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium néven. 
A két középiskola országos egyházi fenntartású intézményként mííködik, de szoros a kapcsolatuk 
a gyülekezettel is: áhítatokat, ünnepségeket tartanak a templomban, és itt vannak a tanévkezdő és 
-záró istentiszteletek, ünnepségek is. A Líceumnak 1996 óta van saját iskolalelkésze, először Solymár 
Mónika látta el ezt a szolgálatot, 2005 óta pedig Mesterházy Balázs. Az Eötvös-gimnáziumnak 2007 óta 
van saját iskolalelkésze Wagner Szilárd személyében. 

1996-ban a gyülekezet átvette a Hunyadi utcai általános iskolát, amely napjainkban Sopron 
legkeresettebb általános iskolája Rajnai Károly igazgató vezetésével. 2006 óta saját iskolalelkésze is 
van, 2006-2007-ben Sághy Kata, 2007 szeptembere óta Matus Klára Krisztina személyében. A Hunyadi 
János Evangélikus Általános Iskola 2006 szeptemberében óvodával bővült, mivel a gyülekezet egy 
Halász utcai ingatlan kárpótlási pénzéből megvette az önkormányzattól a Borsmonostori utcai 
tagóvodát, az óvodát pedig integrálta az iskolába. Ez azt jelenti, hogy ma Sopronban 3 éves kortól 18 éves 
korig evangélikus oktatási intézményben tanulhatnak a diákok. Ezen felül a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem Benedek Elek Főiskoláján 2002 óta folyik hittantanárképzés, melyben a gyülekezet lelkésze 
is részt vesz. 

A gyülekezet 2002-ben elkezdte az Evangélikus Nyugdíjasház építését az Eötvös József Gimnázium 
udvarán, a Kisfaludy utca és a Gyóni Géza utca kereszteződésében lévő telken. Az építkezés anyagi 
alapját részben a Széchenyi-terv, részben a valaha a gyülekezet tulajdonában lévő, majd államosított 
Fabricius-ház kárpótlásából kapott összeg biztosította. Az épületet 2004. április 30-án szentelte föl 
Ittzés János püspök, a legfelső szint átadására 2006. szeptember 6-án kerülhetett sor. Ezzel, úgy tűnik, 
teljessé vált a gyülekezet intézményrendszere. 

Sopron és a szomszédos Harka (1990-ig Magyarfalva) evangélikus gyülekezete 1977 és 2006 között 
társult egyházközségként élte vallásos életét. Harka 2006. november 10-én elvált Soprontól, és ismét 
önálló egyházközség. 

Isten kétnyelvű dicsőítése 

A magyarországi németek története István király koráig követhető nyomon. A bölcs király 
intelme: „Gyenge az a nép, amelynek csak egy nyelve és gondolkodási módja van". Az évszázadok 
folyamán német nyelvterületről származó emberek vándoroltak be újra és újra Magyarországra. 
Jöttek a mindenkori uralkodó meghívása alapján, hogy részt vegyenek az ország újjáépítésében a 
nyomorúságos idők után; vagy mert eredeti hazájukban hitbeli vagy gazdasági okokból nem látták 
saját jövőjüket. 

Sopronban vannak emberek, akik német felmenőik családfáját a reformáció koráig nyomon tudják 
követni. A magyarországi németeknek az 1946. év nagy törést jelentett. A második világháború után a 
győztes nagyhatalmak döntése alapján, a szovjet megszállók befolyása alatt álló kormány intézkedései 
folytán kellett a németeknek elhagyni az országot. A kivándorlás okát többnyire a Volksbundban való 
részvételben jelölték meg, ez azonban csak ürügy volt. A nehéz múlt dacára a gyülekezet továbbra is 
két nyelven, magyarul és németül dicséri Istent. 

1992 óta él a partneri kapcsolat a magyarországi evangélikus egyház és a bajor evangélikus egyház 
között. E testvéri kapcsolat keretében egy, a bajor egyház által küldött lelkész Sopronban szolgál. 
Tevékenységének súlypontja a német nyelvű szolgálatok végzése. E szolgálatot 1993-ban Jákob Kruse 
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kezdte, őt követte 1997-ben a Wolfgang és Kerstin Sprügel lelkészházaspár, és 2001 augusztusa óta 
Volker Menke tölti be ezt az állást, akinek felesége, Magdolna magyar református lelkésznő. 

A német nyelvű egyházi szolgálat különösen a következő három területen zajlik: 
A lelkészi szolgálat a gyülekezetben: ehhez tartozik a vasárnapi istentisztelet 9.00 órakor és a 

Wochenpredigt (hétközi prédikáció) csütörtökön. Főképpen a vasárnapi istentiszteleti gyülekezet 
szokott színes és nemzetközi lenni. Hazai német nemzetiségiek mellett jönnek magyarok is, akik 
érdeklődnek az „egyház" iránt német nyelven, és sokszor jelen vannak vendégek, látogatók különösen 
a közeli Ausztriából vagy Németországból. Ezen túl működik német nyelven egy gyerekcsoport, 
konfirmandusóra, ifjúsági csoport, bibliakör, „Gemeindenachmittag" (gyülekezeti délután), az utóbbi 
kétnyelvűén. 

A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban (Líceumban) nemzetiségi tagozat is van, ahol a 
tantárgyak egyik felét magyarul, a másik felét németül oktatják. Ennek keretében a német lelkész 
hetente 8 óra hittant tart németül, pontosabban hetente 2 órát a 9., 10., 11. és 12. osztályban. 

A német lelkész közreműködik a nemzetközi kapcsolatok ápolásában, főként a német nyelvterülethez 
fűződőén. Különösen jó a viszony a bad-wímpfeni evangélikus gyülekezettel (Baden-Württemberg) 
és a Kempten im Allgáu-ban lévő János gyülekezettel (Bajorország). Üjra és újra vannak találkozók 
németországi vagy osztrák látogatók, csoportok és soproni gyülekezeti tagok között. 

A kétnyelvűség nagy kincs, különösen is a magyar és a német nyelvterület közötti határon. A jövőre 
tekintve a gyülekezet szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy használják ki, segítsék elő vagy újra fedezzék 
föl ezt a kincset. Nagy érték, és emberek, népek, nemzetiségek összetartozásának jele is, ha Sopronban 
magyarul és németül és gyakran mindkét nyelven egyidejűleg dicsérik Istent. 

Diakónia a gyülekezetben 
A soproni gyülekezetünk szeretetszolgálata messze nyúlik vissza időben. 1849-ben már a Bruderschaft 

néven működő szeretetintézménye feladatát így határozta meg: a helyi evangélikus gyülekezet 
szegényebb rétegeinek nehéz sorsát enyhíteni, hogy időben segítséget kaphassanak. 1922-től a nagy 
gyermekhalandóságra való tekintettel gyermekszakorvost is alkalmaztak. 1949-ben az egyesület 
elhatározta a feloszlatást. A gyülekezeti nőegylet a szeretetszolgálat másik hűséges munkatársa. 1932-
ben tagjainak száma 450 volt, de az 1940-es évek derekán a példátlan átalakulás maga alá temette a 
nőegyletét is. 

Az Evangélikus Árvaház története 1793-ig nyúlik vissza. A Halász utcában volt az épülete (1859). 
91 évi fennállása alatt 461 árva ügyét karolta fel az árvaház, és igyekezett számukra szülői otthont 
pótló családias, evangéliumi szellemű nevelést nyújtani. Egyébként az árvaház épületében 1947-ben 
ebédeltetési akció is megindult, s ez naponta átlagosan 182 étkezőt jelentett. Ezt a munkát 3 év után 
betiltották azzal az indoklással, hogy erre az intézményre az akkori viszonyok között egyáltalán nincs 
szükség. 

Szólnunk kell még a Gyámintézet szeretetszolgálatáról Sopronban, mely megelőzve a többi 
gyülekezetet, úttörő egész országunkban. Az első évben, 1857/58-ban a Líceum tanárai példamutatóan 
jártak az élen. Figyelemreméltó még a Diakonissza Állomás, ahol a két nővér feladata a betegápolás, 
a házi látogatás és a leányokkal heti két estén való foglalkozás volt. Szép munkát végzett az 1922-ben 
alakult Evangélikus Leányegylet is, melynek célja volt erősíteni az evangélikus egyházi öntudatot és 
a magyar hazafias lendületet. 1947-ben belügyminiszteri rendelkezés feloszlatta. 

így érthető, hogy gyülekezetünk, miután legtöbb épületét is államosították, szeretetszolgálatát 
„szerény" viszonyok között végezhette. Maradt a segélyakció, mellyel gyűjtések révén évenként 
vagy esetenként a rászoruló időseket, magányosokat támogatta, ami a mai napig is folyik. Pár női 
gyülekezeti tag vállalja, hogy a pénzbeli adományokat összegyűjti, mely szétosztásra kerül. 

Ebben a szeretetszolgálatban döntő szerepe van a diakóniai munkacsoportnak, mely a legtöbbet 
fáradozott az elmúlt 20 évben is az elesettek felkarolásában. 1985-től a 20 tagú csoport nagy lendülettel 
látott hozzá, hogy mindenki a maga körzetében meglátogassa a betegeket, időseket, beszámolva a 
havonkénti összejövetelen a tapasztalatokról, informálva a lelkészeket a szolgálat igénylésével 
kapcsolatosan, kik vannak kórházban, akik várják a látogatást, és kik igénylik az úrvacsorát. Az 
önkéntes diakóniai munkások ellenszolgáltatás nélkül végezték a szeretetvendégségi, takarítási, 
templomdíszítési szolgálatokat, oltárterítők cseréjét. Anyagilag ez különösen karácsony előtt vált 
kézzelfoghatóvá, amikor örömöt szerezhettek a gyülekezet rászorulóinak. 

Gyülekezetünk jelenkori diakóniai munkájának három fontos színtere van: a barkácskör, az 
Evangélikus Szociális és Házi Betegápoló Alapítvány, illetve a már említett nyugdíjasház. 

Nagyobb ünnepek előtt a barkácskör (Bastelkreis) tagjai kisebb ajándéktárgyakat, karácsonyi 
kiegészítőket alkotnak, majd templomunk előterében árulják őket. Az így befolyt összegből 
gyülekezetünk szegényebb tagjait támogatják. 
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Az Evangélikus Szociális és Házi Betegápoló Alapítvány a város egyetlen olyan civil szervezete, 
amely vállalta az otthon fekvő betegek, idősek ápolását, az otthoni vizsgálatok elvégzését. Két főállású 
munkatárssal működik. 

A templom 
Az első fatemplom 1676-ban épült, ez azonban a nagy soproni tűzvész áldozatául esett. 1677-től 

1722-ig állt a második fatemplom. A gyülekezet harmadik temploma már kőtemplom volt, 1722-től 
1782-ig állt. Mind a három templom a mai templom helyén állott. 

II. József császár türelmi rendeletének értelmében 1782-től 1783 végéig császári jóváhagyással 
megtörtént a negyedik, mai templom építése. Igaz, a templomépület nem lehetett az utcafronton, 
eredetileg előtte állt a paplak, hátsó fala pedig a régi városfallal érintkezett. Szintén kritérium volt, 
hogy protestáns templomnak nem lehetett tornya, a mai gyönyörű, tompa kupolás torony mintegy 
száz évvel később, 1862/1863-ban épült. 

182 erős égerfa cölöp kellett a templom alapozásához. A hatalmas kőoszlopok anyaga a Szent Margit
bányai /ma Burgenland, Ausztria/ kőfejtőből való. A padok, az ajtók és az ablakok már készen voltak 
1783 végére. A második fatemplom berendezése - a szép oltár, a szószék, a drága terítők, az értékes 
úrvacsorai kelyhek, a keresztelőkút, az aranyozott bronzcsillárok és az orgona - mind átkerültek a 
mai templomba. 1784. január l-jén történt meg a templomszentelés Torkos József lelkész szolgálatával 
Zsolt 26,8 alapján: „Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét". 

A templom azóta keveset változott. 1854-ben sekrestyével bővült. 1883-ban a fazsindelyt cseréppel 
váltották fel. Külső és belső formája a korszak protestáns templomépítészetének jellegzetes vonásait 
viseli: csarnoktemplom, amelyet 8 hatalmas toszkán oszlop 3 hajóra bont; a középső hajó szélesebb, 
7,5 méter, ez a középső tér magasabb a mellékhajóknál. Az oldalsó hajók fölé két szintben karzatot 
építettek. A teremszerű megoldás a késő barokk protestáns templomok sajátossága. A téglalap 
alaprajzú épület hossza 36 méter, szélessége 24 méter. Templomunk 2500 ülőhellyel fogadja a hívőket. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház harmadik legnagyobb temploma a békéscsabai és a nyíregyházi 
után. 

A torony 
A torony rövid „nyaktaggal" kapcsolódik a templomhoz. Építése 1862-ben kezdődött, 1863-ban 

az aranykereszt is felkerült a csúcsára. 1864-ben a soproni Seltenhofer-harangöntöde elkészíti a 4 
harangot kb. 70 mázsa összsúlyban, de az I. világháborúban 3 harangot ágyúöntés céljára elvittek, csak 
egy maradt meg, a háború után azonban megtörtént a hiányzó 3 harang újraöntése is. 1865. március 
U-én pontosan 12 órakor indították el a toronyórát, amelyet 1995-től Nürnberg óraközpontjából 
küldött mikrohullámú jelek vezérelnek, ezért ez a toronyóra városunk legpontosabb toronyórája. A 
torony négyzet alaprajzú, csupán legfelső szakaszában keskenyedik nyolcszög alaprajzúvá, 52,5 méter 
magas. 1867. szeptember 14-én történt meg a toronyszentelés, az ünnepi istentiszteletet Kolbenheyer 
Mór lelkész tartotta. 

Az oltár 
Korai ökumenikus jelenség, hogy az evangélikusnak épített templomban katolikus oltár áll. A 

gyülekezet a Bécs melletti Kahlenbergből a kamalduli szerzetesek templomának 1730-ból származó 
barokk oltárát vásárolta meg 340 arany guldenért. II. József nevéhez ugyanis nemcsak a türelmi 
rendelet kötődik, hanem az is, hogy feloszlatta a kontemplatív és kolduló rendeket - ezért kellett a 
kahlenbergi néma barátok templomának berendezési tárgyait elárverezni. A hatalmas oltár a középhajó 
teljes nyugati felületét betölti. Magas talapzatán korinthoszi oszlopok és pillérek állnak; ezek áttört 
mennyezetet hordoznak, amelyet Szent Mihály szobra koronáz. (A soproni gyülekezet választásában 
az oltár mérete mellett az is szerepet játszhatott, hogy a Szent Mihály-szobor emlékeztette őket a 
gyülekezet életének azon szakaszára, amikor még a soproni Szent Mihály-templomban tarthatták 
istentiszteleteiket.) 

Az oszlopok között álló két nagyméretű szobor Péter és Pál apostolt ábrázolja. Péter apostol kezében 
a „kulcsok". Az oltárt 1997-ben újították föl. Az oltár tetején a "Glória in excelsis Deo, et in Terra pax" 
/Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség/ felirat olvasható. 

Az oltár tartószerkezete az évszázadok folyamán a nedvesség és a kopogóbogareik miatt 
megrongálódott, felújítása a következő időszak feladata lesz. 

A szószék 
A templom építésével egy időben, 1783-ban Láng János soproni asztalosmester faragta késő barokk 

stílusban. A szószék hangvetőjén a „nyitott könyv" párhuzam az Ó- és Újszövetség között. 
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Az orgona 
Az orgonakarzat a templom keleti, első szakasza fölé épült. íves vonalú, szép mellvédjét két karcsú 

dór kőoszlop támasztja alá. A templom első orgonáját még a második fatemplomból vitték át az új 
épületbe. 1884-ben ez az orgona Csurgóra került, ahol a világháborúban megsemmisült. A soproni 
gyülekezet a Walcker cégtől, Ludwigsburgból rendelt orgonát a Rupprecht család alapítványának 
pénzén. Ezt az orgonát 1884-ben a Színház utcai népiskolával együtt szentelték fel. 1945-ben és 1996-
ban újították föl, amikor 800 új sípot építettek be, s így közel 4000 síppal rendelkezik, ezzel együtt 3 
manuálos és 52 regiszteres lett orgonánk. Jelenleg a Magyarországi Evangélikus Egyház legnagyobb 
és egyik legszebb hangú orgonája. A nagyméretű orgonának finom rajzú homlokzatát Dorfmeister 
készítette. Templomunk rendszeresen ad helyet orgonazenei, illetve más zenei koncerteknek. 

Egyéb látnivalók 
Templomunkat színes ablakok díszítik: a főbejárat felett az áldó Krisztus képe, az oltár felett 2,5 

méter átmérőjű Luther-rózsa, az oltártól balra Luther Márton, az oltártól jobbra II. Gusztáv Adolf svéd 
király képmása. A színes mozaikok a licista tanárok munkái, a Káspár nővérek adományából. 

Az öntöttvas kályhák a gázfűtést szolgálták a 19. században, ma már védett muzeális emlékek. A 
padok a templomépülettel egyidősek, a legtöbb helyen réz névtáblák mutatják a kis énekeskönyvtartó 
szekrénykék volt tulajdonosait, akiknek nagy részét kitelepítették. Különleges és művészi értékű a 
kazettákat lezáró 1350-féle ajtócska. 

Luther Márton halálának 450. évfordulójára emlékezve a templom előterében, az 1946-os kitelepítésre 
emlékezve a templom belsejében találunk emléktáblát. A keresztelőkút és a csillárok a második 
fatemplomból valók. Belépve a főbejáraton balra az I. világháborúban elesett hősök neveit olvashatjuk, 
akik a Hősök harangján is meg vannak örökítve. A főbejárattól jobbra a második világháború hőseinek 
és a soproni bombatámadások áldozatainak emléktábláját találjuk. Templomunkban található az első 
olyan emléktábla, amely a soproni kitelepítetteknek állít emléket. 

Harangok 

A jelenlegi harangok közül 3 harang 1926-ból való. 
A Hősök harangja kb. 35 mázsás. Feliratai: „Vivos voco, mortuos plango" (Hívom az élőket, siratom 

a holtakat), mellette az I. világháborúban hősi halált halt 219 katona neve. A kereszt alatti felirata: 
„Per crucem ad lucem" (kereszt által a fényhez). Ez volt a Selternhofer-harang- öntöde 500. harangja. 
Felirata továbbá az „Erős vár a mi Istenünk!" mondat. A harangról 2005 tavaszán kiderült, hogy 
nyaka elrepedt, és életveszélyessé vált. Lázas szervezőmunka vette kezdetét a harang helyreállításáért. 
2005 novemberében a harangot a németországi Nördlingenbe szállították, ahol az elrepedt nyakat 
megjavították. A harang 2006 júliusában került vissza városunkba, majd miután visszahelyezték a 
toronyba, 2006. szeptember 3-án ünnepi istentiszteleten szentelte újra Ittzés János püspök. 

A „Béke-harang" kb. 17 mázsás. Feliratai: „Gib Fried zu unsrer Zeit" („Adj békét a mi időnkben...") 
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban..."; Luther képmása, 
alatta :„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk" /Róm 3.1 A kereszt alatt: „In cruce pax" /Keresztben a 
békességünk/. 

A Miatyánk-harang kb. 5 mázsás, feliratai: „Ora et labora" /Imádkozzál és dolgozzál/-Luther 
képmása, Erős vár a mi Istenünk! 

A Hűség-harang kb. 12 mázsás. Ezt a harangot nem vitték el az I. világháborúban.1921. de-cember 
14-én elsőnek jelezte a népszavazás eredményét: Sopron magyar maradt. 

A balfi leányegyház 

Balf az Alpokalján, a Fertő-tó partján, Soprontól délkeletre, a várostól 7 km távolságra, az ország 
nyugati csücskében fekszik. Közigazgatásilag Sopron egyik területrésze. Gyógy- és ásványvizéről 
híres hely. 

Balf története a római korig nyúlik vissza. A helyén álló ókori településnek már bizonyosan virágzó 
bor- és fürdőkultúrája volt. A Kn utáni 180-ból származó emlékek szerint gyógyvizét már a rómaiak 
is használták. 

Egy 1199-ben kelt oklevél Farkasd néven említi, 1278-ban Wolf néven szerepel. Ebből a német névből 
jött létre a ma is használatos elnevezés. A falu egy része 1325-től Sopron birtoka, 1342 után az egész 
település a királyi városhoz tartozott. Története összefügg Sopron város történetével. 

Hiába égette el Sopron főterén a hóhér nyilvánosan 1524-ben a kezére adott lutheránus könyveket 
és iratokat, a reformáció térhódítását megakadályozni már nem lehetett sem Sopronban, sem a 
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környéken, így a reformáció Balfon ugyanabban az időben terjedt el, mint Sopronban. A falu 
evangélikus gyülekezetét Sopron városa patronálta. 

A gyülekezet első prédikátora 1578-ban Péter (róla és nevéről csak ennyit tudunk) volt, akit többször 
szerettek volna elvinni a faluból, de a soproni pártfogók nem engedték. 1583-ban még Balfon működött, 
majd osztozott a soproni evangélikus igehirdetők sorsában, 1584-ben száműzték. A korabeli egyházi 
iratok azonban arról tanúskodnak, hogy a német ajkú lakosság 1593-ban nem fogadta el a németül 
nem tudó kópházi katolikus papot. 

Egy ideig Gráf Mihály barkai lelkész szolgálatát vették igénybe, de 1613-ban Ludwig Máté 
személyében ismét volt papja az evangélikus gyülekezetnek. Öt Eder Kristóf követte (1615-1616), majd 
rövid időre Gráf Mihály jött Balfra. A lelkészi fizetés azonban olyan szerény volt, hogy amikor Horn 
György folyamodott a lelkészi tisztért, a városi tanács külön megkérdezte, hogy el tudja e tartani belőle 
a családját. A csekély fizetés miatt a lelkészek gyakran váltották egymást. Alig több mint 10 év alatt 
(1619-1630-ig) hat lelkész - Posthius Pál, Rudolph Mátyás, Lampertus Gábor, Schwarzenbach János, 
Rükai Tóbiás, Stosius Dániel - volt a gyülekezet lelki vezetője. Az őket követő Raab Pál (1630-1635), 
Altér István (1635-1646) és Kühn Tóbiás (1646-?), már hosszabb időt töltött a gyülekezetben. 1652-től 
1661-ig pedig Zuana Kristóf Menyhért, a soproni polgármester öccse volt a balfi jobbágyok lelkésze. 

A község 1658-ban jórészt evangélikussá lett, a plébánia megszűnt, a balfi katolikusok lelki 
gondozása a Kópházán létesített plébánia feladata lett. Az evangélikus igehirdetés színtere ekkor a 
hegyi templom volt, amelyet később - 1673. december 21-én - az ellenreformáció jegyében Széchényi 
György püspök emberei erőszakkal vettek el a gyülekezettől, és az evangélikusoknak halálbüntetés 
terhe mellett megtiltották, hogy a templomba lépjenek. 

Launer György evangélikus lelkész a jobbágyok kérésére karácsony másnapján a szigorú tilalom 
ellenére istentiszteletet tartott a templomban. Erre a soproni tanács kénytelen volt őt becsukatni, és 
csak két soproni polgár kezességvállalása után engedték szabadon. 

A felfüggesztett vallásszabadságot külföldi fejedelmek nyomására a soproni evangélikusok már 1675-
ben visszanyerték. Az 1681. évi, majd az 1687. évi országgyűlés ezt bizonyos korlátozással törvénybe is 
iktatta. A törvény hatálya azonban a város jobbágyfalvaira nem terjedt ki, így Balfon az evangélikusok 
a katolikus plébános joghatósága alá kerültek: csak ő végezhette az esketést, keresztelést, temetést. 
Ennek ellenére a balfiak a soproniaktól bátorítva megmaradtak evangélikusoknak, és 1786-tól 1794-ig 
istentiszteletüket a községháza udvarán álló „fabódéban", kicsi imaházban tartották. 

Templomuk építését 1794-ben kezdték el. A torony nélküh templomot 1795-ben avatták fel. A torony 
felépítésének terve csak 1940-ben vált valósággá. 

Néhány ház kivételével az egész falu leégett 1802-ben. Ekkor már annyira megbékélt egymással a 
két felekezet, hogy amíg az evangélikus paplak fel nem épült, a plébános adott szállást az evangélikus 
papnak. 

Kossuth hívó szavára fegyvert fogtak a balfiak is. Az 1848/1849-es balfi eseményekben vezető 
szerepet játszott a helyi evangélikus lelkész, Payr Sámuel és családja. Sándor fia Petőfi soproni barátai 
közé tartozott, sőt 1841/42-ben iskolatársak is voltak Pápán. A lelkész másik két fia, Ferenc és Henrik 
is részt vett a szabadságharcban. 1849-ben Payr Sámuel lelkész és családja dacolva a veszéllyel hat 
hónapon át rejtegette Kolbenheyer Mór híres költő papot a parókián, aki a szabadságharc mellett 
kötelezte el magát. Payr Sándor, a későbbi teológiai tanár, egyháztörténész az említett Payr Sámuel 
balfi lelkész unokája. 

A múlt század első évtizedében (1910. évi névtár adata) a balfi anyaegyházhoz 981 lélek tartozott. 
Szórványban 45-en laktak. Az egyházközségnek 1026 tagja volt. Iskolájába 161 tanuló járt. Tanítójuk 
Schrauf Endre és Schermann Gyula voltak. 

A második világháború kitörése idején (1940. évi névtári adat) már 1120 lelket tartottak számon 
az anyaegyházban. Szórványaiban 88 evangélikus élt. Az egyházközség lelkésze 1208 személy 
lelkigondozását végezte. Az iskola 225 tanulóját Vida Ferenc igazgatása mellett Krutzler János és 
Amminger Edit tanító tanította. 

A 20. század két világháborúja nagy veszteségeket okozott a gyülekezetnek. Az első világháborúban 
44-en estek el. A második világháborúban 1945. március 31-én érték el a falut a Vörös Hadsereg 
támadó ékei. A szenvedéseket betetőzte 1946 májusában a lakosság Németországba való kitelepítése. A 
második világháború 140 ember halálát, áldozatát okozta. A kitelepítés 1185 embert hazájuk végleges 
elhagyására kényszerített. 

Az 1941-es népszámlálási adatok szerint Balf lakossága 1440 fő volt és 96,5%-b£m német nemzetiségű. 
A kitelepítések nagy csapást mértek a gyülekezetre, a kitelepített lakosság 75%-a evangélikus volt, a 
betelepített lakosság zöme pedig a katolikus vallást gyakorolta. 

Az evangélikus gyülekezet mégsem szűnt meg létezni, az itt maradt őslakos német családok 
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Összefogva a főleg Rábaközből érkező evangélikusokkal megőrizték hitüket és tartották gyülekezetüket. 
A gyülekezet lelkigondozását ezt követően főleg Sopronból érkező lelkészek végezték. 

Hosszabb időt töltött a gyülekezet szolgálatában a hatvanas évek végéig Balfon élő Gyekiczky János 
lelkész, aki később Győrbe távozott. A magára hagyott gyülekezet sokat köszönhet Foltin Brúnónak és 
Szimon Jánosnak, akik ebben a nehéz időben ide járva szolgáltak, vigasztalták és erősítették a híveket. 

A rendszerváltást követően új szakasz kezdődött a gyülekezetben is. A kitelepített balfiak Hauer 
Paul, Pieler Michael és Pöltl Róbert vezetésével anyagi segítséget nyújtottak céljaink megvalósítására. 
Ennek keretében került sor a templom és az 1822-ben Philippe König soproni orgonaépítő mester által 
épített orgona teljes felújítására. A templom és az orgona felújításával egy időben a gyülekezet lelkileg 
is építkezett. Az építkezés szép pillanatai voltak: a templom újraavatása 1995-ben a 200. évfordulón 
és a több mint 20 éve néma, 175 éves hangszer felavatása 1998-ban. Az ünnepi események örömét 
fokozta, hogy az ünnepi alkalmakból hazalátogattak a kitelepített balfiak, és velünk együtt ünnepeltek. 

Erősítette a gyülekezet kedvező társadalmi megítélését az egyházközség által 1993-ban létrehozott 
Balf Alapítvány, amely kulturális és faluszépítési feladatokat is magára vállalt. Ennek keretében minden 
évben anyagi segítséget nyújtott az alapítvány a helyi általános iskolának oktatási célokat szolgáló 
eszközök vásárlására. Az alapítvány segítségével került sor az említetteken kívül a II. világháború 
és a kitelepítések áldozatainak emléket állító emlékmű felavatására 1993-ban; az 1848/1849-es balfi 
hősök emlékére létesített emléktábla elhelyezésére a szabadságharc 150. évfordulóján; és millenniumi 
emlékkereszt állítása az államalapítás 1000. évfordulójának tiszteletére. 

Külön említést érdemel, hogy az orgona restaurálása óta templomunk ékszerdobozává vált. Dr. 
Kormos Gyula fáradhatatlan munkájának eredményeképpen évente 4-5 nagy látogatottságnak örvendő 
orgonakoncert kerül megrendezésre a templomban. A hangszer elismertségét jelzi az a felkérés, amelyet 
az Európai Unió Európai Kultúrák Intézete 1999-ben juttatott el egyházközségünkhöz, amelyben az 
orgonát, mint bemutatásra érdemes hangszert, Magyarországról egyedüliként, a brandenburgi orgona 
kelet-európai kistestvéreként benevezte a világszerte híres Brandenburgi Bach Hangversenyekre. 2004 
nyarán a Magyar Egyházzenei Intézet szervezésében a Nemzetközi Orgonabarátok Társaságának főleg 
Nyugat-Európából és Dél-Koreából érkező tagjai ünnepi hangverseny keretében ismerkedtek meg az 
orgonával. 

Az orgona „munkába állítása" jó hatással van a gyülekezet életére. Az 1956-ban kántori szolgálatot 
ellátó testvérünk nemzetőri tevékenysége miatt menekülni kényszerült. 1999-ben hazatért Svájcból, és 
Balfon telepedett le. Azóta Baader Erik a gyülekezet nagy örömére újra vállalta a kántori szolgálatot, 
sőt a faluban énekkart és furulyaegyüttest is szervezett. Kitartó munkájának eredményeképpen már 
komoly egyházi műveket is megszólaltatnak. Templomi szerepléseikkel emlékezetes pillanatokat 
szereznek mind gyülekezetünk tagjainak, mind pedig a település lakóinak. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Soproni lelkészek 
Kristóf (1522-?) ferences, lutheri szellemben prédikált, Szeremlyényi Mihály (1551-1565), Gerengel 

Simon (1565-1571) a gyülekezet megszervezője, Faber György (1565-1571) a Szt. György-templom 
első prédikátora, Pharerus Gergely (1565-1570) a Szt. György-templom papja, Hofer-Villanus János 
(1565-1573) a Szt. Erzsébet-templom papja, Novanus Ferenc (1568-1569) a Szt. Lélek papja, András 
(1572), Blazenits Lukács (1581) a Szt. Lélek-templom papja, Musqeus-F. Jónás Péter (1571-1582), 
Gerengel utóda Pfendtner András (1574-1584) ispotályprédikátor, Beythe István (1574-1576), a Szt. 
Jakab-templom papja, dunántúli püspök, Dragenus Gáspár (1576-1582) a Szt. Jakab-templom papja, 
Kópházán is, Pinder Lénárt (1582-1584) a Szt. György-templom papja, Grünberger Gábor (1594-1595) 
katonai prédikátor, Egerer Jakab(1606-1619) a Szt. György-templom német papja, Fuchsjáger István 
(1606-1620) a Szt. Mihály-templom első esperese, Farkasdy Márton (1606-1615) a Szt. Jakab-templom 
papja, Kőszeghy Szekér Mátyás (1617-1630) a Szt. Jakab-templom papja, Gensel Kristóf (1619-1628) 
a Szt. György papja, Huber Márkus (1619-1620), Hagius János (1620-1632) a Szt. Mihály-templom 
esperese, Siebeneicher Jeremiás (1621-1623) a Szt. Mihály-templom papja, Schubert Pál (1623-1649) 
a Szt. Mihály-templom esperese, Unger Joachim (1629-1640), Simaházi Tamás (1630-1645), Winkler 
András (1632-1635), Heinricher János (1632-1633) a Szt. Mihály-templom papja, Steidelmayer Kristóf 
(1632-1635), Raab Pál (1635-1639), Bardeller Mátyás (1636-1644) Augsburgból, Winkler János (1639-
1644) kórházi lelkész, Schubert János (1640-1664) esperes, Neuhaller János Jakab (1644-1650), Schwáger 
János (1644-1648) a Szt. Erzsébet-templom lelkésze. Sárfői Lakos Miklós (1647-1663), Winkler Kristóf 
(1649-1663) kórházi lelkész Regensburgból, Láng Mátyás (1650-1682) esperes, Sowitsch Kristóf (1651-
1692), Trost Henrik (1663-1674) kórházi lelkész Ágfalváról, Kövesdi Pál (1664-1674), (?) Meissner 
Mihály (1696-1723), Serpilius Keresztély (1708-1714), Kastelholz J. András (1714-1724), Pilgram J. 
Zsigmond (1723-1732), Serpihus Sámuel (1725-1749. 1736-ban püspökké választották, de nem iktatták 
be a soproni gyülekezet ellenszegülése miatt) Oertel J. Gottfried (1739-1757) Besztercebányáról, 
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Torkos József (1749-1784), Münch Fülöp Sámuel (1753-1758) Lőcséről, DeccardJ. Kristóf (1759-1771), 
Gamauf Sámuel (1771-1796) esperes, Asbóth János Gottfried (1783-1784) Kőszegről, Rakvitz Károly 
(1784-1790), Wilfinger János Ernő (1793-1803) rendszeres magyar szolgálattevő, Bogsch Jakab (1795-
1807) esperes, Halasy János Mihály (1803-1805) magyar lelkész, Gamauf Gottlieb (1803-1804) esperes, 
történetíró, Raics Péter (1805-1824) magyar lelkész. Kis János (1808-1846) 1802-től püspök, Sztrókai 
Ignác (1824-1850) líceumi, magyar lelkész, Petz Lipót (1831-1840), Győrből jött, Poszvék Keresztély 
(1840-1870), Schwartner Imre (1841-1845), Kolbenheyer Moritz (1846-1684), Wagner János Frigyes 
(1847-1873), Poszvék Gusztáv (1850-1853), magyar lelkész, Pálfy József (1854-1858), Patrik János 
Jakab (1859-1876), magyar pap, teológiai tanár, Freytag Viktor (1870-1880), Hoífner Lajos (1873-1874), 
Brunner János (1874-1913), Veres József (1877-1879) magyar pap, líceumi tanár, Poszvék Sándor 
(1879-1881) teológiai igazgató, esperes, főjegyző, Stiegler Gusztáv (1881-1900), Zábrák Dénes (1884-
1913), Menyhárdt Frigyes (1901-1919), Pöttschacher István (1913-1927, Ziermann Lajos (1913-1949) 
esperes, Hanzmann Károly (1920-1952) esperes, Budaker Oszkár (1927-1942) és (1950-1952) teol. tanár, 
otthonigazgató, Beyer Pál (1943-1974) Kőszegről származó lelkész, Weltler Rezső (1953-1977), esperes, 
püspökhelyettes. Rusznyák Ferenc (1956-1977), Krámer György (1976-1991), Joób Olivér (1977-1979), 
Gosztola László (1977-1980) barkai lelkész, Szimon János (1980-1998), Weltler Sándor (1991-1998), 
Alpár Geyza (1992-1993) kisegítő nyugdíjas lelkész, Jákob Kruse (1993-1997) bajor lelkész. Solymár 
Mónika (1996-2005) a Líceum lelkésze, Kerstin Sprügel (1997-2001) és Wolfgang Sprügel (1997-2001) 
bajor lelkészházaspár, Sümeghy József (1998-2007) kisegítő nyugdíjas lelkész, Zügn Tamás (1998-
2003), Gabnai Sándor (2000-) 2006 óta esperes, Volker Menke (2001-), Hegedűs Attila (2003-) jelenleg 
igazgató lelkész, Mihácsi Lajos (2003-) a nyugdíjasház lelkésze, Mesterházy Balázs (2005-) a Líceum 
lelkésze, Wagner Szilárd (2007-) az Eötvös Gimnázium lelkésze 

Tanárok, tanítók, óvónők, bölcsődevezetők Sopronban 
Az 1861-es canonica visitatio szerint, melyet Haubner Máté vezetett, a gyülekezetnek: elemi, 

normál és reáliskolája volt. 1798-ban az iskola négy osztályra bővült, 2 alsó és 2 felső tagozatra. Ujabb 
átszervezések 1849-ben és 1853-ban történtek." 

1798-ban az I. osztály tanítója Poszwiek Mihály, a Il.osztályé Bredeczky, a felső fiúosztályé Sámuel 
Nendherr, a felső leányosztályé Halassy Mihály; 1802-ben (Bredeczky utóda) Michael Heckenast és 
Michael Bodendorfer; 1803-ban a fiúosztályé Poszwiek Mihály, a leányosztályé Seybold Pál. Kisegítők: 
Sámuel Schütze, Sámuel Volkowitsch; 1805-ben Joseph Gamauf; 1813-ban Sámuel Kropf és Johann 
Lagler (később igazgató); 1835-ben Andreas Mey, Leopold Lerch, Kolmmann Mihály, Fiedler Pál 

1836-tól indul a reáliskola 
Poszveck Keresztély (1836), Kleeblatt Hermann (1837), Perczel János (1837), Marton Mihály (1837), 

Leitgeb János (1848), Neher Mátyás (1948), Lerch Lipót (1849), Lahne Frigyes (1853), Ulber Mátyás 
(1853), Rösch Frigyes (1856) 

1801-től a varró és kötőiskolában 
Steinbeck Erzsébet (1801), Wernhardt Katalin (1806), Fejér Zsuzsanna (1828), Lénk Vilma (1846) 
További tanítók (zárójelben szolgálatuk kezdetének éve szerepel) 
Gruber József polg.isk. (1851), Flasch János (1853), Polster Sámuel (1856), Gebhard János (1856), 

Polster János (1861), Poertzl János reálisk. (1848), Perczel János polg. isk. (1853), Leitgeb János (1850), 
Wedel János (1872), Kund Mihály (1872), Posch Lajos (1872), Schranz Mihály (1872), Bakó Sámuel 
(1872), Frühwirth Károly (1875), Kund Vilmos (1876), Möszl Károly (1876), Lénk Vilma, kézimunka 
(1846), Göhring Theophil (1878), Thirring Sámuel (1879), Küttel Ernesztina, kézimunka, (1883), Polster 
Matild, kézimunka (1883), Druisner György (1886), Bunker Rajmund János (1890), Laschober Gusztáv 
(1890), Ritter János (1893), Gömbös Gyula (1894), Diebold Károly (1897), Grosz Mihály (1897), Krug 
Lajos (1899), Geleji Frigyes (1901), Gráf Samu, igazgató lett (1904), Ulreich Gyula (1906), Kiss József 
(1907), Steiger Imre (1908), Schad János (1909), Sántáné Németh Paula óvónő, (1907), Mühl Vilma óvónő 
(1907), Altdörfer Vilmos karmester és énektanító (?1910), Diebold Károlyné (?1910), Felkl Irén (1913), 
dr. Tröszt Rezsőné Holndonner Irén (1913), Krausz Auguszta (1913), Szíj Ella (1913), Kindler Mihály 
(1913), Frühwirth Margit (1914), Grosz Irén (1914), Egész Margit (1914), Eisele Frigyes (1920), Neubauer 
János, igazgató lett (1921), Mühl Alfréd (1922), Tompa Géza (1924), Szentgyörgyi Amminger Kálmán 
(1925), Gats Sándor igazgató lett, (1925), Pós Lajos (1931), Prinner (Tarján) Andor (1925), Dahner 
Ilona (1926), dr. Karner Károlyné (1926), Kastner Samu (1926), Lagler József (1926), Tiefbrunner Vilma 
(1928), Valentin Samu (1927), Polster Rezső igazgató lett, (1930), Gottschling Károly (1930), Ziermann 
Márta (1930), Szlavik Márta óvónő, (1930), Hirschler Margit, bölcsőde (1930), Nagy Margit, bölcsőde 
(1930), Herczeg Margit, bölcsőde (1930), Feiler Rezső (1932),Tasch Pál (1932), Nitschinger János (1932), 
Friedrich Árpád (1934), Polster (Palotai) László (1934), Kiss Ilona (?1940), Hanzmann Stefánia (1934), 
Berecz Zoltánné (1934), Felkay Sándor (1941), Preidl Lajos (1941) 

31 Rusznyák Ferenc lelkész 1973-as jelentése az iskolákról és tanárokról. 
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Felügyelők Sopronban: 
Paltram Dénes (1570), Sowitsch Ábrahám (1674), Wohlmut Konrád (1739), Vasy János Ferdinánd 

(1757), Gábriel Keresztély (1758-1760), Schneller Mátyás (1782), Torkos András (1783), Gábriel Lajos 
(1771-1791), Neuhold Károly (1791-1794), Bezegh János (1795-1808), Aszman János (1808-1812), 
Laitner Ferenc (1812-1823), Fabricius András (1823-1827), Ihász Imre a magyar gyülekezetben (1824-
1829), Krenosz István a magyar gyülekezetben (1842-1844), Fabricius Endre (1842-1845), Martinyi 
Frigyes (1845), Artner Lajos (1848-1856), Braun Ferdinánd (1856-1860), MüUner Mátyás (1860), Artner 
János (1861-1863) 

1861-ig a konvent elnöke a város polgármestere vagy a legmagasabb rangú városi tisztviselő volt. 
Ebben az évben Haubner Máté püspök „iker"-kettős elnökséget javasolt (jelölés I. v. II.): Klauser 
Károly I. (1865-1867), Czeke Ágoston II. (1865), dr. Palló Alexius I. (1873-1874), Ihász Rudolf II. (1873), 
dr. Töpler Károly I. (1875-1877), dr. Boór Gyula I. (1879), Rátz Ágoston (1877-1878), Bognár Béla 
L (1879-1885), dr Gebhard József L (1895-1901), dr. Démy Lajos L (1901-1906), dr. Zergényi Jenő 
I. (1906-1928), Rösch Frigyes II., Ritter Frigyes II., Róth Gyula II., Schleiffer Richárd II., dr. Straner 
Gyula II. (1929-?), dr. Töpler Kálmán I. (1929-1935), Prickler János I. (1936-1944), Riemler Pál II., dr. 
Lipner Pál I. (1944-1959), dr. Hertay Zoltán II. (1947-1948), Vándor Zsigmond II. (1947?), Horváth 
István II. (1949-1959), Kremszner Jenő II. (1949-1956), Horváth István I. (1959-1965), Jáger Mihály II. 
(1959-1970), Sátory Vilmos I. (1960-1970), Jáger Mihály I. (1970-1978), dr. Horváth Dénes (1978-1985), 
HoUósy Elek (1985-1991), Kebelei Ferenc (1991-2006), Varga Jenő (2006-2008), Biczó Balázs (2009-) 

Lelkészek Balfon: 
Péter (?-1578-1584), (?), Gráf Mihály barkai helyettes lelkész (?), Ludwig Máté (1613), Eder Kristóf 

(1614-1615), Gráf Mihály (1616), Horn György (1616-1618), Posthius Pál (1619-1621), Rudolph Mátyás 
(1621-1623), Lampertus Gábor (1623-?), Fuchs János (?), Schwarzenbach János (?-1627), RükaiTóbiás 
(1628), Stosius Dániel (1628-1630), Raab Pál (1630-1635), Altér István (1635-1646), Kühn Tóbiás 
(1646-?), (?), Zuana Kristóf Menyhért (1652-1661), (?), Launer György (?-1673).(-), Walleisner 
Jakab (1786-1804?), Heinsheb Heindrich (1805-1817), Payr Sámuel (1817-1862), Schmidag Vilmos 
(1862), Schrödl József (1862-1903), Seregély Béla káplán (1903), Böhm Richárd (1904-1907), Gyalog 
István (1907-1912), Lauflf Géza (1912-1923), Schermann Sándor (1923-1946), Bárdossy Jenő (1946), 
Magassy Sándor (1946-1947), Sághy Jenő (1947), dr. Ferdinánd István (1947-1951), Teleki Béla (1952-
1956), Foltin Brúnó (1957), Gyekiczky János (1958-1971), Foltin Brúnó helyettes lelkész (1972-1991), 
Buczohts Márta (1991-1992), Weltler Sándor (1993-1995), Szimon János helyettes lelkész (1995-1998), 
Zügn Tamás (1998-2001), Gabnai Sándor esperes (1998-), Hegedűs Attila igazgató lelkész (2003-) 

Tanítók Balfon: 
Schrauf Endre (1901-1922), Klinkel János (1903-?), Schád János (1905-?), Schermann Gyula (1905-

1911) Kühn János (1911-?), Vida Ferenc (1922-1945), Krutzler János (1922-1948), Amminger Edit 
(1934-1948) 

Felügyelők Balfon Lagler Alfréd (?-1908), Dr. Schreiner Kálmán (1909-1920), Steiner György 
(1920-1931), dr. Kund Kálmán (1931-1935), Rauner Mihály (1935-1949), Jáger Mihály (1949-?), Kassai 
Róbert (1990-) 

A jelen 
Az anyaegyházban jelenleg két magyar nyelvű lelkész, Gabnai Sándor esperes és Hegedűs Attila 

igazgató lelkész szolgál, mellettük Volker Menke látja el a német nyelvű szolgálatokat. Munkájukat 
több nyugdíjas lelkész - Sümeghy József Szimon János, Magassy Katalin - segítette. 

Sopronban vasárnaponként reggel 8 és 10 órakor magyar, 9 órakor német istentiszteletet tartanak, 
emellett iskolaidőben 9 órakor gyermek-istentisztelet, délután 6 órakor esti istentisztelet van a 
gyülekezeti teremben. 

A hétközi alkalmak közül megemlítendő a Luther Szövetség havi ülése, a német nyelvű 
Gemeindenachmittag (gyülekezeti délután), a német és a magyar nyelvű konfirmandusórák, valamint 
a bibliaórák, melyeket 2006 őszétől a nyugdíjasház kápolnájában tartanak. Rendszeresen helyet ad 
külső szervezésű programoknak, például az Anonim Alkoholisták összejöveteleinek. 

Az egyházközség újságja évente hat alkalommal jelenik meg Christophoros címmel. 
Az anyaegyháznak nagy és látogatható levéltára van, illetve 1981 óta egyedülálló gyülekezettörténeti 

kiállítást tart fenn a Templom u. 12. sz. házban. Mindkettőt Alpárné dr. Szála Erzsébet felügyeli. 2005 
óta nyár elején gyülekezeti családi majálist rendeznek a Hunyadi-iskola udvarán. Űj hagyomány a 
feltámadást ünneplő istentisztelet húsvét hajnalán. 

Nagy kihívás a kárpótlásul visszakapott ingatlanok, illetve a pénzbeli kárpótlás bölcs felhasználása 
a gyülekezet épülése érdekében. Legnagyobb ilyen ingatlan a bíróság (volt elemi iskola) épülete a 
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templom mögötti Színház utcában, amely előreláthatólag 2012. január l-jétől lesz újra a gyülekezet 
használatában. 

A leányegyház mintegy 30-35 evangélikusának lelki gondozását Gabnai Sándor esperes és Hegedűs 
Attila lelkész felváltva végzi Sopronból kijárva, de a rendszerváltás óta a - dr. Vladár Gábor igazgató 
lelkész vezette - soproni református gyülekezet lelkészei is végeztek szolgálatot. 

A filia az egyházi kárpótlás keretében érvényesítette igényét. Visszakapta a volt evangélikus tanítói 
lakást, amelyet a tatarozást követően gyülekezeti teremként és közösségi házként szeretne használni. 
A tervek szerint - Baader Erik kántor felajánlása nyomán - az udvaron mezőgazdasági eszközök 
bemutatására alkalmas szabadtéri múzeum nyílik, és közösségi rendezvények megtartására alkalmas 
szabadtéri színpad kerül felállításra. Az anyagi gyarapodás mellett fokozni kívánják a gyülekezet lelki 
építését. Abban bíznak, hogy a közösségi ház működése jótékony hatással lesz gyülekezetünk életére, 
és megfelelő számú jelentkező esetén az evangélikus gyerekek hittanoktatását helyben megoldhatják. 

Kassai Róbert (BalO 
Czenthe Miklós (EOL igazgató) 
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A Sopronkőhidai Országos Fegyintézet Evangélikus lelkészsége 

Sopronkőhidán, amely közigazgatásilag Sopron városhoz tartozik, évtizedeken keresztül az ország 
egyik legkülönlegesebb „gyülekezete" működött, mert nem egy község, hanem egy intézmény, sőt 
egy börtön, az ország legszigorúbb büntetésvégrehajtási intézete kapcsolta egyházi közösséggé 
tagjait. Lelkészeinek tevékenysége tulajdonképpen a börtönlelkészi szolgálat korai megjelenésének 
tekinthető. A fegyintézet egy régi cukorgyár helyén épült a 19. század nyolcvanas éveinek közepén, s 
mint Soproni Királyi Országos Fegyintézet kezdte meg működését 1886-ban.'^ 

1886-tól az intézet az elhalt fegyencekről vegyes felekezetű anyakönyvet vezetett. A sopronkőhidai 
(kőhídtelepi) evangélikus lelkészi állást az országos fegyintézet protestáns fegyenceinek 
lelkigondozására szervezték. A lelkészek állami szolgálatban álltak, az igazságügy-miniszter nevezte 
ki és fizette őket. Az első evangélikus lelkészt, Heszler Sámuelt - aki előzőleg franczfeldi segédlelkész 

32 Neve 1947-től Soproni Országos Büntetőintézetre változott, majd 1951-től Sopronkőhidai Országos Börtön. Az adatok a 
Wikipédia internetes lexikonból származnak. 
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volt - , az igazságügyminiszter 800 Ft fizetés és 120 Ft lakpénz megállapításával nevezte ki." A lelkész 
két közösségért volt felelős: egyrészt a börtönön belül a fegyencekért (Gemeinde der Stráflinge), 
másrészt a börtönön kívüli ún. szabadlakókért (freie Gemeinde). Mivel Sopronkőhida közigazgatásilag 
Sopronhoz tartozott, a fegyintézeti tisztviselők, fegyőrök és egyéb foglalkozásúak evangélikus 
családtagjai a soproni anyagyülekezethez tartoztak. 

Az 1903-as egyetemes névtár a Soproni-Felső Egyházmegye 12. gyülekezeteként sorolja fel 
„Sopron-Kőhíd" néven. Állami elemi iskola és külön fegyenciskola működött 2 tanköteles evangélikus 
tanulóval. A 419 szabad lakó közül 57, az 515 fegyenc közül 35 evangélikus felekezetű volt. 1912/13-
ban az egyetemes névtárban 7. gyülekezetként találjuk.''' A fegyintézet körül lakó családok tanköteles 
korú (6-12 éves) evangélikus gyermekeit (9 fő) az állami népiskolában vallástanra az evangélikus 
lelkész tanította. A hullámzó fegyenclétszámból 38 evangélikus, 58 református, az intézethez tartozó 
szabad lakók közül 60 evangélikus, 19 református vallású volt. 

Heszler Sámuel, sopronkőhidai fegyintézeti lelkész 37 évi szolgálat után 1923. okt. 30-án nyugalomba 
vonult,de változatlan szeretettel és hűséggeP' még 1928-ig működött Sopronkőhidán mint lelkész, 
tehát 41 évig. 1927-es jelentése szerint a rábízott protestáns fegyencek száma az év elején ill. az év 
végén a következőképpen alakult: 29/34 evang., 51/39 ref., összesen 80/73 protestáns rab.'*" 

Heszler Sámuelt követően, aránylag rövidebb, néhány évig itt szolgáló segédlelkészek következtek 
a fegyintézeti szolgálatban. „A Sopron-kőhidai fegyintézet nyugalomba vonult lelkészének, Hessler 
Sámuelnek a helyére az igazságügyminisztérium Kiss Ferenc felsőnánai segédlelkészt nevezte ki."" 
Kapi Béla dunántúli püspök a Soproni-Felső Egyházmegyében tartott canonica visitatiói során 1929. 
jún. 14-én Sopronkőhidát is meglátogatta, de a jegyzőkönyvben e tényen kívül más megjegyzés nem 
található.^* Trianon után" a megkisebbedett területű Soproni-Felső Egyházmegye 5. gyülekezeteként 
jelent meg „Kőhídtelep" néven a dunántúh kerületi névtárban (1933), területileg Sopronhoz tarozott, 
lelkésze Kiss Ferenc. Lélekszámként csak a szabad lakók említődnek: 71 fő, az állami iskolába 11 
evangélikus tanuló járt. 

Mivel Kiss Ferenc 1937-ben felsőnánai lelkész lett, az igazságügyminiszter Mayer Ödönt nevezte ki 
Sopronkőhidára, aki előzőleg Orosházán volt segédlelkész.'"' Az 1940-es országos névtárban Sopron-
Felső Egyházmegye 6. gyülekezeteként szerepel, mint Soproni fegyintézeti és szig. dologházi intézeti 
lelkészség. Lelkésze Mayer Ödön, felügyelője hivatalból dr. Stráner Ernő fegyintézeti igazgató, 
lélekszáma 27. Mayer Ödön 1940-ben nevét Martos Ödönre magyarosította.'" 

Az 1942-es jelentés szerint a sopronkőhidai lelkész a fegyencek és a szabad lakók részére is rendszeresen 
tartott szépen látogatott istentiszteletet, ünnepnapokon úrvacsorát is osztott. Vallásoktatást a lelkész 
a börtönön belül két alkalommal, a börtönön kívül a szabad lakóknak négy alkalommal tartott. A téli 
hónapokban bibliaóra, ill. adventi ünnepség volt. A lelkész a fegyencek között intenzív „lélekápolási" 
munkát végez, próbálja őket alkalmassá tenni a majdani polgári életre."^ 1942-ben felmerült a szabad 
lakó (künnlakó) 42 evangélikus és 32 református gyülekezeti tag részére a templomépítés terve."' A 
fegyintézeten belüli protestáns imatermet a künnlakók ugyanis nem használhatták. A sokkal többen 
levő szabad lakó katolikusok viszont már építettek maguknak templomot. A dunántúli kerületi 
gyámintézet volt elnökének, néhai Károlyi Endrének a lányai 2000 pengőt adományoztak, a dunántúli 
Ihász Lajos Alapítvány pedig 3000 pengőt adott erre a célra. A többi pénzt a soproni evangélikus 
gyülekezettől és az igazságügy minisztertől remélték. A tervet Winkler Oszkár soproni építész 

33 A kinevezéskor Karsay Sándor volt a dunántúli püspök. Az okirat egy 1897-es másolatban maradt fenn, amelyet Mecsét 
József fegyintézeti igazgató állított ki a püspöki hivatal részére (Forrás: EOL, Dunántúli ken, 20.szd-i anyagok, 141.d.. 
Díjlevelek, Sopron-Felső Ehme., 13.sz.) 

34 131-132. o. 
35 EOL, Egyházmegyei közgyűlési jegyzökönyvek, Soproni-Felső Ehme., 1925. júl. 1-i közgyűlés gépelt jegyzökönyve, 3-4. o. 
36 EOL, Egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek, Soproni-Felső Ehme., 1928. júl. 15-i gépelt jegyzökönyve, 11. o. 
37 EOL, Egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek, Soproni-Felső Ehme., 1929. jun. 21.-i rendkívüli és 1929. évi júl 28-i rendes 

évi közgyűlés gépelt jegyzőkönyve, 14. o. A lelkész nevét máshol Kis-nek írják. 
38 Scholtz Ödön esperes a látogatási tervben így ír: jún. 14-én péntek de. 8.30 indulás Sopronkőhidára „az ottani evangélikus 

lelkipásztorkodás s a protestáns rabok főpásztori meglátogatása végett, s 11.30-kor visszaindulás Sopronba. (Forrás: EOL, 
Dunántúli ker. egyházlátogatások, 80. kötet, 1929. Soproni-Felső Egyházmegye, bevezető iratok 

39 1921-ben kiürítették, a népszavazás után, 1922. áprilisában került visszatelepítésre. 1928-tól pedig az intézet egy részében 
szigorított dologházat rendeztek be. 

40 EOL, Egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek, Soproni-Felső Ehme., 1937. júl. 15. nyomtatott jegyzőkönyv, 7. o. 
41 EOL, Egyházmegyei közgyűlési jegyzökönyvek, Soproni-Felső Ehme., 1940. júl. 7. nyomtatott jegyzőkönyv 
42 EOL, Egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek, Soproni-Felső Ehme., 1942. júl. 12-i közgyűlési nyomtatott jegyzőkönyve 

(Sopron 1943), 32. o. 
43 A terv már az 1942. júl. 12-i közgyűlési nyomtatott jegyzőkönyvében (Sopron 1943) felbukkan (38. o.): „Sopronkőhida 

ugyancsak egy kis templom felépítésére vágyódik." (EOL, Egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek, Soproni-Felső Ehme.) 
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készítette." Fennmaradt a tervezett templom modellképe, innen látható, milyen lett volna, ha felépül.''^ 
A szükséges építőanyagot már meg is vásárolták, de a háború meghiúsította e vállalkozást, a szép 
kezdeményezés szertefoszlott. 

1944. febr. 4-től Bárdosi Jenő volt csöglei helyettes lelkészt nevezték ki a sopronkőhidai orsz. 
fegyintézetbe evangélikus lelkésznek." Más forrás szerint csak 1944. nov.l-jével nevezték ki, és előtte 
fél évig Fliegenschnee Frigyes segédlelkész helyettesítette (9 evangélikus és 4 református gyermeket 
tanított hittanra).'" Bárdosi Jenő talán egészségügyi okból nem tudott előbb szolgálatba állni, tudunk 
róla, hogy ez időben hosszú ideig betegeskedett. A sopronkőhidai evangélikus lelkész a második 
világháború drámai végkifejletében kapott országos nevezetességű szerepet. 1944-ben a nyilasok az 
intézet egy részében politikai foglyokat helyeztek el. 1944. december 24-én az intézettel szembeni 
iskolában végeztek ki többeket, pl. Bajcsy-Zsilinszky Endrét, Pataki Istvánt és Pesti Barnabást. Bárdosi 
Jenő evangélikus lelkész kísérte utolsó útjára Bajcsy-Zsilinszkyt. Bárdosi Jenő Bajcsy-Zsilinszkyre 
vonatkozó emlékei egy 1984-ben kiadott kötetben megjelentek."* „A soproni országos fegyintézet és 
szig. dologház ev. lelkészi hivatala" iratai közül kettő fennmaradt az egyházi nyugdíj intézeti iratokban, 
1944. júl. 26-ról és 1945. okt. 25-ről.'" Tudunk arról, hogy Bárdosi Jenő iratai 1946. okt. 16-án, a lelkész 
lakásán pusztultak el.™ 

1945. március 29-én ürítették ki a börtönt, s a szovjetek hadifogolytábort, majd hadbírósági tábort 
rendeztek be. Az intézet visszatelepítésére 1948. március 10-én került sor. A börtönben működő lelkészség 
az 1948-as kommunista hatalomátvétel után nem sokkal, 1950-ben megszűnt. A fogházparancsnok 
1950 közepén betiltotta a fogházlelkészi szolgálatot.*' A sopronkőhidai fegyház megszűnő evangélikus 
lelkészségére utal a dunántúli püspök 1950. június 19-i levele, amelyben a beszállítandó felszerelési 
tárgyakat, mivel azt az igazságügy-minisztérium nem tudja használni, kiigényli." A Lelkipásztor 
1950. július-augusztusi számában közölt lelkésznévtárban (305. o.) pedig a következő áll: „Lelkészi 
szolgálati beosztáson kívül: Bárdosi Jenő »letartóztató intézeti százados-lelkész«, aug. 1-től soproni 
segédlelkész".*' Az 1950. augusztus l-jével megszűnő állás megerősíti a sopronkőhidai evangélikus 
gyülekezet megszűnését. Bárdosi Jenő 1953-től 1976-ig a dabronyi gyülekezet lelkésze." 

A sopronkőhidai fegyintézetben működő evangélikus lelkészek sora: Heszler (Hessler) Sámuel 
(1886-1929), Kiss Ferenc (1929-1937), Mayer (1940-től Martos) Ödön (1937-1944), Bárdosi Jenő (1944-
1950). 

Czenthe Miklós HOL igazgató 

44 Hanzmann Károly: Helyzetrajz és adalékok, I. rész, Sopron 2000, 187. o. 
45 EOL, Egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek, Soproni-Felső Ehme., 1943. júl. 11.-i közgyűlés nyomtatott jkv-e (Sopron 

1943), 33. 0. 
46 1910. jún. 1-én született, apja Bárdosi Aladár tanító, evangélikus, 30 éves, anyja: Fadgyas Ilona, evangélikus, lakhely: Gecse, 

Veszprém megye. (Forrás: EOL, Egyetemes Nyugdíjintézet, új sorozat, lelkészek dossziéi, Bárdosi Jenő, születési anyakönyvi 
kivonat, kiállító; Vaszar, anyakönyvi kerület) 

47 EOL, Egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek, Soproni-Felső Ehme., 1944. júl. 9. közgy. nyomtatott jegyzökönyve (Sopron 
1944), 31. o. 

48 Kortársak Bajcsy-Zsilinszky Endréről, szerk. Vígh Károly, 1984. 479-483. 
49 A fegyintézet! lelkészségek iratait feltehetően a sopronkőhidai állami börtön iratai között kezelték, ezek tehát nem kerültek 

egyházi levéltárba. Az iratok fennmaradásáról nem tudunk, de az sajnos ismert, hogy az igazságügy-minisztérium iratai a 
Magyar Országos Levéltárban 1956-ban keletkezett tűzben szinte teljesen megsemmisültek. 

50 Az 1945. okt. 25-ös írás iktatószáma: 567/1945. sz. (Forrás: EOL: Egyetemes nyugdíjintézet, új sorozat, lelkészek dossziéi, 
Bárdosi Jenő) 

51 EOL, Egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek, Soproni-Felső Ehme., 1951. jún. 24-i közgyűlés gépelt jegyzőkönyv, 7. o. 
52 EOL, Dunántúli ker., 20.szd-i sorozat, 3.doboz, Sopron-Felső egyházmegye iratai 1947-1950, 1950-es iratok csomója 
53 A Hanzmann Károly soproni lelkész által kiállított működési bizonyítvány szerint Bárdosi Jenő Sopronkőhidán 1944. feb. 

11-1950. júl. 31-ig teljesített szolgálatot. A szolgálat befejeződésének oka: „összes fegyintézeti lelkészeket végelbánás alá 
vonták" 

54 Bárdosi Jenő közben szolgáh: 1950. aug. 1-szept. 10. Sopron, 1950. szept. 11-1951. jan. 31. Bezi helyettes lelkész. 1951. febr. 
1-1953. ápr. 11. Zsédeny rendes lelkész. 19, (Forrás: EOL, Egyet. Nyugdíjintézet, új sorozat, lelkészi dossziék, Bárdosi Jenő) 
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9474 Szakony, Fő u. 48. 
Tel.: 94/358-782 
E-mail: reka.simon@lutheran.hu 
Simon Réka helyettes lelkész (lakás: Bük, Jókai u. 
4.) 
Szakony önálló anyaegyház: a 16. század közepétől 
(?) 1673-ig, majd 1793-tól 
Szakony anyakönyveit vezeti: 1793-tól 
Csepreg önálló anyaegyház: a 16. század közepétől 
(?) 1652-ig 

Szakonyi anyaegyház 
Lélekszám: 178 /132/ 126 Tisztségviselők: 

Zsömbölyi Zoltán felügyelő, Rózsa Lajos 
gondnok, Büki István pénztáros. Boros Endréné 
számvevőszéki elnök, Hajas Dezső jegyző, Hasza 
Zsolt egyházmegyei küldött. Boros Endre, Bögöthy 
Ferenc, Büki Lajos, Gaál Jenő, Görbicz Miklós, 
Hollósy Lajos, Kovács János, Schrott József 

Csepregi fiókegyház 
Lélekszám: 92 /33/ 15 Gondnok: Zsömbölyi 

Zoltán, aki a Szakonyi Evangélikus Egyházközség 
felügyelője is egyben 

Szórványai és lélekszámuk: 
Egyházasfalu (7 /4/ 4), Gyalóka (1 /- / -) , Répcevis (1 /- / -) , Tömörd (3 /2/ 1), Und (9 /4/ 4), Zsira (8 

/4/3) 
Összesen: 299/179/ 153 

A szakonyi anyaegyház 

Szakony község Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén terül el a Repce mentén. A 
környék egyéb településeihez hasonlóan itt is telepedtek le emberek már a bronzkorban. Kr. e. 800 
körül feltehetően az illírek választották lakóhelyüknek ezt a területet, hozva magukkal a vasat. Őket 
leigázták a kelták, a keltákat pedig a rómaiak. A rómaiak után a népvándorlás időszaka következett. 
A honfoglaláskor a Repce mentén Léi törzséből a gyepű védelmére telepedhettek le harcosok „terra 
Zakan" vidékén. 

Lakói két részre osztották a települést az évszázadok folyamán: Felső- és Alsószakonyra. Ma kb. 500 
lakosa van az összetartozó településnek. 

A Csepreg tőszomszédságában lévő Szakonyba a Nádasdy család által jutottak el a lutheri tanok. 
Nincs adatunk arról, hogy a csepregi evangéhkusság virágkorában hány tagot számlált a szakonyi 
gyülekezet. Azt viszont tudjuk, hogy egyike a 16. századból való legrégibb gyülekezeteinknek. 
Voltak kiváló lelkészei és tanítói, de hitük miatt meggyilkolt áldozatai is. Az 1621. januári csepregi 
mészárlásnak szakonyi halottjai is voltak, hiszen a dúló csapatok Csepreg környékét sem kímélték.^^ 

Lekészei közül jelesebbként emhtik Zvonarics Mihályt (1599-1601), a későbbi püspököt, valamint 
Andreades Mihályt (1607-1612), a csepregi rektort, akit a szakonyiak avattattak fel maguknak lelkészül 
éppen úgy, mint utódját. Kis Bertalant (1612-1617), aki később (l625-1646) ugyancsak püspök lett. 

Több kerületi gyűlésnek is otthont adott a gyülekezet, például 1644-ben, 1651-ben, 1654-ben, 1655-
ben, 1660-ban, 1662-ben és 1667-ben. 

A gyülekezeti élet a nagy üldöztetésig, 1673-ig állt fenn. Az artikuláris gyülekezetek idején 
(1681-1781) Szakony Nemeskérhez tartozott. 

A türelmi rendeletben (1781) II. József császár megkötésekkel engedélyezte a protestánsoknak, 
hogy templomokat építsenek. Szakony környékén Nagygeresd és Bük evangélikusainak összefogása 

55 Csepreg, 1621-1996. Evang. Sajtóosztály, Budapest, 1996. 
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példaértékű volt. Szakonyban Bachmann János tanfelügyelő már 1789-ben összefogásra buzdította a 
két szakonyi (alsó és felső) evangélikus közösséget, és rábírta őket olyan okmány megfogalmazására, 
amelyben kötelezték magukat, hogy iskolát és tanítói lakást építenek, illetve tisztességes díjazással 
tanítói hivatalt is állandósítanak. 

1789-től 3 éven át bérházban adhattak tanítójuknak lakást, és ugyanott egy szobát iskolatermül. 
Jobbágyokként Eszterházy herceghez folyamodtak iskolának alkalmas telekért, de ő a kérelmet 
visszautasította. A szakonyiak megfellebbezték a döntést az országos hivatalnál, amely kötelezte a 
herceget iskolatelek kijelölésére és a szükséges épületfa ingyenes kiszolgáltatására. A felsőszakonyi 
plébános ekkor eltiltotta az evangélikusokat a harangok használatától, amelyeket addig mindkét 
felekezet egyenlő joggal használhatott. Ez ügyben a vármegyei kongregáció megoldásként a 
katolikusokat kárpótlás megfizetésére kötelezte. Ezek a viszontagságok az evangélikusokat még inkább 
erősítették céljaik elérésében. 

Hamarosan megszületett bennük a vágy saját templom után is. 1792-ben kértek engedélyt 
templomépítésre és a lelkészi állás kialakítására. Az engedélyt megyei küldöttség vizsgálta meg, 
amely megállapította, hogy 83 család, azaz 411 lélek anyagi felajánlása elégséges az engedélyhez. 
1793. április 24-én kapták meg az engedélyt, és május 22-én ünnepi istentisztelet keretében tették le a 
templom alapkövét. Lelkészt hívtak. Július 4-én Gödör Györgyöt ordinálták (avatták lelkésszé) advent 
első vasárnapján. November 2-án pedig Hrabovszky Sámuel szuperintendens már fel is szentelhette 
a templomot, amely cseréppel fedett épület volt, tornyában 2 haranggal. A templom alapkövébe zárt 
latin nyelvű emlékirat a jegyzőkönyvek szerint ezt tartalmazza: „Első Ferencz magyar királyunk 
törvényes uralkodása alatt a Felső és Alsó Szakonyi evang. hívek a megváltó Jézusnak emeltek itt 
oltárt; Bachich István sz. beszédet, Tatay Imre imát mondván; mikor is Chyte István volt gondnok és 
helység bírája. Tekintetes, Nemes Mankóbüki Horváth László úr felügyelősége idejében." 

Ugyanebben az évben építették fel az első iskolaépületet a templom mögött, valamint az első 
zsúpfedeles paplakot is. 50 felsőszakonyi és 33 alsószakonyi család volt a gyülekezet alapítója, 12 
presbiterrel: Felsőszakonyból heten, Alsószakonyból pedig öten voltak. Amíg a templom fel nem 
épült, Hasza Gergely pajtájában tartották az istentiszteleteket. 

A gyülekezetek első felügyelőjük, Mankóbüki Horváth László (1793-1807) iránti tiszteletből a család 
címertábláját 1886-ig őrizték a templomban. 1859-ben új lelkészlakást építettek. 1862-ben szántóföldet 
vásároltak a templom szomszédságában az új iskola számára teleknek. Ez az új iskolaépület 1869-ben 
készült el. 

1867-ben az alsószakonyi híveket nagy kár érte, mert a falunak abban a részében tűzvész pusztította 
el házaikat, gazdasági épületeiket és különösen bő terményüket. 

Szakony (alsó és felső) az 1875. évi névtárban 529 lélekkel szerepel. Lelkésze Holbok József Az iskola 
75 diákját Hajas Kámán tanította. 

1884-ben a két szakonyi gyülekezet lélekszáma: 527. Az anyaegyházhoz 1886-ban csatlakozott 
Csepreg fiókgyülekezetbe tömörült kis evangélikus közössége. 

Ebben az évben állapították meg a gyülekezetek, hogy templomuk javításra és bővítésre szorul. A 
falak megsüllyedtek, a harang megrepedt, az orgona nem működött jól, és az oltár is díszítésre várt. 
Tehetsége szerint gyűjtött a célra a két gyülekezet, majd 4 hónap alatt elkészültek a munkával. 1/3 
részével hosszabbították meg a templomot, és ellátták sekrestyével. 2 új harangot is beszereztek. Az 
új orgonára is adományokat gyűjtöttek, és a pénzalapot gyarapította a dalkör is előadásai bevételével. 
1890-ben készült el az új Angster orgona, amely a cég első orgonája volt ezen a vidéken, és amint a 
cégvezető is mondta akkor: ez a hangszer reklámnak készült. Ennek az általános nagy felújításnak 
utolsó lépése volt az új oltár felállítása a templomban. Ekkor a két szakonyi gyülekezetbe valamivel 
több mint 500 lélek tartozott. 

A gyülekezetek másik igen nagyra becsült felügyelője Schwarzmann Keresztély (1886-1920), 
a csepregi cukorgyár intézője, szakonyi földbirtokos volt. Nem beszélte jól a magyar nyelvet, de 
legnagyobb tehetsége szerint állt ki a szakonyiak mellett. Az 1886-os templomfelújítás alkalmával 
világi befolyásával sokat segített a gyülekezeten. 

1896-ban Gyurátz Ferenc püspök látogatott el a gyülekezetbe. Az akkori jegyzőkönyv említi, hogy 
közadakozásból létrehozták az iskola könyvtárát, valamint azt, hogy nincs szabály szerint megalakult 
nőegylet, mégis minden templomi felszerelést a nők adományaiból vásároltak. 

Ebből az időből maradt fenn az a feljegyzés is a gyülekezet történetéből, amely szerint: „a mi 
templomunkból addig nem távozik senki, míg a kimenő éneknek utolsó akkordja is el nem hangzik, és 
ekkor is egy férfi sem lép a karzaton és a földszinten sem egyet sem, míg a nők el nem távoznak." Ezt 
a szokását máig tartja a szakonyi gyülekezet. Ezzel a szokással együtt említi a gyülekezet története, 
hogy a 19. század végén szüntette meg Holbok József lelkész és Schwarzmann Keresztély felügyelő a 
halotti tor szokását. 
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1906-ban lelkesen ünnepelték a hívek a Bocskai István által kivívott bécsi béke 300. évfordulóját. 
Szintén ebben az évben avatták fel a felsőszakonyi evangélikusok új temetőjét, amely ma a település 
hivatalos temetője. A parókián felújítási munkákat is végeztek ebben az évben. 1909-ben a tornyot 
javíttatta a gyülekezet, és döntést hoztak a főgondnoki tisztség életbe léptetéséről. 

1910-ben esperesi vizitációra érkezett Szakonyba Farkas Mihály esperes és dr. Ajkai Béla 
egyházmegyei felügyelő, akik az egyházközség életét tekintve teljes megelégedésüknek adtak hangot. 
A vizsgálat idején az 555 tagú egyházközség lelkésze Tóth Kálmán volt. Az anyaegyházhoz 496 lélek 
tartozott, amelyből Felsőszakonyban 228-an, Alsószakonyban 268-an alkottak gyülekezeti közösséget. 
A csepregi íiókegyházban 36-an éltek. Szórványai közül Keresztényben 2, Nemesvisen 8, Peresznyén 
8, Zsirán 3, Tormás pusztán 2 evangélikus lakott. Major Sámuel tanító elé 103 gyermek járt. 

Az 1912. év több szempontból is emlékezetes maradt a gyülekezetnek. Az istentiszteleti életre 
vonatkozólag történtek újítások. Közgyűlésen törölték el az istentiszteleti perselyezést, amely az 
áhítatot és az alkalom méltóságát zavarta. Húsvét ünnepén pedig bevezették az „új" Dunántúli 
énekeskönyvet. Ebben az évben újították fel a parókia tetőzetét is. Ősszel viszont tűzvész pusztított 
Felsőszakonyban, amely a lelkész és a tanító kertjének egy részét is elégette, de az épületek felett 
átfutott, így azokban nem esett kár. 1913-ban az újabb esperesi vizitáció ismét mindent rendben talált, 
sőt örömét fejezte ki az egyházmegyei elnökség afelett, hogy a gyülekezetnek semmilyen téren sincs 
hátraléka. 

Az első világháború idején a kántortanítónak is be kellett vonulnia, így az oktatást a lelkész végezte 
1915 decemberéig, amikor súlyos sebesüléssel hazaengedték a tanítót. Ebben az évben az állam kérésére 
a gyülekezet felajánlotta a kisebb harangot hadicélokra. Ennek térítési értéke szolgált egy újabb 
harang beszerzésének alapjául. Egyszerre vitték el az evangélikus és a római katolikus gyülekezet l-l 
harangját, amelyet a két gyülekezet a lelkésszel és a pappal ünnepélyesen kísért a csepregi határig, 
ahol áldással engedték el a harangokat. 1918-ban a gyülekezet közgyűlése felajánlotta az orgona sípjait 
is hadicélokra. Ezeket impregnált papírsípokkal pótolták, amelyek jól szóltak. 

1925-ben egyházmegyei közgyűlést tartott a soproni egyházmegye a gyülekezetben. Szintén ebben 
az évben szerzett be a gyülekezet új harangot. 1926-ban toronyjavításra volt szükség. 

1929-ben került sor esperesi vizitációra. A jegyzőkönyvből kitűnik, hogy akkor Csepregben 
valószínűleg nem volt istentisztelet, mert évi 1-2 istentisztelet megtartását ajánlotta az esperes. E 
célra imaház építését tervezte el a gyülekezet, amelyre már egyébként is pénzalapot hoztak létre. A 
jegyzőkönyv szerint ebben az évben a nőegyletnek 268 tagja volt. 

1932-ben emléktáblát készíttettek a háborúban elhunytak emlékére, nevüket felsorolva. 
1933-ban hosszas megbeszélések és tárgyalások után az addig külön vagyonnal rendelkező 

felső- és alsószakonyi gyülekezet egyesült. Az egyesített anyaegyháznak 503 tagja volt. A csepregi 
fiókegyházhoz 66-an tartoztak. Szórványai közül Gyalókán 3, Gyülevízen 1, Peresznyén 9, Répcevisen 
10, Salamonfán 6, Undon 1, Zsirán 8 evangélikus élt. Összesen 607 lélek tartozott az egyházközséghez. 
Iskolájában 85 gyermeket tanított Horváth Imre tanító. 

1937-ben került sor - eddig - utolsó alkalommal lelkészválasztásra az egyházközségben, amikor 
Tóth Kálmán lelkész elhunyta okán a gyülekezet Rác Ernőt választotta meg lelkészéül. Ebben az évben 
az istentiszteleti látogatás kb. 40%-os volt. A gyülekezet jó kapcsolatot ápolt a hatóságokkal, de a 
római katolikus felekezettel nem volt jónak mondható a viszony. 

1938-ban villamosították az egyházi épületeket. 1939-ben esperesi vizitációra érkezett az 
egyházmegyei elnökség. Az ekkor készült jegyzőkönyvből kiderül, hogy ekkor már havonta egy 
alkalommal és a nagyünnepek 2. napján volt Csepregen istentisztelet, amelyet a polgári iskolában 
tartottak. Ugyanekkor azt is megemlíti a jegyzőkönyv, hogy az előző évben nem volt keresztelés a 
szakonyi gyülekezetben. Az egyházmegyei elnökség felhívta a gyülekezet figyelmét arra, hogy a 
kifejezetten rossz állapotú épületek sürgős renoválásra szorulnak. A hívek még abban az évben új 
iskolát építettek, amelyhez állami támogatást igényeltek és kaptak. Átalakították a parókia istállóját 
ifjúsági otthonnak, ahol ez a korosztály kulturáltan szórakozhatott, és ahol a lelkész missziói 
tevékenységet is végezhetett. 

Az 1940. évi névtárban az egyházközség 564 lélekkel szerepel. Az anyaegyházban 516, a csepregi 
fiókegyházban 38, szórványban 10 evangélikus élt. Az iskolának 76 tanulója volt. 

1943-ban a háború borzalmai és az áldozatok feletti gyász közben is megemlékezett a gyülekezet 
temploma építésének 150. évfordulójáról. 1944-ben az iskola épületét oda kellett adniuk katonai 
célokra. A háborúban a templom és az orgona megrongálódott, és a lila oltárterítő is elveszett. Az 
orgonát és a templomablakokat 1947-ben sikerült megjavíttatni. 

Ebben az évben látogatta meg a gyülekezetet Kapi Béla püspök. Tájékoztatta a gyülekezetet az 
egyháznak az államhoz való viszonyáról és helyzetéről. Már ekkor említést tett arról, hogy az állam 
a kezébe akarja venni az oktatást. Az ekkor készült jegyzőkönyvből kiderül, hogy a lelkész Csepregen 
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heti 5 órában végzett hitoktatást, és a konfirmandusok családjában, otthon tartott háziáhítatot. 1948-
ban az állam „átvette" az egyházközség iskolai vagyonát. Ugyanebben az évben kijavították a templom 
háborús kárait. 

1949-ben a gyülekezet tagjai evangelizációs konferenciákon vettek részt, amelyek igen áldásosak 
voltak a hívek életében. 1950-benTúróczy Zoltán püspök látogatta meg a gyülekezetet. A jegyzőkönyvből 
kiderül, hogy az anyaegyház 3 temetője rendezett állapotban volt. Ekkor indult újra az istentiszteleten 
a perselyezés. Az egyházközséghez kb. 650-en tartoztak. 1951-ben a gyülekezet legnagyobb vagyonát, 
29 kh szántóföldjét volt köteles felajánlani az államnak megvételre. A kifizetésre nem került sor A sok 
keserűséget evangelizációs alkalmakkal igyekeztek enyhíteni, amelyek erősítették a gyülekezeti tagok 
lelki életét. Továbbra is részt vettek konferenciákon. 

1952-ben megváltozott a gyülekezet szervezeti elhelyezkedése, ugyanis megszűnt a Dunántúli 
Egyházkerület és az Alsó Soproni Egyházmegye. Szakony az Északi Egyházkerület Győr-Moson-
Soproni Egyházmegyéjébe került. Ekkor rendelték Csepreget Bükhöz egy időre. 1953-ban a szakonyi 
lelkész a szomszédos Zsirán a szociális otthonban 4 alkalommal osztott úrvacsorát. 1955-ben 
részben renoválták a paplakot és a templomot. 1956-ban a locsmándi (Lutzmannsburg) gyülekezet 
ruhacsomagokkal segítette a szakonyi gyülekezetet, akikkel földrajzi közelségük miatt is jó kapcsolatot 
ápoltak az évszázadok folyamán. 

1957-ben Csepreg már ismét Szakonyhoz tartozott. Ebben az évben komoly javítási és építési 
munkákat végeztek a gyülekezeti épületeken. 

1960-ban 438 tagja volt az egyházközségnek, ekkor még Peresznyével együtt (Peresznye ma már 
Kőszeghez tartozik). 

1963-tól alkalmazták az új istentiszteleti rendet. 1964-ben és 1967-ben lelkészlakot javított a 
gyülekezet. 1968-ban Csepregen megépült az imaház. 1975-ben leégett a gyülekezeti terem tetőzete és 
a szín a benne lévő ingóságokkal. 

1978-ban kb. 300 evangélikus élt Szakonyban. 1981-ben Rác Ernő nyugdíjas lelkészként költözött el 
a gyülekezetből. Helyére négy hónapig Cserági István segédlelkészt küldte ki a püspök. 1982 óta nincs 
helyben lakó evangélikus lelkész a faluban. Elkezdődött a máig tartó helyettes lelkészi szolgálat. 

1982-ben kb. 250 tagja volt az egyházközségnek, közülük 18 személy Csepregen lakott. Az 
egyházfenntartáshoz 113-an járultak hozzá. Ekkor nem volt sem felügyelő, sem gondnok az 
egyházközségben. 

Tíz évvel később már csak 201 nyilvántartott evangélikus tagja volt a szakonyi egyházközségnek. 
1995-től kérdéssé vált, hogy a Szakonyi Evangélikus Egyházközség Nemeskérrel társul-e. A gyülekezet 
közgyűlése határozott; ragaszkodnak az önállósághoz. 

Ezekben az években kapta vissza az anyaegyház az iskolaépület egy részét, és mivel az épület másik 
részét a helyi önkormányzat használja, kárpótolta azért az állam. 1996-ban a gyülekezetnek még 
férfikórusa volt, és a 200 tagból 70-en, 80-an vettek részt istentiszteleten. 

1998 és 1999 között teljesen megjavíttatta az egyházközség temploma orgonáját, amely komoly 
kiadást jelentett. 

2005-ben 1 szakonyi, 2 csepregi és 1 tömördi gyermek konfirmált. 
2008. július 12-én a szakonyi templomban avatta lelkésszé a gyülekezetben felnövő Hasza Mónikát 

Ittzés János püspök Fatalin Helga hatvani lelkész és dr. Szabó Lajos professzor segédletével. 

A csepregi fiókegyház 

Csepreg a Repce jobb partján helyezkedik el. Egykor Sopron megyéhez tartozott. Ma Vas megye 
egyik legkisebb városa. Szombathelytől északkeletre, 30 km távolságra található. 

Területén már volt település a rómaiak korában is. Első említése 1255-ből származik. Birtokosai a 
Németújvári grófok. Károly Róbert király felesége, Erzsébet királynő, a Kanizsai, majd a Nádasdy 
családok voltak. A 16. században már város, a Répcevidék legjelentősebb települése. Az 1450-es 
években a cseh husziták három alkalommal (1462, 1454, 1457) elfoglalták várát. Jelentős mezőváros 
volt 1871-ig. Városi rangját 1995-ben kapta vissza. Kb. 3500 lakosa van. 

Csepreg városának 16. és 17. századi gyülekezete a magyarországi evangélikus egyház egyik 
alapkövét jelentette. A reformáció már annak hajnalán elindult a város lakói körében. Elindításában 
döntő szerepe volt a Nádasdy családnak, valamint a Sárváron 1534 tavaszától működő Sylvester 
Jánosnak, aki időnként itt is tartózkodott. 

Korán voltak a lutheri tanítást követő tanítói. 1557-ből maradt ránk egy ilyen adalék, név nélkül. 
Előtte (1551-ben) a győri katolikus püspökhelyettes még említ plébánost, de nem biztos, hogy az 
említett személy valóban római katolikus volt - írja Payr Más forrás (Zoványi) szerint a katolikus 
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plébános 1564-ben hagyta el a várost, amely hamarosan a magyar protestantizmus központja lett. 
1560-ban a betegek már kehelyből is, tehát két szín alatt kaptak úrvacsorát. 1570-ben kerül említésre 

egy Máté nevű prédikátor, de iratok igazolják, hogy az ezt megelőző években is már két evangélikus 
lelkész szolgált Csepregben: az egyik a Szent Miklósról nevezett főtemplomban, a másik a Magyar 
utcában. 

Külön említést érdemel a „túlbuzgó" Reczés János, aki 25 éven át (1570-1594), működött mint lelkész 
és főesperes, valamint a vele egy időben szolgáló Thokoich György (1576-1600) lelkész, esperes. 

Nádasdy iskolát alapított Csepregen is, amely az 1580-as években virágzása teljében volt. Sopronból, 
Bécsből és Bécsújhelyről is érkeztek diákok, németek is, de ugyanakkor a környék fiataljai közül is 
többen tanultak itt. Ebben az időben volt csepregi rektor Gabelmann Miklós (1587-1588) fiatal tudós. 
Vele egy időben érkezett Creuzer György (1587-1588) lelkész. Működésük idején virágzott a csepregi 
iskola, amely az akkori alap-, közép- és felsőfokot magába foglaló kollégiumi intézmény volt. Élén a 
rektor állt. Az ilyen kollégiumokban rajta kívül vagy nem is volt más felnőtt oktató, vagy még egy-két 
hivatásos tanító oktatott, de kizárólag a nagydiákokkal foglalkozott. A gimnáziumi és kezdő csoportok 
oktatását a nagydiákok közül kikerülő segédtanítók látták el. 

A városon kívül, a Boldogasszonyról nevezett templomban is szolgáltak evangélikus lelkészek. 1592-
ben a Magyar utcában egy leégett kápolna helyére épített az egyik akkori lelkész gótikus tornyú, 
gerendás templomot. Ezt 1652-ig használhatták az evangélikusok. 

Csepreg az alakuló evangélikus egyház különböző gyűléseinek adott otthont: többek között az 1587. 
évi zsinatnak, az 1591. évi csepregi kollokviumnak és 1628. évi zsinatnak. A Szent Miklós-templomban 
1591. június 2-án és 3-án folyt le a lutheri álláspontot védelmező Scultéti Severínus bártfai lelkész és 
az akkor már kálvini alapon álló Beythe István püspök között az a hitvita, amely egybefonódás helyett 
az elválásra vezetett a két protestáns irányzat között. 

Magyar történelmünk eseményei is hatással voltak a gyülekezet történetére. A harmincéves háború 
idején Nádasdy Pál Bethlen Gáborhoz pártolt Béccsel szemben, és ezért lakolt meg az egész város, 
azaz az evangélikusság 1621. január 6-a és 8-a között. Ez volt a csepregi mészárlás. Három nap és 
három éjjel tartott a kegyetlen vérontás, amelyben sem nőt, sem gyermeket, sem aggot nem kíméltek 
a császáriak. Sok ott tanuló diák is áldozatul esett. Az egész város a két templommal, harangjaikkal 
együtt lángoknak martaléka lett. A megszámlálható halottak száma 1223 volt, akiket a szentkirályi 
major előtt közös sírba temettek. A vérengzés áldozata lett Csepreg legkiválóbb lelkésze, a tudós 
esperes, Zvonarics Imre is."Juhai mellett szenvedte meg a martiromságot"- írta egy korabeli verselő 
diák. 

A megfogyatkozott gyülekezet erős hittel kezdte az újjáépítést. A gyülekezetet és az iskolát 
újraszervezték, a templomokat újra felépítették. Földesurak és polgárok egyaránt áldoztak a célra. 
A munkát Lethenyey István (1621-1643) a tudós és erélyes lelkész vezette, sőt nyomdát is telepített 
Csepregre. Az újabb baj akkor érte őket, amikor 1633-ban Nádasdy Pál - 35 éves korában - váratlanul 
meghalt. Fiatal özvegyét Eszterházy Miklós nádor 1638-ban Forgách Ádámmal kötendő házasságra és 
egyben áttérésre kényszerítette. Anyja áttérését a fiatal Nádasdy Ferenc akkor elítélte. 

Kis Bertalan püspöknek 1641-ben még nagy tervei voltak Csepreggel - nagyszabású főiskolát akart 
építeni a városban - , de Eszterházy a fiatal Nádasdyt is magához „édesgette", aki a szép Eszterházy 
Júlia kezéért elhagyta ősei hitét. Áttérése (1643) megváltoztatta az evangélikus gyülekezet sorsát. 
Jezsuitákat fogadott maga köré. Hamarosan a felső templom (Szent Miklós) parókiáját el kellett 
hagynia Lethenyey István evangélikus lelkésznek. Az alsó templom parókiáját (Magyar utcai) még 9 
évig tartották az evangélikusok, de ez idő alatt kétszer is elűzték a lelkészeket. 

Az üldözések idején egyes családok messze elköltöztek Csepregről. A maradók és a vallásuk mellett 
kitartó hívek sokat szenvedtek az üldözések következtében; „...akik áttérni nem akartak, azokat 
Sárvárra hurcolták súlyos fogházba, s némelyiket itt halálra is kínozták." Utolsó lelkészük Perennyei 
András (1651-1652) volt, aki 1652 Szentháromság vasárnapján halt meg. Halálát követően a templom 
kulcsát elvették, s a temetésen megjelent szuperintendensnek, valamint az egybegyűlt lelkészeknek 
meghagyták, hogy soha többé az alsó parókiába se merjenek Nádasdy tudta nélkül prédikátort hívni. 
Június 4-én „...a helyettes lelkészt és az elhalt lelkész özvegyét árva gyermekeivel együtt a paplakból 
kitaszigálták, és olyan súlyosan bántalmazták, hogy a helyettes lelkész el is ájul." - olvashatjuk Payr 
Sándor egyháztörténeti művében. Ezzel megpecsételődött Csepreg gyülekezetének sorsa. A település 
evangélikusai ezt a második pusztulást a mai napig érzik. 

A Csepregen megmaradt és újraszerveződött evangélikusok 1886 óta Szakonyhoz tartoznak 
fiókgyülekezetként. A múlt század első évtizedében (1910. évi névtár adata) 38-an voltak. A harmincas 
évek elején 66, a végén 36 lélekkel szerepeltek évkönyveinkben. Istentiszteletet havonta egy alkalommal 
és a nagyünnepek 2. napján tartottak. 

A kis gyülekezetet egy időre (1953 és 1957 között) a büki anyaegyházhoz csatolták. Immár több mint 
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50 éve ismét Szakonyhoz tartozik. Új imaházuk 1989-ben épült Ittzés János helyettes lelkész szolgálati 
idejében, Vincze Csaba építészmérnök terve alapján. 

A 200 l-es népszámlálás alkalmával meglepő adatok kerültek nyilvánosságra Csepreg vonatkozásában. 
Számos olyan evangélikus költözött - többek között Bükről is - Csepregre, aki származási gyülekezetével 
tartja a kapcsolatot. így a népszámlálási adatban szerepel, de a lakhelye szerinti gyülekezetben nincs 
nyilvántartva. Ezért csupán a magukat evangélikusnak vallók egyharmada ismert. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek 
a) Szakony lelkészei a 16. és 17. században: Komáromi Chapi Péter (1591-1596), Sárvári Mihály 

(1597-1598), Zvonarics Mihály (1599-1601), Farkasdi Márton (1602?-1607), Andreades Mihály (1607-
1612), Kis Bertalan, a későbbi püspök (1612-1617?), Albini Márton (7-1621-?), Kőszegi András (1628-
1630), Galli János (7-1646), Fábri István (1646-7), Fábri Gergely (1651-1666), (7), Laurentius János 
(1666-1670-7) 

b) A türelmi rendelet után újjáalakult, önálló szakonyi gyülekezet lelkészei: Gödör György (1793-
1796), Zábrák Dániel (1796-1800), Simonyi Hajas Károly (1800-1808), Vecsey Sándor (1810-1817), 
Kutasy György (1817-1860), Holbok József (1860-1904), Tóth Kálmán (1905-1937), Rác Ernő (1937-
1981), Cserági István segédlelkész (1981), Ittzés János - ma: egyházkerületünk püspöke - helyettes 
lelkész Kőszegről (1981-1982) és Csepregen (1981-2000), Sztehlo Mátyás helyettes lelkész Bükről 
(1981-1992), Fatalin Helga helyettes lelkész Bükről (1992-2003), Szakos Csaba helyettes lelkész Bükről 
(2003-2005), Verasztó János helyettes lelkész Répcelakról (2005-2006), Simon Réka helyettes lelkész 
(2006-) 

c) Csepregi lelkészek az alsó és felső templomban a 16. és 17. században: Máté (7) Talán azonos 
Sólya Mátéval, aki csepregi születésű volt és plébánosként kapta még 1528-ban Szentkirály és Szakony 
plébániáját) Rusa Imre (1570-1571), Reczés János (1570-1594), Magyar György (1589), Creuzer György 
(1587-1588), Thokoich György (1576-1600), Kőszegi Rozs Balázs (1601-1606), Zvonarics Imre (1607-
1621), Collár Dénes (1612), Crucius Keresztúri Mihály (16007-1625), Dongó Gergely (1625-1632), 
Lethenyei István (1621-1643), Savanyó Miklós (1632-1636), Teutonides János (1636-1637), Nagy János 
(1639-1640), Gödi Imre (1641-1644), Büki Szabó Mihály (1645-1650), Németh (Teutonides) György 
(1651), Kovácsics Benedek (1651), Horváth András (?), Lasnár Gergely (1651), Percnyi András (1651-
1652) 

Tanítók 
Szakony tanítói a 16. és 17. századból: Szentmiklósi György (71591-1598), Sztansich Mihály (1603), 

NN (1628) 
Szakony tanítói a türelmi rendelet után újjáalakult, önálló gyülekezetben Lőke Sándor (1790-1792), 

Tatay Imre (1793-1794), Takáts János (1794-1800), Vecsey Péter (1800-1806), Takáts János (1806-1820), 
Bors Imre (1820-1830), Takáts István (1830-1839), Fekete György (1839-1858), Bruck János (1858-
1863), Varga János (1863-1874), Hajas Kálmán (1874-1885), Heiner Lajos (1885-1908), Major Samu 
(1908-1929), Englert Rozália (1929-1930), Horváth Imre (1930-1945), Koltay Gyula (1945-1948) 

Csepreg tanítói, rektorai a 16. és 17. században: NN (1557), Deberhegyi Fabricius Gáspár rektor 
(1562), Sibohi Demeter (1565-1568), Gabelmann Miklós rektor (1587-1588), Creuzer György, aki 
lelkészként is működött (1587-1588), Dániel, talán Ottó Dániel (1588), Tömpör Balázs rektor (1596-
1598), Crucius Keresztúri Mihály rektor (1600-7), majd lelkész. Dongó Gergely (1607), Fejér János 
(1603), Andreades Mihály rektor (7-1607), Kis Bertalan rektor (1607-1612), Brunswick Tóbiás rektor 
(1613-1616), Potyondi István rektor (1616-1619), Galgóczy Miklós rektor (1619-1621), Szunyagovszky 
Mátyás (1622-1627), Kálmáncsay Vazul (1627-1632), Szentmiklósi János (1632-1637) 

Felügyelők (Szakony) Mankóbüki Horváth László (1793-1807), Mankóbüki Horváth István (1807-
1830), Egyházas-Berzsenyi Berzsenyi László (1830-1860), Guothfalvai Guoth Ignatz (1860-1870) 
Vircsologi i(\. Rupprecht János (1870-1885), Schwarzmann Keresztély (1886-1920), Patthy László 
(1920-1938), Sátory Vilmos (1938-1967), id. Németh Kálmán (1967-1974), Hasza László (1993-1997), 
Cséry László (1997-2003), Zsömbölyi Zoltán (2004-) 

Jelen 

Jelenleg a Szakonyi Evangélikus Egyházközség kis létszámú gyülekezet, amely az erősen csökkenő 
létszám ellenére élni akar, megtartva önállóságát, amely számára az ősöktől kapott értelmét jelenti a 
gyülekezeti összetartásnak. Magját jelen helyzete és hagyományai szerint is az anyaegyház, valamint 
a csepregi fiókegyház tagjai adják. 

Jó testvéri kapcsolatot tart fenn a Büki Evangélikus Egyházközséggel, amelynek tagjaival 
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közös programokat is szerveznek, illetve részt vesznek egymás alkalmain. A közös ügyekben (pl. 
lelkészválasztás) a büki egyházközség számon tartja a szakonyiak véleményét. 2006-ban összesen 7 
hittanos korú gyermek élt az egyházközségben. A fiatalok közül néhányan részt vettek a büki ifjúság 
alkalmain, illetve egyházmegyei és országos konferenciákon. Jelenleg teológusa is van a gyülekezetnek, 
illetve hittantanár is él Szakonyban. 

Előreláthatólag lélekszámában tovább fogy az egyházközség a település lakosságával együtt. A jövő 
továbbra is helyettes lelkésszel ellátott lelkészi szolgálatban látható. Ezen javíthat esetleg egy majd 
kialakítandó lelkészjelölti hely - a büki gyülekezet vonatkozásában - szakonyi lakással. így pótolható 
lenne a lelkészi jelenlét a településen és a gyülekezetben. Ez pedig jól hatna a gyülekezet mindennapi 
életére. 

Istentiszteletet a csepregi imaházban minden hónap 3. vasárnapján 8.30-tól, illetve karácsony, 
húsvét és pünkösd ünnepének 1. napján 8 órától tartanak. 

Simon Réka (Szakony) 
Dr. Jani János (Csepreg) 

Forrásanyag: 

A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, Czéh Sándor Nyomdája, 1875. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, Főiskolai Könyvnyomda, 1910. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, Pohárnik Nyomda, 1933. 
Evangélikus Élet, 2008/29 
Harangszó, 1939/34. 270. o. és 1939/45. 338. o. (Csepreg) 
KSH, népszámlálási adatok. 2001. 
Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, Evangélikus Sajtóosztály, 1989. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Névtára. Budapest, Evangélikus Egyház Rota, 1973. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, Baross-Nyomda: Uzsaly 
és Koncz (Harangszó nyomdája), 1940. 
Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron, Székely és Társa, 
1924. 
Zátonyi Sándor: A reformációkori csepregi kollégium (1557-1643). Magyar Pedagógia 91. évf 3-4. 
szám. 
Csepreg Wikipédia 
Csepreg Térképcentrum 
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Szilsárkányi Evangélikus Egyházközség 

9312 Szilsárkány, Kiss Ferenc u. 16. (anyaegyház) 
Tel.: 96/287-043 
Web: http ://szilsarkany.lutheran.hu 
E-mail cím: szilsarkany@evangelikus.hu 
Selmecziné Füzéková Diana helyettes lelkész Szil
sárkányban (elérhetősége: Rábaszentandrás, Kos
suth u. 32.) 
Gombor Krisztián helyettes lelkész Sopronnémeti
ben (elérhetősége: Farad, Győri u. 76.) 

Megalakulásának éve: 1576 előtt, majd 1783-ban 
Anyakönyveit vezeti: 1783-tól 

Szilsárkányi ímyaegyház: lélekszám: 71 770/ 58 
Sopronnémeti leányegyház: lélekszám: 130 /127/ 

107 
Szórványai és lélekszámuk: Pásztori (12 /5/ 5), 

Rábapordány (19 III 1), Szil (51 /22/ 15) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 283 /225/ 

186 
Tisztségviselők: Felügyelő: Nagy Endre; 

gondnokok: Kovács Imre (Szilsárkány), Csonka 
Józsefné, Szabó Sándor (Sopronnémeti); jegyzők: 
Kovács Imréné (Szilsárkány), Elekné Erdős Veronika 
(Sopronnémeti); pénztárosok: Németh Szabolcsné 
(Szilsárkány), Nagy Gyuláné (Sopronnémeti); egyházmegyei közgyűlési tag: Böjtös József, póttag: 
Elekné Erdős Veronika; számvevőszéki tagok: Horváth Jánosné, Kovácsné Sülé Zsanett, Tapolcainé 
Béres Zsuzsanna; jelölőbizottsági tagok: Böjtös József, Horváth Jánosné, Kovács Imréné, Kovácsné 
Sülé Zsanett, Nagy Gyuláné 

Presbiterek: Győri Miklósné (Szil), Kiss Bálint (Sopronnémeti), Kovács László (Szilsárkány), Nagy 
Gyula (Sopronnémeti), Paál Vincéné (Sopronnémeti) 

Tiszteletbeli presbiterek: Szabó László, Szarka János 

A gyülekezetek története 

A szilsárkányi anyaegyház 

Szilsárkány Győr-Moson-Sopron megyében, a Rábaközben, Csornától 7 km-re délre található 
község. Népessége: 1339 (1910), 756 (1990), 721 (2001) 

Amint oly sok falut. Szilsárkányt is morzsolja az elvárosiasodás folyamata: egyre többen vállalnak 
munkát másutt, majd költöznek el a faluból. A község önkormányzata azonban mindent igyekszik 
megtenni, hogy a fiatalokat maradásra bírja. Ebben nagy szerepet kap az iskoláért folytatott küzdelem. 

Területén késő bronzkori, kora vaskori és avar leleteket találtak. Első írásos említése: 1345 (Sarkán). 
A középkorban az Osl nemzetség és a belőle származó Csornai család birtoka volt, majd Török János, 
az Ostffy, a Bornemisza és a DessewíFy családok osztoztak rajta (1549). Győr elfoglalása (1594) után 
a törökök lerombolták templomát, a község 1633-ban építette fel újra. A 18. és a 19. században a 
közbirtokosság mellett a Potyondy család volt a legjelentősebb birtokosa. 1950-ig Sopron vármegyéhez 
tartozott. 

Önálló gyülekezet a 16. és 17. században 
Bizonyos források azt igazolják, hogy már a 16. században evangélikus gyülekezet élt Szilsárkányban. 

Payr Sándor ír egy nemes asszonyról, akit - saját elmondása szerint - 1576-ban keresztelt meg a 
szilsárkányi evangélikus lelkész: 

„Szörényi Kata, Kalocsai Mihály özvegye, a Pásztoriból való 76 éves nemes asszony 1652-ben 
vallotta, hogy őt már Sárkány templomában az akkori evang. lelkész (tehát 1576-ban) keresztelte. Más 
tanuk vallomása szerint is már Győr elveszte, tehát 1594 előtt volt evang. temploma és iskolája, s az 
Ostffy famíliának is volt itt udvarháza. A puszta templomot gróf Nádasdy Pál idejében, tehát 1633 
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előtt építették újjá. A 70 éves Lőrincz Kristóf sárkányi lakos mondja 1652-ben: >Tudok az én éltemben 
itt kilenc prédikátort, legelső Farkas János< A 83 éves Osbát Ambrus is emlékezett egy prédikátorra, 
akit még Győr vesztése előtt szállítottak a prédikátori házba."" 

A fentebb nevezett Farkas Jánost (1615) tekinthetjük az első ismert szilsárkányi evangélikus 
lelkésznek. Utána Győrvári Miklós (1627-1630), Palla György (1644), Orsics György (1646), Domsics 
István (1651-1654?) ésTuróczi György (?) neve maradt fenn. 

„Domsics lelkész idejében Potyondi Ferenc Sopron megye esküdtje a szilsárkányiak nevében 
tiltakozott az ellen, hogy Pásztori mint filia hozzájuk tartoznék. 1654-ben Musay püspök tartott 
Sárkányban egyházlátogatást. 1674-ben Nagy András volt a lelkészük, kinek nevét a pozsonyi 
törvényszék jegyzőkönyvéből ismerjük."" 

A következő adat, ami a szilsárkányi evangélikusokkal kapcsolatos, 1717 körüli. Ekkor foglalták 
el - felbátorítva a királytól - katonák és kapuvári hajdúk a templomot, az iskolát és minden egyházi 
épületet, vagyont. A védekezők közül többeket elfogtak, és csak miután áttértek katolikus hitre, 
bocsátották szabadon. 

Űjraalakulás a türelmi rendelet után 
Németh Mihály, a vadosfai gyülekezet felügyelője szorgalmazta, hogy a szilsárkányiak bátran 

álljanak ki önállóvá válásuk mellett, s adják be a vármegyéhez gyülekezetalapítási kérvényüket. 
Miután Szilsárkány, Németi, Szil, Pásztori és Rábapordány megállapodtak egyesülésükről, 1782. 
október 30-án benyújtották kérvényüket a vármegyéhez. Az engedély 1783. november 19-én született 
meg, ami megkötésül adta, hogy a katolikus papnak minden eddigi járandóságot meg kell fizetni a 
saját pap ellátása mellett. 

A gyülekezet Vadosfától elszakadva 1783. október 19-én Nemes Gecsényi Imre házánál tartotta 
istentiszteleteit, egészen addig, míg a templom fel nem épült. 0 adott otthont az ideiglenes papi 
szolgálatot ellátó nyugdíjas Vásonyi Sámuelnek, s a később beiktatott Mészáros Péternek is. 

A templom 
Mészáros Péter helyezte el az épülő templom alapkövét 1783. március 23-án, s 1784. október 19-én 

már fel is szentelték a templomot, bár ekkor még nem volt oltár és keresztelőkút, de az elsődleges cél az 
volt, hogy legyen végre hely, ahol az istentiszteleteket - szegényes körülmények között is - meg lehet 
tartani. Még ebben az évben a felügyelő, Németh Mihály adományaként a gyülekezet keresztelőkúttal 
gazdagodott, ami máig hirdeti; „Tettes Németh Mihály és felesége Sáry Trézsia csináltatták 1784." 

1789-ben szószéket és oltárt készíttetett a gyülekezet, s az északi oldalon (a jelenlegi főbejárat helyén) 
helyezte el. 1795-ben karzatot emeltek a templom déli oldalán. 1798-ban határozta el a gyülekezet, 
hogy orgonát építtet. Sopronból egy Kleplad nevű orgonaépítővel készíttettek egy hat regiszteres 
hangszert, amit az 1795-ben emelt déli karzaton (ma az oltár és szószék helye) helyeztek el. 1896-
ban új, nyolcregiszteres orgonát építtetett a gyülekezet Országh Sándor és fia által. Ezt az orgonát 
használja ma is a gyülekezet. A felújítása időszeríi és szükséges lenne. 

Az 1810-es években elterjedt hírekkel szemben, miszerint a szilsárkányi gyülekezet nem képes 
fenntartani önmagát, nagy áldozatvállalással megjavították a megrongálódott templomtetőt és a 
déli tűzfalat, majd 1812-ben karzatot emeltek a szószék mögé az északi oldalon. Ez azonban annyira 
megterhelte a gyülekezetet, hogy sokáig (1838-ig) nem is tudtak semmi újítást, szépítést a templomon 
véghezvinni. Ekkor azonban nagy változások történtek: az oltár mögött összenyitották a templomteret 
a sekrestyével, a déli karzatot elbontották, s helyette a keleti és nyugati oldalon emeltek két karzatot. Az 
oltár és szószék együttese az orgonával helyet cserélt. Ekkor állították a karzatokat tartó kőoszlopokat 
és a padlásig nyúló faoszlopokat. Ekkor kezdték lerakni a torony alapjait is, de kb. 4 méter mélységnél 
elakadt a munka. A következő dátum 1858, amikor újra javítani kellett a templomot: újrarakták a tetőt 
fazsindellyel, belül pedig stukatúrral látták el. Ettől viszont a falak repedezni kezdtek, ezért azokat 
meg kellett erősíteni 1864-ben. 

Ebben az időben (1875. évi névtári adat) 419 lélek tartozott az anyaegyházhoz. Saját iskolával 
rendelkező filiájában. Németiben 324 evangélikus élt. Szórványaiban (Felső-Pásztori, Kis-Tata, 
és Pordány) összesen 47-en laktak. A 790 tagú egyházközség lelki gondozója Tóth Sándor volt. A 
szilsárkányi iskola 75 diákját Varga Antal tanította. 

1884-ben a gyülekezet nagy költséggel vaslemezzel fedte be a tetőt, hogy hosszú évekre megkímélje 
magát a javítgatásoktól, azonban a rossz munka miatt újra és újra hozzá kellett nyúlni. Ebben az 
évben tettek a templom építésének évszámával egy keresztet a tető déli végébe. 

56 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I.k. Sopron, 1924. 90. 
57 Payr 90. 
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A harangok 

A haranghasználatot 1786-ban engedélyezték a protestánsoknak. Ekkor kérelemre megkapták az 
eddig a katolikus templomban lévő 120 kg-os harangjukat, igaz, hasadtan. Újraöntve ezt a feliratot 
viselte: „Gáspár Mendel Goss Mich in Raab". Egy házaspár saját költségén készíttetett egy 40 kg-os 
kisharangot, amit később - mivel az 1792-ben tönkrement - beleöntöttek egy nagyobb, 3 mázsás 
harangba. Felirata: „A szill-sárkányi ágostai vallástartó szent Gyülekezet számára isteni dicséret 
összehivása végett. Sopronban 1793. Johann Georg Köghel". Az 1786-ban felállított haranglábak 
helyére 1820-ban tölgyfa lábakat állítottak. 1855-ben a 120 kg-os harangot, mivel elhasadt, újraöntették 
egy nagyobb, 4 és fél mázsás haranggá. Felirata: „Seltenhofer Frigyes öntötte Sopronban 1854. A 
Szili-Sárkányi ev. Gyülekezet öntetté." 1858-ban felépült a torony is, s végre a harangok méltó helyre 
kerülhettek. 1959-ben a 3 mázsás harangot 325 kg-osra növelve újra kellett önteni. 

Iskola és paplak 

Az iskola 1786-ban épült fel a tanítói lakással együtt. 1810-ben azonban mindkettőt újra kellett építeni, 
mivel „alacsony, szűk, egészségtelen, sötét volt, s nemsokára kezdett omladozni".^' Az iskolát 1847-ben 
kellett újra javítani. 1861-ben készíttetett a gyülekezet az iskola számára padokat. 1865. október 9-én 
a tanítói lakásban tűz ütött ki, ami a templom kivételével minden egyházi épületet megsemmisített. 
Az épületek ugyan biztosítva voltak, mégis nagy nehézséget okozott újraépíteni mindent. Igyekeztek 
azonban most már korszerűbb módon építkezni, például cseréppel fedték az iskola tetejét. Ennek 
azonban az lett a következménye, hogy a falak nem bírták el a nehéz tetőszerkezetet, ezért azokat meg 
kellett erősíteni terméskővel. 1892-ben bővíteni kellett az iskolát. Erre a gyülekezet tagjaitól befolyt 
3000 forint adott lehetőséget. 

1786 májusáig a lelkészlakás is felépült a gazdasági épületekkel együtt. Később a lelkészlakást is 
javíttatni kellett többször, azonban 1830-ban elérkezett az idő egy nagyobb szabású átalakításra: ekkor 
alakították ki a háromszobás formát, s újjáépítették az udvarra néző oldalát is a melléképületekkel 
együtt. Az 1865-ös tűzvészt követően került a lelkészlakásra is cserépfedés. Mai formáját 1907-ben 
nyerte el. 

A 20. század első évtizedének végén 308 lélek alkotta az anyagyülekezetet. Iskolájában 61 gyermek 
tanult. A tanítójuk még Varga Dezső volt. A sopronnémeti filiájában élő 360 lélekkel, valamint a 
szórványaiban lakó hívekkel együtt 711 lélek lelkipásztora volt Karsay Imre. 

A második világháború után 
Az 1940. évi névtárban még 314 lélekkel szerepel az anyaegyház, és filiájával, szórványaival együtt 

701 evangélikust tartottak nyilván az egyházközségben. A szilsárkányi iskolában 45 gyermeket tanított 
Gecsényi Lajos igazgató tanító. Ezt követően Szilsárkány sem kerülte el falusi gyülekezeteink sorsát. 
Az évtizedek egyre kisebbre zsugorították a nyájat. 

1945. október 7-én Böjtös László esperes megállapította , hogy Nagy Lászlót - aki 1936 márciusától 
1945 márciusáig szolgált Szilsárkányban - „a vonatkozó egyházi törvények alapján" meg kell fosztani 
lelkészi állásától, mivel elhagyta gyülekezetét, s a felszólítások ellenére sem tért vissza szolgálati helyére 
szeptember 30-ig. A gyülekezet nem állt ki lelkésze mellett, mondván: „A gyülekezet és lelkésze közti 
viszony már évekkel ezelőtt megromlott, amikor azt látta a gyülekezet, hogy lelkipásztorának élete, 
jelleme homlokegyenest ellenkezik azzal, amit a szószékről hirdet."^' 1945. november 18-án határozott 
a presbitérium lelkészi állásának meghívás útján való betöltésről, s egyhangúlag Ferenczy Vilmos 
segédlelkész meghívását javasolta, akit november 25-én közfelkiáltással, egyhangúlag választott meg 
a közgyűlés. Ugyanezen közgyűlésen kántortanítót is választ a gyülekezet Gánts Jenő személyében. 

1946. augusztus 11-én döntöttek a lelkészlak és a sekrestye renoválásáról, majd tiltakozó jegyzéket 
küldtek a miniszterelnökhöz a tervezett iskolaállamosítás ellen. 

1946-ban úgy kezdtek az iskola renoválásába, hogy már feltűnt a láthatáron az iskolák államosításának 
veszélye. Az iskolaszéki elnök bejelentette, hogy az alacsony tanulószám miatt szükségesnek látja, 
hogy az evangélikus iskola együttműködjön a katolikus iskolával. Ez az együttműködés azonban 
nem tartott sokáig, mert 1948-ban az evangélikus iskolát az állam átvette, a tanítót „állami tanító"-
vá minősítette. 1950-ben a kántor sem teljesíthette tovább szolgálatát, mert a szakszervezet megyei 
titkárától felszólítást kapott, hogy nem kántorizálhat. 

1951-ben kerül a közgyűlés elé az 1949. évi keretszerződés, amelynek nyomán a gyülekezet 
„megvásárlásra felajánlja az államnak", vagy az „állam javára lemond" földjeiről. 

58 Jegyzőkönyv ebből az évből. 
59 Jegyzőkönyv a vonatkozó évből. 
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1953-ban kezdtek gyűjtést a sekrestye és templom renoválására, ami végül a vártnál kevesebb befolyt 
pénz miatt csak a legszükségesebb javításokat fedezte. 1965-ben határoztak a templom északnyugati 
oldalának és a tetőgerendáknak a javításáról, de hamar kiderüt, hogy a tető fedését palára kell 
kicserélni, a torony ablakait dróthálóval kell ellátni, és a villámcsapásban megsérült toronysüveget 
is meg kell javítani. 1970 nyarának végére készült el a felújítás: a tető palafedése, a toronyba vezető 
lépcső cseréje, a toronysüveg javítása és a harangtartó állvány vasállványra cserélése, valamint a 
homlokzatok külső javítása. Ugyanebben az időben újították fel a sopronnémeti tornyot is. Azóta a 
templomon és a lelkészlakáson nagyobb mértékíí felújítás nem történt. 

Az egyházközség helyzetét mutatja, hogy az 1981. augusztus 31-ével nyugalomba vonult Ferenczy 
Vilmos lelkész után már csak Bencéné Szabó Márta volt beiktatott lelkésze az egyházközségnek. Az ő 
távozása (1989) után helyettes lelkészek és segédlelkészek látják el az egyházközség lelki gondozását. 

2007. február l-jével az egyházkerület püspöke Gombor Krisztián farádi beosztott lelkészt jelölte ki 
a Szilsárkányi Evangélikus Egyházközség helyettes lelkészéül. 2011 tavaszán pedig az anyagyülekezet 
gondozásával Selmecziné Füzéková Dianát bízta meg, míg a leányegyház szolgálatai Gombor 
Krisztiánnál maradtak. 

A sopronnémeti leányegyház 

Sopronnémeti a Rábaközben található község. Csornától 10 km-re délnyugatra a Szombathely-
Hegyeshalom vasútvonal mentén. Szilsárkány tőszomszédságában fekszik. Földrajzilag sík, egy kicsi, 
de zsilipéit patak, a Keszegér szeli ketté. Lakóinak száma: 294. 

írásos emlékeinkben a község említése 1318-ban történik először. Neve Nemithy volt. 1894-től a 
hivatalosan megállapított neve Sopronnémeti. 

Középkori birtokosai az Osli és más nemesi családok. Az Osl nemzetség ötödik ága az úgynevezett 
Németi ág volt. A belőle származó családot a 16. század közepén a Csornától délre eső Németi falu 
után kezdték Németinek nevezni. A község a megye törvénytevő gyűléseinek egyik legállandóbb 
székhelye volt (sedes iudicaria, sedria = kihirdető vagy ülést tartó hely). 

Később Esterházy Miklós József herceg (1767-ben), a Chernél család és Horváth László (1840-
ben), majd Esterházy Pál Antal herceg, Tóth Bálint és a Végh család tagjai (1850-ben) lettek németi 
földesurai, földbirtokosai. 

Németiben - mint a vármegye egyik székes helyén ~ a 17. században nagyobb, önálló anyagyülekezet 
volt. 1646-ban Szenczi János a lelkésze. Az 1654. évi egyházlátogatáskor Szepesi János lelkész és Nagy 
István tanító állt a gyülekezet élén. Az 1655 és 1659 közötti időből Ürményi Miklós, 1665-ből Simonides 
Jakab lelkészi működéséről tudunk. 

A „némethi ev. filia," mint ez az 1721. évi április 5-én tartott tanúkihallgatásból világos, a soproni 
országgyűlés (1681) előtt és utána is önálló anyagyülekezet volt Potyond filiával. Templomát, iskoláját 
az összes egyházi épülettel együtt szabadon használta. Azonban a protestantizmus e gyászos idején 
ez a gyülekezet sem örülhetett sokáig vallásszabadságának, mert 1717 körül a vármegye katonái a 
környező falvak lakosainak segítségével erőszakkal elfoglaltak minden protestáns középületet és 
közvagyont. Az egyházi hivatalnokok elmenekültek, csak egy praeceptor (tanító) maradt, akit azután 
mindenétől megfosztva Kapuvárra hurcoltak fogságba. így az egykor virágzó gyülekezet rövid úton 
megsemmisült. Ezentúl evangélikus lelkész semmiféle munkát nem végezhetett a községben; a hívek 
kénytelenek voltak a plébánoshoz fordulni, s kötelesek voltak - épp úgy, mintha katolikusok lettek 
volna - minden adót megfizetni; ami annyival is inkább visszatetsző volt, mivel a község lakosai 
nagyobbrészt evangélikusok voltak, és a kevés katolikus hívő vallásos szükségleteit egy Tóth-
Keresztúrról átjáró Gálya nevű plébános elégítette ki. 

Az 1681. évi 25. és 26. törvénycikk („articulus") értelmében Sopron vármegyében is csak két 
templomban engedélyeztek nyilvános istentiszteletet, ezek közül az egyik a faluhoz elég közel fekvő 
Vadosfán volt. Természetes tehát, hogy a németi evangélikus lakosság miután önállóságától - mint 
gyülekezet - megfosztatott, csatlakozott Vadosfához, s egész 1783-ig oda tartozott. 

1783-ban azonban egyesülve a szilsárkányi, pásztori, pordányi és kistatai evangélikusokkal, 
megalakították a „szill-sárkányi evang. Gyülekezetet"." Ettől fogva tehát a sopronnémetiek osztoztak 
„Szili-Sárkány" minden örömében és bánatában. Közös volt minden, az iskolaügy is. Történetük is 
azonos a szilsárkányi gyülekezet történetével 1834-ig, amikortól iskolai ügyeit a gyülekezet maga 
rendezte. A szilsárkányi gyülekezet újraalakulása óta ugyanis a németi hívek, hogy gyermekeik az 
evangélium szellemében nevelkedjenek, kénytelenek voltak gyermekeiket télvíz idején is Szilsárkányba 
küldeni. Az utak rossz állapota és a zord időjárás miatt hamar megszületett a szándék saját iskola 
építésére, fenntartására. 

60 A türelmi rendelet után, ebből az évből való jegyzőkönyvi határozat. 
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1834-ben az evangélikus és katolikus gyülekezet egyezségre lépett. A község közös földjéből kaptak 
egy részt iskola és tanítói lakás építésére. Ezeket még ebben az évben fel is építették. Az első tanítói 
fizetés 385 forint volt. 

Az 1875. évi névtárban a filia 324 lélekkel szerepel. Iskolájában 43 gyermeket oktatott Noszlopy 
Kristóf tanító. 

„A gyülekezet hitéletéről tanúskodik az a körülmény, hogy minden családi tűzhelyen feltalálható a 
Szt. írás, az énekes és imádságos könyv. E tény arra enged következtetni, hogy a házi isteni tisztelet 
még több helyen megvan. Vasár- és ünnepnapokon, továbbá advent és böjt idején tartatni szokott 
reggeli könyörgéseken szép számmal résztvesznek. A vasárnap délutáni isteni tiszteletek után pedig 
vallásos iratok, evang. családi lapok olvasása által szórakozik a nép egy része" - írta Karsay Imre, 
Karsay püspök unokaöccse, szilsárkányi lelkész.'"' 

A gyülekezeti élet pezsdítése és az öntudat erősítése céljából 1902-ben tornyot építettek a 
sopronnémetiek, hogy legalább a harangozást biztosíthassák. Bár szerettek volna templomot is építeni, 
hogy ne kelljen Szilsárkányba járniuk, ami főleg télvíz idején okozott nehézségeket, azonban hosszú 
évtizedekig csak a torony magasodott az ég felé, mivel először a világháborúk, majd a gyülekezet 
korlátozott lehetőségei szabták meg a munkát. 

A század első évtizedének végén (1910. évi névtár) a filia lélekszáma 360 volt, több mint 50-nel 
haladta meg az anyaegyházét. Iskolájában 69 gyermek tanult Mesterházy Károly tanító keze alatt. A 
második világháború kezdetén 362-en voltak. Az iskola 57 tanulóját még a korábbi tanító, Mesterházy 
Károly oktatta. 

1993-ban határozta el a gyülekezet, hogy mindenképpen belefog egy templom megépítésébe. 
Alapítványt hozott létre megépítéséért, amire folyamatosan érkeztek az adományok magánszemélyektől 
és cégektől egyaránt. 1994. október 16-án tette le az alapkövet Szebik Imre püspök, majd a Nagy 
Tamás által tervezett templomot 1997. szeptember 21-én szentelte fel ugyancsak D. Szebik Imre. A 
templomépítés megvalósulásához a gyülekezet tagjai is hozzájárultak adományaikkal, de még inkább 
kétkezi munkájukkal. Hálaadással a szívükben érték meg a pillanatot, amit oly régóta vártak. 

Pásztori (szórvány) 

Pásztori alig félezer lakosú kis község Szilsárkánytól 3 km-re, északkeleti irányban. A néhány 
utcából álló településen ma kevés evangélikus él. A 17. század közepén azonban - jegyzőkönyveink 
szerint 1646-ban - Kránicz Lőrinc volt a falu evangélikus lelkésze, aki 1651-ben már Barbacson 
szolgált. Később Szilsárkány filiája lett. Sokszor a nagy vizek miatt a hívek nem látogathatták az 
anyagyülekezetet, sőt temetkezni sem lehetett Pásztoriban. 

Rábapordány (szórvány) 

Szilsárkánytól keletre, Csornától délkeletre található 1000 lakosú község, alig néhány evangélikussal. 
Csanaki István volt az első ismert lelkész (1614-1625), akinek utóda Somogyi István volt, de 1631-ben 
felesége erkölcstelen élete miatt megfosztottak hivatalától. Az 1654. évi egyházlátogatáskor Sutoris 
János volt a lelkésze, Ách János a tanítója és Dör a filiája. 

Szil (szórvány) 

Szil község a Kisalföld középső részén, a Rábaköz központjában fekszik, közel egyforma távolságra 
a Hanság mocsárvilágától és a Rába folyótól. Csornától délre, 16 km-re helyezkedik el. 

A település a 16. és 17. században a Nádasdyak birtoka. Nádasdy Ferenc, a mezőváros földesura 
és a templom kegyura a reformáció térhódításával 1591-ben hitvitát rendezett itt, s ezt követően 
a falu és temploma evangélikus lett. Reczés János esperes 1595 előtt tartott egyházlátogatást az 
anyagyülekezetben. Kincses Pál volt ekkor a falu első ismert evangélikus lelkésze, akit innen Kőszegre 
hívtak meg. 1628-ban Körösi Imre volt a lelkész, aki ugyanitt 1632-ben már esperes. (tl635. máj. 
14.) Hivatalában igen szigorú volt. Egy esetben büntetésképpen elzáratott egy lelkészt, Szeredi 
Mihályt. Emiatt Körösit felfüggesztették esperesi hivatalából. 1635-ben Eőri Nicolai György alesperes 
volt a lelkészük, akit Sövényházáról hívtak meg. Nádasdy katolizálásával a templom 1643-ban újra 
katolikus lett. 1646-ban a kiküldött királyi bizottság visszaadta Szilnak és Kistata filiának a templomot, 
paplakot és iskolát. 1654-ben is még Eőri Nicolai a lelkész és Szeleczky Márton a tanító. 1659-ben 
Szakonyi Miklós a lelkész. 1681-ben a katolikus Eszterházyak lesznek a földesurai. A gyülekezet az 
ellenreformáció áldozata lett. 

1910-ben 5 evangélikussal szerepelt nyilvántartásainkban. Az 1940. évi névtárban 9 evangélikust 

61 Karsay Imre 1894-1910 között volt itt lelkész. Ebből az időből való az egyházlátogatási jegyzőkönyv részlete. 
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találunk a szili szórványban. A legutolsó népszámláláson 51-en vallották magukat egyházunhoz 
tartozónak. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek 
a) Szilsárkányban, a korai gyülekezetben Farkas János (1615), Győrvári Miklós (1627-1630), Palla 

György (1644), Orsics György (1646), Domsics István (1651-1654), Turóczi György, Nagy András 
(1674), NigriniJ. (1717) 

b) Szilsárkányban a türelmi rendelet után Mészáros Péter (1783-1786), T. Horváth Márton (1786-
1791), Kovács Sebestyén András (1791-1799), Kiss Mihály (1799-1801), Kalchbrenner József (1802-
1804), Bongya János (1804-1807), Horváth István (1807-1813), Gáncs János (1813-1827), Kiss Sámuel 
(1827-1861), Kiss Elek (1862-1867), Horváth Sámuel (1867-1871), Tóth Sándor (1871-1893), Karsay 
Imre (1894-1910), Mikolás Kálmán (1911-1935), Nagy László (1936-1945), Ferenczy Vilmos (1945-
1981), Bencéné Szabó Márta (1982-1989), Szűcs Kálmán helyettes lelkész (1989-1998), Selmecziné 
Füzéková Diana (1999-2003), Selmeczi Géza (2003-2007), Gombor Krisztián farádi beosztott lelkész, 
majd lelkész (2007-2011), Selmecziné Füzéková Diana (2011-) 

Sopronnémetiben (Németi) a 17. században: Szenczi János (1646), Szepesi János (1654), Ürményi 
Miklós (1655-1659), Simonides Jakab alesperes (1665) 

Pásztoriban a 17. században: Kránicz Lőrincz (1646) 
Szilban a 16 és 17. században: Kincses Pál (1595 előtt). Körösi Imre esperes (1628-1635), Eőri Nicolai 

György alesperes (1635-?), Szakonyi Miklós (1659) 
Rábapordányban a 17. században Csanaki István (1614-1625), Somogyi István (1625-1631), Sutoris 

János (1654) 
Tanítók 
Szilsárkány tanítói: Fekete János, Sebestyén István, Bors Pál, Kovács István, Pelargus József, Bors 

Pál (ismét), Benedek Márton, Székely Ferenc, Szabó József és Varga Lajos. (Esetükben csak a sorrendet 
tudjuk) Varga Antal (1849-1896), Varga Dezső (1896-1921), Gecsényi Lajos (1921-1945), Gánts Jenő 
(1945-1948) 

Sopronnémetiben (Németiben) a 17. századi önálló anyagyülekezetben: Nagy István (1654) 
Az újjáalakult gyülekezetben (Szilsárkány filiájában): Székely Pál (1834-1850), Bereczky János 

(1850-1868), Noszlopy Kristóf (1868-1905), Mesterházy Károly (1905-1941), Széles Jenő (1941-1948) 
Rábapordányban a 17. században Ách János (1654) 
Szilban a 17. században: Szeleczky Márton (1654) 
Felügyelők 
Németh Mihály (7-1791), Prusinszky József (1795-1803), Tóth Ferenc (1803-1817), Tóth Lajos (1817-

1820), Tóth Mihály (1820-1839), Tóth Sámuel (1839-1848), Baditz Imre (1849-1858), Tóth Sámuel 
(1858-1863), Ostffy István (1863-1866), Kiss Lajos (1866-1875), Kiss Géza (1875-1884), Bozzay Miklós 
(1884-1897) Pethő Pál (1897-?), Szabó István (1935-1938), Mesterházy Ödön (1942-1946), Mikó 
Tihamér (1946-1952), Bertha Lajos (1958-1971), Bors Miklós (1971-1991), Bors Imre (1992), Horváth 
György (1992-1996), Varga Jenő (1996), Böjtös József (1996-2006), Nagy Endre (2006-) 

A jelen 
Jelenleg Szilsárkányban és Sopronnémetiben is havonta kétszer, minden 1. és 3. vasárnap van 

istentisztelet. Hittanórákat a szili általános iskolában tartanak, illetve Szilsárkányban családnál. Sajnos 
fogy a gyülekezet, s egyre kevesebb a hittanosok száma. Csak kétévente van konfirmáció, amelyen a 
falvakból vegyesen vesznek részt a fiatalok. Sajnálatos az is, hogy konfirmáció után a fiatalokat szinte 
lehetetlen összegyűjteni. Talán azért, mert hittanos- és konfirmanduskorukban is ritka, hogy a szülők 
hozzák el gyermekeiket az alkalmakra. Az istentiszteletek látogatottsága is elég alacsony, 10 % körül 
mozog. 

Gombor Krisztián 

Forrásanyag 

Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron, Székely és Társa. 
1924 
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A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, Czéh Sándor Nyomdája, 1875. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, Főiskolai Könyvnyomda, 1910. 
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, Pohárnik Nyomda, 1933. 
Evangélikus naptár, 1976/87, 1983/113, 1993/66 
KSH, népszámlálási adatok. 2001 
Lábjegyzetben szereplő egyházi jegyzőkönyvek 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, Baross-Nyomda: Uzsaly 
és Koncz (Harangszó nyomdája), 1940. 
Szilsárkány! Evangélikus Egyházközség honlapja (2008) 
Szil Wikipédia (2008) 
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Vadosfai Evangélikus Egyházközség 

9346Vadosfa, Kossuth u. 13. 
Tel.; 96/950-143 
Web: http://vadosfa.lutheran.hu 
E-mail: vadosfa@lutheran.hu 
Jorsits Attila gyülekezeti munkatárs 
Keletkezésének éve: 1644? (1681 és 1781 között 
artikuláris gyülekezet) 
Anyakönyveit vezeti: 1707-től 

Az egyházközség tisztségviselői: Dr. Győrffy Előd 
felügyelő, Mihályi, Szálai Csaba másodfelügyelő, 
Vadosfa, Sümeghy Péter jegyző, Mihályi, Kálmán 
Györgyné pénztáros, Vadosfa, Ódorné Árvái Margit 
számvevőszéki elnök. Kisfalud, Pintér László, 
Mihályi; Varga Martina, Mihályi számvevőszéki 
tagok 

Vadosfai anyaegyház: lélekszám: 63 /62/ 58. 
ifj. Tompos Sándorné gondnok. Presbiterek: Dan 
Andrásné, Németh Ernő, Szakács Lajos 

Mihályi leányegyház: lélekszám: 290 /296/ 262. 
Bálint Kálmán gondnok. Presbiterek: Horváth 
Gábor, Horváth Szabolcs, Kovács Gyula, Marics 
Sándorné, Molnár Lajosné, Pintér Gyula, Pintér 
László, Zsirai Lajos, Zsirai Tibor 

Kisfaludi leányegyház: lélekszám: 248 /239/ 216. 
Kálmán István gondnok. Presbiterek: Balogh Dénes, Balogh István, Gönye Imre, Kiss Előd, Nagy 
Árpád, Nagy László, Pirka László, Varga Imre 

Magyarkeresztúri leányegyház: lélekszám: 173 /167/ 148. Kovács Imre gondnok. Presbiterek: Móritz 
Attila, Németh Ferencné, Németh Erzsébet, Tóth Jánosné 

Zsebeházai leányegyház: lélekszám: 78 /79/ 74. Náray Lajos gondnok. Presbiterek: Gacs Jenő, 
Kovacsics Pál, Kovátsits Lajos 

Potyondi leányegyház: lélekszám: 47 /43/ 42. Kiss Bence gondnok. Presbiterek: Halász Zoltán, Kiss 
László 

Gyórói leányegyház lélekszám: 39 /41/ 39. Kovács Béla gondnok. Presbiterek: Kovács István, Kovács 
József 

Szórványok és lélekszámuk: Bogyoszló (18 /4/ -) , Himod (8 /5/ -) , Páh (U /2/ -) 
Lélekszám összesen: 975 /938/ 839 

A gyülekezetek története 

A vadosfai anyaegyház 
Vadosfa a csorna-szombathelyi vasútvonal mellett, a megye déli részén, Kapuvártól 18 km-re 

található település. A Kapuvári kistérség legkisebb területű és lélekszámú községe. A településen 
mindössze 88 személy lakik. A lakosság 75%-a evangélikus. A címerében lévő Luther-rózsa méltón 
fejezi ki a község múltját. 

A Kisalföld közepén, a Rábaköz tele van történelmi emlékekkel. Vadosfától keletre alig 1 km-re 
avar kori emlékek kerültek elő. A honfoglalás kori magyarság jelenlétére utal a község legmagasabb 
pontjának „dombszer" elnevezése. Régi okiratok bizonysága szerint a mai község területén öt település 
volt: Mihályi, Kisfalud, Vadosfa, Szent-András, Fertőnádfalva. Hosszú történelme során alakult ki 
ezekből Vadosfa. A községet egy 1227-ból való okirat emliti először. 

A falu azon négy nyugat-dunántúli település egyike, amelyet a híres 1681-es soproni országgyűlés 
jelölt ki artikuláris helynek. Ez azt jelentette, hogy az evangélikus hívek itt nyilvános istentiszteletet 
tarthattak I. Lipót „kegyelméből". Ezzel az eddig névtelen község országos jelentőségűvé vált, sőt 
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rövid időre püspöki székhely is lett. A korábban már evangélikussá vált kis község lakóinak fel kellett 
készülnie, és tartósan be kellett rendezkednie több ezer evangélikus lelki igényeinek kielégítésére. 
Fel kellett venni a harcot a katolikus restaurációs törekvésekkel szemben is. Megfelelő istentiszteleti 
helyiségről kellett gondoskodni. Az, hogy éppen Vadosfát és a hozzá hasonló kis helységeket jelölték 
ki artikuláris helynek, célzatos volt. 

Vadosfa evangélikus közössége ugyanakkor egyike dunántúli egyházkerületünk legkorábban 
keletkezett gyülekezeteinek. Kezdetben nagyon kevés lélekből állhatott. Sajnos a gyülekezet eredetét 
az adatok hiányában kellő pontossággal meghatározni nem lehet. Van ugyan levéltárában egy irat, 
amelyből kiderül, hogy Vadosfán már a 16. század közepe táján az evangélium szerinti hitvallók 
rendezett egyházközséget képeztek, de ezen iratnak alig-alig lehet mindenben hitelt adni, mert mellette 
semmi más feljegyzés nem bizonyítja ezt. Ezen irat szerint ugyanis az evangélikusoknak legelső 
templomuk távol a falutól állt, az ún. Andorban. Ezt a templomot, miután már falai roskadoztak, 
bizonyos gróf Turufa Rudolf protestáns nemes úr lebontatta, a nyert anyagot Vadosfára hordatta, 
s ebből 1614-ben saját költségen egy új templomot építtetett. Amikor a templom teljesen elkészült, 
gróf Turufa Rudolf az akkori Böcskei György nevezetű lelkésznek 60, káplánjának 40, a tanítónak 20 
ezüstforintot ajándékozott, a község elöljárói között pedig - méltányolva fáradozásukat - 100 ezüstöt 
osztott ki. 

Payr Sándor egyháztörténész sem a vadosfai artikuláris egyházközségről (1910), sem a dunántúli 
egyházkerületről készített (1924) munkájában erről nem tesz említést, viszont hiteles adatokra 
hivatkozva közli, hogy Vadosfa 1654-ben mihályi filiája volt, s a Mihályiban tartott egyházlátogatáson 
Kisfaludy Gáspár földesúr mellett jelen volt Vadosfa részéről Radó János gondnok is. Vadosfa 
Mihályinál és Kisfaludnál kisebb helység volt. Amíg Mihályiban és Kisfaludon két holdat szántottak 
háromszor a lelkésznek, addig a vadosfaiak csak egyet. A parókia építése és tatarozása is csak a két 
nagyobb gyülekezet dolga volt, de a stólákat egyformán fizették. Vita volt azonban az egyházi szolgálat 
rendjében. „A két filia. Kisfalud és Vadosfa viszonyát hosszabb pereskedés után 1665-ben rendezték 
véglegesen." A Mihályiban összehívott kerületi gyűlésen olyan döntés született, amely szerint két 
egymás utáni vasárnapon mindig Mihályiban, a harmadikon Kisfaludon, a negyediken Vadosfán 
volt a prédikáció. Az évi nagyünnepek első napján Vadosfán, a másodikon Kisfaludon, a harmadikon 
Vadosfán prédikált a lelkész. A vadosfaiak valószínű az iskolában gyűltek össze, mert templomról 
nincs szó a jegyzőkönyvben. 

A fentiek ugyan nem teszik semmissé a levéltári iratban közölteket, de nem is erősíti meg Vadosfa 
egykori anyagyülekezeti mútját. 

Az ellenreformáció nyílt támadásai - főképp Nádasdy Ferenc hitehagyása (1643) után - egyre 
erőszakosabb formában jelentkeztek. A vakbuzgó földesurak sorra dúlták fel Rábaköz virágzó 
gyülekezeteit is. A gyülekezet prédikátorát - Zwonarits (Zvonarics) Sámuel mihályi lelkészt - a 
pozsonyi törvényszék elé idézték. Gyászévtizedként tartjuk nyilván az 1671 és 1681 közötti éveket, 
amelyek kegyetlenségein csak az alkotmányosság útjára való visszatérés enyhített, amelyet a bujdosó 
kurucok (Thököly vezette) erősödő mozgalmának hatása kényszerítette ki I. Lipót királytól 1681-ben. 
Ekkor lett a kis Vadosfa a rábaközi evangélikusok központi helye. A kis falu és gyülekezete azonban 
nem virágzott fel nyomban a törvény meghozatala után. A rábaköziek még nem érezték a törvény 
súlyát. Azt remélték, hogy az általuk épített templomokat megtarthatják, s ahol 1681 előtt ténylegesen 
volt vallásgyakorlat, ott továbbra is megmaradhatnak. Erre a zavaros idők (1683-ban Thököly 
csapatai, majd a Bécs ostroma alá vonuló török) egy ideig lehetőséget is adtak. Az 1687. évi pozsonyi 
országgyűlésen azonban már ismét ott volt a protestánsok panaszai között, hogy Mihályi, Kisfalud, 
Keresztúr, Németi, Farad, Egyed, Szentandrás, Pordány, Sárkány és Bodonhely templomait elvették, 
s a vallásgyakorlatukat gátolják. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca (1703-1711) idején Rábaköz népe 
nagy ínségben élt, de a „nehéz időkben, ameddig a kuruc volt az úr, vallásszabadság is volt a lelkek 
vigasztalására." Még evangélikus gyülekezet is alakult Pápán 1707-ben. 

A szatmári béke után csalódottan kellett tudomásul venni, hogy a restringált (megszorított) 
megyékben nem érvényesíthetők azok a jogosítványok, amelyek a privilegiális (kiváltságos) 
vármegyék vallásgyakorlatában alkalmazhatók. Az előbbiekben a két artikuláris helyre szorították az 
evangélikus vallásgyakorlatot. A Sopron megyei gyülekezetek könyörtelen feloszlatását 1714 és 1719 
között végezték el. Utoljára Sobor maradt. 

Ebben az időben jutott Vadosfa valóságosan is kiemelt szerepéhez. Sajnálatos, hogy ezen az 
artikuláris helyen nem vezettek sem jegyzőkönyvet, sem anyakönyvet évtizedeken át. 

Az egyik régi anyakönyv első lapján ismeretlen személy csupán ennyit örökített meg: "...az ágostai 
hitvallás szerint való vadosfai artic. eklesiában a prédikátori szent tisztben szolgálnak ím ezek az 
tiszteletes atyák: Varjú Ádám, Ács Mihály, Jugovics Ádám, Büki Ferenc és még egyebek..." 

Büki Ferenc 1716-ban jöhetett Vadosfára Faradról, ahonnan valószínűleg üldözői elől kellett 
menekülnie. Szolgálatának első évei egybeesnek azzal az idővel, amikor Beled, Bodonhely, Edve, 
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Egyed, Farad, Jobaháza, Kisfalud, Mihályi, Németi, Pásztori, Potyond, Pordány, Sobor, Szilsárkány, 
Szentandrás, Keresztúr, Vág, Vásárosfalu és Vica Sopron megyei, Répcelak és Csánig Vas megyei 
községeket végleg megfosztották templomaiktól, és még a magánistentisztelet gyakorlásától is 
eltiltották őket, s arra lettek utalva, hogy Vadosfára zarándokoljanak vallási vigasztalásért. 

A vadosfai artikuláris gyülekezethez abban az időben Beled, Csánig, Csapod, Csorna, Dénesfa, Edve, 
Egyed, Farad, Gyóró, Himod, Jobaháza, Kapi, Kapuvár, Keresztúr, Kisfalud, Mihályi, Németi, Páli, 
Pásztori, Pordán, Potyond, Répcelak, Réthi, Sobor, Szentandrás, SziU, Szilsárkány, Vágh, Vásárosfalu, 
Vica és Zsebeháza tartozott. Büki lelkész buzgón végezte lelkipásztori hivatását. A szigorú tilalom 
ellenére is kijárt a gyülekezetekhez, különösen régi nyájához. Faradra. 

A gyülekezetnek ekkor a hitéhez tántoríthatatlanul ragaszkodó, gazdag, nemes úr, Telekesi Török 
István volt a patrónusa. Ö Egyed és a szomszédos községek nagy kiterjedésű határainak birtokosa volt, 
aki mindenben segítségére sietett az evangélikusságnak. 

1724-ben Büki Ferenc lelkészt meghívta a sömjéni gyülekezet, s így már áprilisban új lelkésze lett 
Vadosfának Vásonyi Márton személyében, aki Nagyvázsonyból származott, s Halléban fejezte be 
tanulmányait. Győrből érkezett, ahol rektorként és káplánként működött, de előtte Telekesi Török 
István udvari papja volt. Ekkor már a tóközi hívek, valamint Himod és Hövej községek evangélikus 
lakosai is Vadosfára jártak istentiszteletre. A hívők befogadására szolgáló templom nem lehetett régi, 
mert sehol sem szerepel az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben, s az elvett templomok között sem 
jegyezték. Csak hamarosan készült, szerény imaház lehetett. 1723-ban ennek sírboltjába temették a 
nagy patrónust. Török Istvánt. 

Az új lelkész először a rozzant állapotban lévő paplakot építtette újra, és kijavíttatta a tanítólakot. E 
célra az építőanyagot jórészt a hívek maguk adták és hordták össze, és a mesteremberek is többnyire 
fizetés nélkül végezték munkáikat. Egyidejűleg megkezdte a gyűjtést új templom építésére is. A 
templom építése azonban csak 1732-ben vehette kezdetét, de már 1734-ben, Szent Márton napján 
felszentelhették a 800 személy befogadására alkalmas épületet, amelyre 40 község adakozott. Két 
év múlva kőkerítéssel vették körül a hatalmas templomot. A templom nagyságával uralta a falut. 
A katolikus restauráció erre úgy válaszolt, hogy elrendelte Vadosfának egy kápolna építését 1751-
ben. Később ezt a kápolnát egész templommá bővítették az evangélikusok bírságpénzéből. Ezzel 
magyarázatot kapunk a településen lévő két aránytalanul nagy templom születésére. 

Az időközben megüresedett lelkészi állásra a fiatal Fábri Gergelyt hívták meg, aki 1737. május 20-
án foglalta el hivatalát. Győrből került Vadosfára, s az ottani mintára szervezte meg a presbitériumot, 
amelyben képviselve voltak a környékbeli falvak is. A hívek lelki életét hétköznapi, tanulságos 
magyarázatokkal szemléltetett igehirdetéseivel gazdagította. Munkáját Radó László felügyelő 
(Vadosfa) és Szánthó Ferenc gondnok (Keresztúr) segítette az anyagi ügyek intézésében, az iskolák 
látogatásában és a vizsgálatokban. A gyermekek nevelésének új lendületet adott azáltal, hogy 
iskoláztatásukat szigorúan elrendelte, s nemcsak maga felügyelt a tanításra, hanem az egyházi 
elöljáróknak is kötelességévé tette, hogy időközönként betekintsenek az iskolába. Az iskola színvona 
mindjobban emelkedett, népességben gyarapodott, s kisgimnáziumként készítette elő a tanulókat a 
soproni főiskolára. Vizközi Mihály iskolamester mellett (1737-től) Fidicinis Ferenc, később Dvorkovits 
János volt a latin nyelv tanítója. 1782-ig itt tanult Kis János (1770-1846), a költő-pap és püspök is, aki 
a magyar és a deák iskola elvégzése után ment Sopronba Laky István akkori tanító javaslatára. 

Fábri Gergelyt 1750-ben az egyházkerület püspökévé választotta. Ezzel Vadosfa a kerület székhelye 
lett, de Fábri püspöknek 1753-ban - az ún. „vadosfai vallási zavargás" következményeként - le kellett 
mondania hivataláról. Vadosfán ugyanis 1751. augusztus 20-án az evangélikus hívek kapákkal, villákkal 
felfegyverkezve várták a mihályi katolikusokat, akik kápolnájuk felszentelésére közeledtek a faluhoz. 
Az evangélikusok tettét igazolni látszott az a „rémhír", hogy a katolikusok ez alkalommal a vadosfai 
evangélikus templomot is birtokba akarják venni. Templomukat védelmezendő bocsátkoztak tehát az 
evangélikus hívek tettleges összetűzésbe a katolikusokkal. Fábri Gergely azonban nem vállalt részt 
ebben, hanem inkább csitította felzaklatott híveit. Ennek ellenére eltávolították vadosfai hivatalából, 
és a németkeresztúri várbörtönbe szállították. Ezért Vásonyi Máté végezte helyette a szolgálatokat a 
következő évben. A gyülekezet büntetése sem maradt el, a vallásgyakorlatot ugyan nem tiltották meg, 
de azt igen, hogy augusztus 20-án kinyissák az evangélikusok a templomukat.'^ 

Fábri Gergely utódaként a gyülekezet Kutsera Mártont hívta meg lelkészéül Nemes-Dömölkről. 
Az ő javaslatára szerezték be a templomba az első orgonát. Az ő idejében (1783. szeptember 11-én) 
vitték el erőszakkal a világi hatóságok által támogatott katolikusok az evangélikus templomból az 
öregharangot (azaz nagyharangot), ugyanis a kisebb harangot már 1751-ben büntetésként át kellett 
adni. A harangok mindaddig fából épített állványon függtek, amely már szétesőben volt. Ezért Kutsera 
Márton engedélyt kért a megyei hatóságoktól, hogy tornyot építhessen a gyülekezet a templomához. 

62 Payr Sándor: Fábri Gergely dunántúli evang. Püspök és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Budapest, 1894. 
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amely eddig torony nélkül állt. Az engedélyt megadták, a torony 1785-ben épült fel. Az ő idejében 
önállósult Farad és Szilsárkány is. 

Kutsera Mártont halála után - 1785. október 17-én - Berzsenyi Lajos (1785-1813) követte a lelkészi 
szolgálatban. Neki köszönhető, hogy 1786-ban a templomtetőt egészen felújították, 1788-ban a tornyot 
három öllel megmagasitották, 1789-ben harangot szereztek a toronyba. Ebben az évben építettek új 
iskolát a templom mellé, 1798-ban pedig új tanítólakást. 1806-ban Beleden épült imaház. 

Berzsenyi Lajos korai halála (52 éves volt) után néhány hónapig az addigi segédlelkész. Szabó István 
végezte a gyülekezet vezetésének feladatait mint adminisztrátor. Az érkező parókus lelkész. Gödör 
György (1813-1826) elsődleges feladata volt a hívek erkölcsi életének megtisztítása. De rendszeretetét 
mutatja, hogy az anyakönyvek és jegyzőkönyvek pontos vezetését is fontosnak tartotta. A gyülekezet 
anyagi helyzetét is igyekezett megszilárdítani. 1816-ban új parókiát építettek, és két harangot 
vettek. 1821-ben újjáépítették a parókiával szomszédos tanítólakást, 1822-ben került sor a templom 
tetejének újrazsindelyezésére, sőt új tanítólak és iskola is épült. Gödör György idejében volt az első 
összeszámlálás, amelyből kiderül, hogy a gyülekezet akkori területén 3570 evangélikus élt. 

1826. április 10-én bekövetkezett halála után Gödör Györgyöt Horváth János (1826-1880) követte a 
lelkészi szolgálatban. Az ő idejében hozták rendbe a templom belsejét első ízben 1827-ben, majd 1834-
ben, valamint az omladozó kőkerítést is megerősítették. Ö kérvényezte, hogy szüntessék meg azt a 
rendeletet, hogy az evangélikus templomnak az 1751. évi zavargások miatt - augusztus 20-án - zárva 
kell lennie. 1830-ban meg is érkezett a királyi leirat, miszerint István király napjának ünneplésére 
és a templom szabad használatára az engedélyt megadták. 1834-ben, Márton napján ünnepelte a 
gyülekezet temploma fennállásának századik évfordulóját. 1835-ben ismét javításokra került sor a 
templomban és a tornyon. 1840-ben a paplak és a tanítólak körül téglakerítés épült. 1866-ban alapot 
hoztak létre új oltár készítésére. 

Az 1875. évi névtárban Vadosfa 280 lelket számláló anyagyülekezetként szerepel 40 iskolás 
gyermekkel. Horváth János lelkész mellett Tóth Gyula segédlelkészként szolgált. A tanító Gáspáry 
Imre volt. Saját iskolával rendelkező filiájaként Mihályi, Kisfalud, Tótkeresztúr, Potyond és Zsebeháza 
gyülekezeteinek nevét és legfontosabb adatait olvashatjuk. Státusának megjelölése nélkül Gyóró 97, 
Kapuvár 25 lélekszámú közössége tartozott még az egyházközséghez, amelynek így összesen 2388 
tagja volt. 

1878-ban új orgona került a templomba, valamint a megrepedt kisebb harang helyett is újat öntettek. 
Ebben az évben Bakó Ferenc gyórói ispán négy ezüstözött gyertyatartót adományozott az oltárra. 
1880-ban az omladozó kőkerítés helyett vaskorlátot állítottak a templom köré. 

Horváth János több mint fél évszázados szolgálata után lemondott lelkészi hivataláról. Ekkor a 
gyülekezet Laucsek Jónás (1880-1905) lébényi lelkészt hívta meg, aki 1880. december 5-én foglalta 
el hivatalát Vadosfán. Az ő idejében - 1881-ben - templomépítési alapot hoztak létre, mivel a régi 
templom fennállásának 150 éve alatt igen rossz állapotba került. Addig is, míg a pénz össze nem gyűlt, 
igyekeztek a szükséges javításokat elvégezni. így 1884-ben új sekrestye épült, és elkészült az új oltár 
is. 1885-ben új tanító- és káplánlakást építettek. 

1886-ban a gyámintézet segélyezésére templomi gyűjtőládákat szereztek be. 1888-ban, reformáció 
ünnepén határozta el a közgyűlés, hogy az új oltárt új szent edényekkel és terítőkkel fogják felszerelni. 
Ezt adakozásból meg is valósították, amelyben a gyülekezet felügyelője, Ajkay Dániel jelentős 
pénzadománnyal járt elöl. Az oltárképet is - a rámával együtt - a nemes Ajkay család adományozta 
a gyülekezetnek. 

1895-ben a templom, az egyházi épületek és a kerítések renoválására került sor. Ebben az időben már 
kisebb volt a gyülekezet területe, mivel több faluban is imaházat, istentiszteleti helyet alakítottak ki. 
A vadosfai anyagyülekezethez ekkor Mihályi (1843), Tót-Keresztúr (1852), Kisfalud (1860), Zsebeháza 
(1868), Potyond (1872) leánygyülekezete, valamint Gyóró és Kapuvár fiókgyülekezete tartozott. 
(Zárójelben az alakulás éve szerepel.) 

Laucsek Jónás szolgálata idején az anyagyülekezetben a templomépítési alap folyamatosan 
gyarapodott. Súlyos betegsége miatt azonban 1905-ben kénytelen volt lemondani hivataláról, utódjává 
fiát, László Miklóst (1905-1917) választotta a gyülekezet. 

Szolgálatának első felében (1910. évi adat) 291 tagja volt az anyaegyháznak. Horváth János tanító 39 
gyermeket oktatott. Az egyházközséghez összesen 2493 lélek tartozott. 

Ekkor született a határozat arról, hogy az új templomot a reformáció 400 éves évfordulójára építsék 
fel. Ám 1911-ben a nagy templom életveszélyes állapotba került - az északi fal teljes hosszában 
végigrepedt, a tető leszakadással fenyegetett -, így a szakértői vizsgálat után július 30-án tartott 
közgyűlésen a gyülekezet elhatározta, hogy a torony kivételével az egész templomot lebontja, és újat 
épít. 

A templom építésének megszervezésére bizottságot hoztak létre, amely október l-jén tartott ülésén 
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elhatározta, hogy mellőzve a nyilvános pályázatot, két ismert építőt: Vogel József mérnököt és MüUer 
Ede vállalkozót kéri fel a tervek elkészítésére; továbbá elhatározták, hogy a tornyot is újjáépíttetik. 
A gyülekezet Vogel József terveit fogadta el kis módosítással, majd miután többektől árajánlatot 
kért, Káldy Mihály győri építési vállalkozót bízta meg a tervek kivitelezésével. Erről az 1912. február 
25-i közgyűlésen döntött a gyülekezet. Ugyancsak ekkor határozták el, hogy a régi „öreg harangot" 
becserélik, és egy harmadik, nagyharangra gyűjtést indítottak. Mivel a harangra már a vadosfai hívek 
összeadták a szükséges anyagi fedezetet, a többi falu pedig nem akart lemaradni az adakozásban, így 
a filiákban új orgona költségeire szerveztek gyűjtést. Ezekből az adományokból vásárolt a gyülekezet 
a Seltenhofer cégtől egy 595 kg-os harangot, valamint egy 1 manuálos 11 regiszteres Angster orgonát, 
amely gyönyörű hangjával ma is kíséri az éneket. A templomba új szószék és padok készültek. Az 
építkezést 1912. február 28-án kezdték meg, és október 10-én fejezték be. Felszentelésére november 
10-én került sor. 

A templom neogót stílusban épült. Tornya legmagasabb a Rábaközben. Belső tere egyszerű, az embert 
az Istenre figyelésben segítő. A szószék klasszicista stílusban készült. Oltárképe Jézus feltámadását, 
sírból való kiszállását ábrázolja. A templomban őrzik Telekesi István kuruc ezredes ereklyéit. 

1918-ban Böjtös László lett a gyülekezet lelkésze. 1938-ban a mihályi filia iskolája mellé tornyot 
építtetett. Kisfaludon pedig imaház épült. 

A második világháború kezdetén (1940. évi névtári adat) az anyaegyháznak 235 tagja volt. Az 
iskolában 45 gyermeket tanított Horváth János igazgató tanító, iskolai felügyelő. Az egyházközség 
további tagjait Mihályi, Magyarkeresztúr, Kisfalud, Zsebeháza, Potyond és Gyóró leányegyház, 
valamint Páli (6), Himód (5) és Bogyoszló (2) szórványhely evangélikusai adták. Az egyházközséghez 
tartozó 2270 lélek leki gondozását Böjtös László lelkész mellett Ferenczy Vilmos és Kovács Géza 
segédlelkész végezte. 

A fordulat évében (1948) nagy vesztesége volt a vadosfai egyházközségnek is iskoláinak államosítása 
és a tanítóinak egyházi szolgálatból való kivonása. Magyarkeresztúron még néhány évig a volt 
diakonisszajelöltek (Magassy Vilma, Nagyfalusi Olga) végeztek gyülekezeti munkát az iíjúság között, 
de a többi szolgálat a lelkészre hárult. Mindezek ellenére jutott idő az építkezésre is. Az ébredés 
időszakában (1951-ben) Zsebeházán templomot építettek. 

1948-ban Böröcz Sándor körmendi lelkészt felesége szüleinek vadosfai lakásán a diktatúra emberei 
elfogták. Évekig tartott szibériai fogsága és vorkutai bányamunkája. Szenvedésének végével hazatérése 
után kizárták egyházi szolgálatából. Vadosfán telepedett le és élt haláláig. Háza előtt nagyméretű 
nyírfákat ületett, amelyek őt a mordóviai „fehérnyírfákra", a reménységre emlékeztették. Ugyanis 
mikor hazaindították őket, egy közbenső állomás közbeiktatásával jöttek. Ez az orosz-ukrán határon 
fekvő Mordóvia, ma Mordovo (Oroszország) volt. Mordóvia Böröcz Sándornak Vorkutával szemben a 
hazaérkezés ígéretét, reménységét jelentette, és ezt a reménységet látta ő otthon a vadosfai nyírfákban. 

1953 tavaszán Böjtös László nyugalomba vonult. 1956-tól Amerikában, Clevelandben él, az ottani 
magyarság életében aktív szerepet vállal, Magyarország tiszteletbeli konzulja. Helyére Sümeghy 
Józsefet (1953-1997) hívta meg a gyülekezet. Egy ideig az iskolai hitoktatásban segédlelkészek álltak 
rendelkezésére. 1975-ben azonban - a csökkent gyermeklétszám miatt - megszűnt a segédlelkészi 
szolgálat a vadosfai gyülekezetben. 

Sümeghy lelkész hosszú szolgálati ideje alatt nagy társadalmi változásokat ért meg hazánk, s 
hatása mélyen érintette gyülekezeteinket is. Lélekszámuk a gondos lelkipásztori munka ellenére is 
számottevően csökkent, de ennek ellenére is folytak olyan építkezések, renoválások, amelyek a lelki 
erősödés alkalmainak biztosítására hivatottak. 1966-ban templom épült Magyarkeresztúron, 1970-ben 
pedig új parókia Vadosfán a már 160 éves régi helyén. A potyondi leánygyülekezet tornyos iskoláját 
1964-ben templommá alakította, majd rossz állapota miatt 1978-ban lebontotta, és újat épített a 
megmaradt torony mellé. 1979-ben a kisfaludi tornyot renoválták. 

1981-ben vadosfai templom fennállásának 70 éves évfordulójára készülve sor került az épület belső 
renoválására és festésére. 1989-ben felújították a mihályi templomot. 

Sümeghy József nyugalomba vonulása után lelkészházaspárt küldött ki D. Szebik Imre püspök a 
vadosfai gyülekezet szolgálatára 1997 szeptemberétől: Rác Dénest és feleségét, akik ekkor tették le 
lelkészvizsgájukat a kétéves segédlelkészi időszak után. A fiatal lelkészházaspár beiktatására egy évvel 
később került sor ünnepélyes keretek között. 

Az építkezések, tatarozások akkor sem maradhattak el. 1998-ban a magyarkeresztúri gyülekezet 
tatarozta templomát, majd a vadosfai templom tetőzetének rossz állapotát látva a gyülekezet 
elhatározta, hogy lecseréli a templom cserepezését. 2000-ben gyülekezeti adakozásból, külföldi és 
közegyházi támogatásból sikerült megvalósítani ezt a nagy munkát. Ugyanebben az esztendőben sor 
kerülhetett a templom csillárjainak, valamint az orgonának a felújítására és annak villamosítására 
is. 2002-ben Mihályiban a tanítólakást újította fel a gyülekezet. 2003-ban Zsebeházán került sor a 
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templom teljes külső és belső felújítására. A lehetőségeket állami pályázatted is sikerült megerősíteni. 
Ugyanebben az esztendőben Gyóróban az istentiszteleti helyként használt iskola, valamint a vele 
egybeépült tanítólakás nyílászáróinak cseréjét végezték el. 2006-ban Magyarkeresztúron lecserélték a 
templom régi cserepezését. 

2007 augusztusától - miután a gyülekezet lelkészei más gyülekezetbe költöztek - a lelkészi 
szolgálatot Mihácsi Lajos, a soproni evangélikus nyugdíjasház igazgatója látta el helyettesként. Az 
üresen álló lelkészlakás - kihasználva, hogy nincs lakója - teljes belső és külső felújításban részesült. 

A hitoktatást a 2007/2008-as tanévben Kiss Judit hitoktató végezte Celldömölkről, a 2008/2009-es 
tanévben pedig Selmeczi Diána rábaszentandrási lelkésznő tartja a hittanórákat. 

2010 augusztusától Jorsits Attila kapott megbízást a lelkészi szolgálat végzésére gyülekezeti 
munkatársként. 

A mihályi leányegyház 

A község Győr-Moson-Sopron megyében, a Rábaköz déli részén, a Kis-Rába folyó mentén 
helyezkedik el. 

Árpád-kori település. 
Ősi evangélikus anyagyülekezete bizonyára a 16. században keletkezett. Legrégebbről ismert 

lelkészük István, az 1600 körüli időben működött. Ezután egy ideig üresedésben volt a lelkészi hivatal, 
majd egy Pál nevű papot hívtak a mihályi hívek (1610). Utána Szeredi Mihály (1628-1629), Ladányi 
Miklós (1630), Hegyfalui Pál (1631-1646), Szentmiklósi János esperes, akit a pozsonyi vésztörvényszék 
elé idéztek (1650-1669), Zwonarits (Zvonarics) Sámuel, akit Pozsonyba idéztek (1669-1673), és végül 
Horváth György (7-1680-1681) szolgált a gyülekezetben. 

Az 1654-ben tartott egyházlátogatás idején Csóka János volt a tanítójuk. Filiái: Kisfalud és Vadosfa. 
Az anyaegyház és filiáinak viszonyát a vizsgálatról felvett részletes jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az 1643-tól nyíltan folyó vallásüldözésből Mihályi sem maradt ki. Kisfaludy János (a család katolikus 
ágának tagja) Nádasdy 200 katonájával, fegyverrel akarta elvenni a templomot 1662 virágvasárnapján. 
„Azt hitték, itt is olyan könnyű lesz, mint másutt. Itt azonban a földesurak, mint patronusok, a 
nemesek és a közrendbenvalók, mihályiak, kisfaludiak és vadosfaiak erélyesen ellene szegültek, s 
a templomot és gyülekezetet egy időre még megmentették. íme a hírhedt vadosfai zavargásnak ez 
volt az előjátéka már egy századdal korábban"- írja Payr Sándor 1910-ben megjelent könyvében. 
Ugyanakkor Mihályiban kezdete volt annak a folyamatnak, amely az anyagyülekezet megszűnéséhez 
vezetett. 1681-től a megmaradt evangélikusok Vadosfához tartoztak. 

A mai leánygyülekezet 1843-ban alakult. A községi pásztorlakást vették meg iskolahelyiségnek, 
amelyet 1844-ben átalakítottak. Kezdetben a vadosfai tanító járt át, de már 1844-től saját tanítót 
alkalmaztak. 

A tanítói kert végében állt egy harangláb két haranggal, a nagyobbikat 1846-ban, a kisebbiket 1847-
ben öntettek. 

1853-ban megnagyobbították az iskolát, majd 1863-ban újat építettek, amelyet imaháznak is 
használtak. A tanítólakás 1877-ben épült. 

Ebben az időben a gyülekezethez 511 lélek tartozott, s az iskolájában 89 gyermeket tanított Dombi 
László tanító. A 20. század első évtizedében 531 lélek alkotta a filiát.Takáts József tanító 104 gyermek 
tanításának gondját viselte. 

1938-ban az iskola (imaház) mellé tornyot építettek. Ekkor (1940. évi névtári adat) még 503 evangélikus 
élt Vadosfa legnagyobb filiájában, de a gyermekszám már jelentősen lecsökkent. Neszmélyi Péter 
tanító 66 gyermeket tanított. 

1989-ben ezt a templomot felújították. 2002-ben pedig a templom mellett álló omladozó tanítólakás 
felújításával - a Széchenyi-terv keretein belül - modern épülethez jutott a még mindig számottevő 
lélekszámú evangélikus közösség. 

A kisfaludi leányegyház 

Kisfalud község a Kis-Rába folyó mellett, a Rábaköz délnyugati részén, Kapuvártól 9 km távolságra, 
a kapuvár-szombathelyi főközlekedési út mentén található. Neve alapján feltételezhető, hogy az 
egykori település igen csekély kiterjedésű lehetett. A Kis-Rába folyó kettészeli a falut, majd elágazva 
annak egy részét szigetbe zárja. 

A falu első írásos említése 1237-ből maradt fenn Kázmér néven. Az 1594. évi török pusztítás 
Kisfaludot sem kímélte, 1604-ben egyetlen lakott jobbágyházat találtak benne. 1683-ban a Bécs ellen 
vonuló török seregek, 1704-ben labancok dúlták fel a falut. A 18. században az addig kizárólagos 
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Kisfaludy földesuraság mellett a Káldy, Béri Balogh, Rátky, Farkas, Angyal családok is birtokosok 
lettek. A Káldy-féle birtokrészt Niczky György szerezte meg, aki Kisfaludy Zsigmondtól is tekintélyes 
ingatlanokat vásárolt. 1777-ben birtokaik arányában kiosztották a közös legelőket és erdőket a birtokos 
nemesek között. 

17. században lakóinak legnagyobb része evangélikussá lett, és mihályi filiájaként gyakorolta 
vallását, de 1681-ben új viszony kialakítására kényszerült. Kisfalud evangélikussága is Vadosfára 
„zarándokolt", ha nyilvános istentiszteleten akart részt venni. 

A kisfaludi leánygyülekezet 1860-ban alakult újjá, és lett hivatalosan is Vadosfa filiája. De már 1848-
ban megépítették magányosan álló harangtornyukat, amelybe két harangot helyeztek. 

Az 1875. évi névtárban 458 lelket számláló filiaként találjuk. Iskolájába 80 gyermek járt. Tanítóját 
Bodács Sándornak hívták. 1892-ben új tanítólakást és iskolát építettek. 

A 20. század első évtizedének végén 494 lélek alkotta a íiliát. Bakody Imre volt a tanító. Az iskolában 
113 gyermek tanult. 

1938-ban imaházat épített a gyülekezet, amelyhez (1940. évi névtár adata) 492 lélek tartozott. Az 
iskolának 57 tanulója volt. Tanítójuk: Bakody Elemér. 

1997-ben templomot építettek a régi toronyhoz. 

A magyarkeresztúri (tótkeresztúri) leányegyház 
Magyarkeresztúr a Rábaköz szívében, Csornától 15, Kapuvártól szintén 15 km-re található, 520 lakosa 

van. Magyarkeresztúrt korábban Tótkeresztúrnak hívták. Környéke már a régi korok embereinek is 
letelepedésre alkalmas vidék volt. A soproni múzeumba került mészbetétes díszítésű edények arról 
vallanak, hogy már a bronzkorban is ember lakott a Rábaköznek ezen a vidékén. 

A török hódítás az egész Rábaköz feldúlását okozta. Amikor 1594-ben a török elfoglalja Győrt, a 
vidék falvaival együtt Keresztúri is elpusztította. A falu jó egy évtizedre elnéptelenedett. A jobbágyok 
pótlására valószínűleg ekkor telepítettek „tótokat" - valójában horvátokat - is a birtokra. Ok azonban 
a magyar lakosság között teljesen elmagyarosodtak. 

Lakói korán megismerkedtek a reformáció tanaival. Első ismert lelkészük Göncz István (1617) 
volt. Utódai közül Völcsey István (1631), Gomboth Mátyás (1642), Keresztúri Miklós (1651), Balogh 
Miklós (1654), valamint a pozsonyi törvényszék jegyzőkönyvéből ismert Balogh István (1673-1674) 
működéséről tudunk. 1680-ban csak tanítójuk volt. A gyülekezetet az üldöztetések során megfosztották 
önállóságától, és a vadosfai artikuláris gyülekezethez csatolták. 

Az 1850-es népszámlálás adatai szerint 98 házban 793 lakost írtak össze. A színmagyar lakosság 
vallásilag nagyon megosztott volt. A többséget az evangélikusok tették ki (450 fő), mellettük 233 
katolikus élt, de voltak reformátusok is (3 fő), sőt 34 zsidó is élt a faluban. 

Az evangélikus közösség 1852-ben alakult leánygyülekezetté, de az iskolát, a tanítólakást és 
a tornyot, amelyben két harang volt, már 1849/50-ben felépítették. 1865-ben új tanítólakást és 
iskolát építettek, mert a korábbi leégett. Az 1875. évi névtár 510 lélekkel említi a tótkeresztúri filiát, 
amelynek iskolájában 90 gyermek tanult. A tanítót Czirák Józsefnek hívták. 1892-ben közadakozásból 
harmóniumot vásároltak. 

A 20. század első évtizedének végén 501 lélek alkotta a filiát, és 77 gyermek járt iskolájába. A 
tanító Kiss Lajos volt. Az 1940. évi névtárban 492 lélekkel találjuk a magyarkeresztúri gyülekezetet. 
Iskolájába 103 gyermek tanult. Fodor Lajos volt a tanítójuk. 

1963-ban az LVSZ alosztályának igazgatója, és az LVSZ főtitkára látogatta meg a leánygyülekezetet. 
1966-ban épült fel a magyarkeresztúri templom. 2000-ben a templom belső festését végezték el 

közadakozásból. 

A zsebeházi leányegyház 

Zsebeháza a Csornai kistérséghez tartozó, a Rábaköz délnyugati részén található község. 
A település 1346-ban „Terra Sebe" néven szerepelt először egy oklevélben. A Potyondy család birtoka 

volt. A törökdúlás után (1594) tíz évre elnéptelenedett, majd újratelepült. Ma a lélekszáma 154. 
Zsebeháza 1647. június 25-én Tótkeresztúr filiájaként szerepel a nemesládonyi kerületi gyűlésen, de 

1674 és 1680 között már külön lelkésze volt Zsebeházának is. 1681 után az evangélikus vallásukhoz 
ragaszkodó híveknek a közeli Vadosfa nyújtott biztonságot. 

A mai gyülekezet leányegyházi voltában 1868-tól él. Kezdetben csak egy magánház szolgált a tanító 
lakásául és iskolául, de már 1873-ban iskolát építettek. Ezt megelőzően - még 1847-ben - megépült 
egy torony, amelynek harangjai közösek voltak a katolikusokkal. 
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Az 1875. évi névtárban 230 lélekkel találjuk Zsebeházát. Az iskola 34 diákjának tanítójciként Farkas 
György nevét olvashatjuk. 

1889-ben egy tűzvész alkalmával a falu nagy része elpusztult, így a tanítólakás is, és bár többen 
súlyos károkat szenvedtek, mégis a tanítólakás újjáépítése volt a falu első feladata. 

Az 1910. évi névtárban 214 lélekkel szerepel a gyülekezet. A 45 gyermek tanítójaként még Farkas 
György nevét találjuk. 

A második világháború kezdetén (1940. évi adat) a gyülekezetnek 233 tagja volt. A 42 iskolás 
gyermeket Kiss E. László tanította. 

A filia 1951-ben templomot épített. 
2003-ban a kárpótlásul kapott pénzből sor kerülhetett a templom teljes külső és belsÖ felújítására. 

A potyondi leányegyház 

Potyond Győr-Moson-Sopron megyében, a Csornai kistérséghez tartozó község. Lakóinak száma 
alig éri el a százat. A népesség fele evangélikus. 

A településen élők korán evangélikussá lettek. Gyülekezete már 1646-ban Bogyoszló filiája volt 
Jobaházával és Csáforddal együtt. 1681-ben Vadosfa oltalma alá kerültek. 

Tornyos imaházuk 1872-ben épült, a toronyban két haranggal. Ekkor szerveződött leánygyülekezetté. 
Ebben az időben 277 tagja volt a gyülekezetnek. Iskolájában 40 gyermeket tanított Sári József tanító. 

A 20. század első évtizedének végén 224-en voltak a potyondi evangélikusok. Iskolájukban 48 
gyermek tanult Czirák György „keze alatt". A második világháború kezdetén (1940. évi névtár adata) 
196 lélek alkotta a gyülekezetet. A 44 iskolás gyermek tanítója Hántó Sándor volt. 

A potyondi leánygyülekezet államosított, ám nem használt tornyos iskoláját 1964-ben visszakapta, 
és templommá alakította. Az épületet rossz állapota miatt azonban le kellett bontani, a megmaradt 
torony mellett 1978-ban készült el az új épület. 

A gyórói leányegyház 

Gyóró község Kapuvártól délre, a Kapuvár-Celldömölk irányába haladó fő közlekedési úttól 
nyugatra fekszik. 

1241-ből maradt fenn első írásos említése „Villa Gyorou" alakban. A 16. század első felében a Csák 
nemzetségből származó Kisfaludy és Ládonyi, valamint a szentandrási Monthorok birtokolják. 1622-
ben a Kisfaludy család valamennyi birtokot egyesíti. Az 1683-as török hadjárat során heves harcok 
dúltak a Répce-hídnál. 

Korai gyülekezetéről nincsenek adataink, de Gyóró községről már a legrégebbi iratokban is találhatók 
feljegyzések, ebből következtethetünk arra, hogy itt már a vadosfai anyagyülekezet fennállása óta 
voltak evangélikusok. 

Kezdetben csak arra törekedtek, hogy az anyagyülekezettel való szoros kapcsolatot fenntartsák. Az 
1875. évi névtárban még 97 lélekkel, status nélkül szerepelnek Kapuvárral együtt. Később azzal, hogy 
iskolát és tanítólakást építettek - Laucsek Jónás lelkészi szolgálata idején (1880-1905) - lépéseket 
tettek ahhoz, hogy szervezett gyülekezetté váljanak. Az 1910. évi névtárban már fiókegyházként 
jelennek meg 127 lélekkel és 24 tanulóval. 

Az 1933. évi névtárban pedig már leányegyházként találjuk 103 lélekkel és 15 tanulóval. Iskoláját 
„törpe iskola" megjegyzéssel jegyzik. A tanító Patkó Ernő volt. 

Az utolsó, sokatmondó adat az 1940. évi névtárból származik. Akkor is 97 lélek alkotta a filiát. Az 
iskola 17 diákját Sebestyén Ödön tanító oktatta. 

Azóta a lélekszám a felére csökkent. Az iskolát régen körzetesítették. Ma istentiszteleti helyül 
szolgál. 2003-ban került sor az imaházként használt iskola, valamint a vele egybeépült tanítólakás 
nyílászáróinak cseréjére állami pályázat útján kapott pénzből. 

A szórványok egykori gyülekezetei 
A szórványok közül kettő volt evangélikus anyagyülekezet a 17. században. 
A Jobaháza és Potyond között fekvő Bogyoszló a 17. század elején anyaegyház volt, s Jaszky Péter 

lelkész vezette a gyülekezetet 1628-ban. Ugyanebben az évben a csepregi zsinaton egy ismeretlen nevű 
bogyoszlói tanító is részt vett. 1630-tól Ferrariusz András a lelkész, akit később rábaközi alesperesnek 
is megválasztottak. Szemenyei János lelkészsége idején - 1646-ban - Jobaháza, Csáford és Potyond 
volt a filiája. 1651-ben Büki György lelkész működött Bogyoszlón. 
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A Vadosfa melletti Páli ugyancsak anyaegyház volt a 17. század elején. Plébánosa, Soproni János 
1635. december 12-én a fertőszentmiklósi kerületi gyíílésen tért át az evangélikus vallásra, és kötelezte 
magát az ágostai hitvallás követésére. Gombáth Mátyás volt pali evangélikus lelkésze 1646-ban. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek 
Vadosfán szolgáló lelkészek: Böcskei György (1644-?), Szántó András (1674-1680), Varjú Ádám 

(1696-1697), Ats (Aáchs) Mihály kuruc tábori lelkész (1704-1705), Jugovits Ádám (1706-1716), Büki 
Ferenc (1716-1724), Vásonyi Márton (1724-1737), Fábri Gergely, aki 1750-től püspök (1737-1753), 
Vásonyi Máté (1752-1753), Kutsera Márton (1753-1785), Berzsenyi Lajos (1785-1813), Gödör György 
(1813-1826), Horváth János (1826-1880), Laucsek Jónás (1880-1905), László Miklós (1905-1917), Böjtös 
László (1918-1953), Sümeghy József (1953-1997), Rác Dénes (1997-2007), Rác Dénesné (1997-2007), 
Mihácsi Lajos helyettes lelkész (2007-2010), Jorsits Attila gyülekezeti munkatárs (2010-) 

Vadosfán kívül, de az egyházközség területén szolgáló lelkészek 
Kapuváron (a 16. és 17. században): Kapui Mihály (1547-ben), Laurentiádesz János (1616), Szitás 

István (1630-1631), Szombathelyi András (1632), Lakosi Gergely (1633), Lőrinczfy Pál (1635) 
Magyarkeresztúron (a 16. és 17. században): Göncz István (1617), Völcsey István (1631), Gomboth 

Mátyás (1642-1643), Keresztúri Miklós (1651), Balogh Miklós (1654), Balogh István (1673-1674). 
Ezután a gyülekezet Vadosfához tartozott. 

Mihályiban (a 16. és 17. században): István pap (1590-1600 körül), Pál pap (1610 körül), Szeredi 
Mihály (1628-1629), Ladányi Miklós (1630), Hegyfalui Pál (1631-1646), Szentmiklósi János, akit a 
pozsonyi vésztörvényszék elé idéztek, idős korára tekintettel nem vitték el gályarabságra, később a 
komáromi börtönből szabadult (1650-1669), Zwonarits Sámuel, akit Pozsonyba idéztek (1669-1673), 
Horváth György (7-1680-1681). Ezután a gyülekezet Vadosfához tartozott. 

Zsebeházán (a 17. században): 1673 és 1680 között külön lelkésze volt a gyülekezetnek. Neve 
ismeretlen. 

Páliban (a 17. században): Gomboth Mátyás (1646), Soproni János plébános, aki 1635-ben lett 
evangélikus. 

Bogyoszlón (a 17. században): Jaszky Péter (7-1628?), 1630-tól Ferrariusz András (1630-?), 
Szemenyei János (7-1646-?), Büki György (7-1651-7) 

A vadosfai gyülekezetben szolgáló segédlelkészek: Kucsora (1644), Tompos Balázs (1762), Petróczy 
András (1765-1768), Wásonyi Sámuel (1769-1771), Gáncs János (1813), Szántó István (1813), Szabó 
István (1813), Gödör Lajos (1819-1821), Szedenics György (1822), Druglányi Dániel (1823), Matisz 
Sámuel (1823-1827), Csáfordy János (1827-1832), Kiss János (1832-1836), Simon József (1836-1841), 
Tóth János (1841-1843), Horváth Sándor (1844), Vidt Endre (1844-1846), Csaph István (1846-1848), 
Pelárgus János (1948-1854), Holbok József (1855-1856), Szabó Sándor (1857-1862), Turcsányi Endre 
(1862-1863), Binder Adolf (1863-1866), StubenvoU Mihály (1866-1867), Pethő János (1868), Bognár 
Endre (1868), Kuzma István (1868-1870), Tóth Gyula (1870-1883), Isó Vince (1883-1885), Farkas 
Elemér (1885-1887), Horváth Béla (1888-1893), Tompa Mihály (1893-1896), Révész Hafenscher Sándor 
(1896-1898), Mohácsy Lajos (1898-1899), Ludig Gusztáv Adolf (1899-1900), Baldauf Gusztáv (1901), 
Teke Dénes (1901-1903), Takács Elek (1903-1904), László Miklós (1904-1905), Czipott Géza (1905), 
Mód Aladár (1907), Ihász Mihály (1907-1909), Heiner Géza (1909), Szabó Ferenc (1910-1911), Kiss 
József (1911-1912), Pöttschacker István (1912), Sokoray Bálint (1913-1914), Mátis Károly (1916-1918), 
Gaál József (1918), Szekeres Sándor (1918-1920), Kovács István (1920), Balogh Ernő (1921), Pál Béla 
(1921-1922), Puskás Jenő (1922-1923), Gőcze Gyula (1923-1924), Bödecs Károly (1924-1925), Havasi 
Dezső (1927-1928), Matuz Pál (1929), Egyházy János (1929-1931), Mészáros Sándor (1931-1934), Major 
Jenő (1934-1935), Németh Farádi Mihály (1935-1937), Balogh István (1937-1938), Győri János (1937-
1939) Kisfaludon, Kovács Lajos (1938-1939), Kovács Géza (1939-1942) Kisfaludon, Wagner Aurél 
(1939), Ferenczy Vilmos (1939-1941), Böröcz Sándor (1941-1942), Mihácsi Lajos (1942), Szende Sándor 
(1942-1944) Kisfaludon, Horváth Miklós (1942-1944) Részben Kisfaludon, Szerdahelyi Pál (1944), 
Fogarasi Árpád (1944-1945), Németh Tibor (1945-1946), Sümeghy József (1945-1949, majd 1952-1953) 
Kisfaludon, Gosztola László (1949) Kisfaludon, Teleky Béla (1949-1951) Kisfaludon, Bárány Gyula 
(1951) Kisfaludon, Szentirmay Miklós (1955-1958), Nagy István (1958-1959), Puskás János (1959-
1963), Szűcs Kálmán (1963-1975), Bencéné Szabó Márta (1981) 

Tanítók 
Vadosfai tanítók: Szánthó András (a gyászos évtized alatt), Vizközi Mihály (7-1737-1745-7), 

Fidicinis András (1737-7), Dvorkovits János, Csákvári Ferenc, Laky István (7-1782-7), Vazalla SámueL 
Csákvári József, Kiss Pál, Ihász Mihály, Korbélyi István, Petrócza János, Torkos Ádám, Ördög András, 
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Gáspári Imre (7-1875-?), Horváth János (7-1910-1940), Hántó Sándor (1940-1948) 
Mihályi tanítók 
a) A 17. században: Csóka János (1654) 
b) 1844-től: Nóvák László, Szabó János, Dorner Sámuel, Domby László (7-1875-?) Takáts József 

(7-1910-?), Neszmélyi (Nánik) Péter (1926-1948), Horváth Ilona (7-1948) 
Kisfaludi tanítók: Bodács Sándor (7-1875-1882), Bakody Imre (7-1910-7), Szijj Dezső helyettes 

tanító. Tompa Géza helyettes tanító (1882-18887), Bakody Elemér (1920-1948) 
Magyarkeresztúri (Tótkeresztúri) tanítók: 
a) A 17. században: NN (1680) 
b) Az újjáalakult gyülekezetben: Czirák József (7-1875-7), Szabik Ottó, Kiss Lajos (7-1910-7), 

Fodor Lajos (1927-1948) 
Potyondi tanítók: Baranyai István, Nagy István, Turcsányi Gyula, Sáry József (7-1875-7), Szutter 

Dániel, Czirák György (7-1910-1933), Hántó Sándor (1933-1940), Nagy Kálmán (1940-1948). 
Zsebeházi tanítók Kovács Zsigmond (1868-1870), Kálmán Sándor (1870-1875), Farkas György 

(1875-1914), Böjtös Pál (1914-1933), Kiss László Endre (7-1940-7) 
Gyórói tanítók: Schrancz Samu, Patkó Ernő, Sebestyén Ödön, Lukácsy Miklós, Orbán Ilona, 

Neszmélyi Jolán, Varsányi Ida, Czillich Ottóné Teke Ilona (1946-1948). A gyórói gyerekek kezdetben 
alsó tagozatba a gyórói római katolikus iskolába, felsőbe a mihályi evangélikus iskolába jártak, amíg 
saját iskolát nem építettek. 

Bogyoszló tanítója a 17. században NN (7-1628-7) 
Felügyelők, elöljárók Vadosfán 
Radó János gondnok (7-1654-7), Telekesi Török István, Rákóczi fegyvertársa, dunántúli kuruc 

huszárezredes, a fejedelem kormánytanácsosa (7-1722), Szánthó Ferenc, Stettner Zsigmond (1733), 
Radó László, aki az 175l-es zavargások miatt több évi várbörtönt szenvedett, Ostffy Lajos (1773-
1774), Jobahází Németh Mihály (1786), Ajkay János (1796-1814), Mesterházi Nagy László (1815-1830), 
Bacsics József (1830-1835), Bognár Lajos (1835-1850), Nagy László (1850-1861), Szemerey Sándor, 
Horváth Károly felügyelőhelyettes (1861-1869), Ostffy István (1869-1874), Ajkay Dániel (1874-
1889), dr. Ajkay Béla (1889-1919), Pfahnl János (1919-1936), dr. Ajkay István (1936-1950), Szakács 
Lajos felügyelőhelyettes (1950-1953), Szánthó Ferenc (1953-1967), Rosta Dénes felügyelő-helyettes, 
Potyondy Lajos (1975-1987), dr. Győrflfy Előd (1991-) 

A jelen 

Legnagyobb tervüket régóta szövögetik. Már 2003-ban összeállítottak - 1,5 millió forintért - egy 
állami pályázati anyagot pontos kiviteli tervekkel a vadosfai templom felújítására, akkor azonban a 
SAPHARD-pályázatot forráshiányra való hivatkozással elutasították. 2008-ban a gyülekezet LEADER 
pályázaton nyert 8,5 millió forintot, amit az országos egyház előfinanszírozásával tudnak felhasználni. 
A gyülekezet alapítványa ezt az összeget megtoldotta az évek során az adó 1%-okból befolyt 1,5 
millió forinttal. 2010 év végén aláírták a felújításhoz szükséges szerződéseket és így 2011 tavaszán 
elkezdődhet a vadosfai nagytemplom külső felújítása. Ez az összeg természetesen nem elegendő a 
teljes templom felújítására, de kis lépésekkel haladva, további pályázatok és források után kutatva 
dolgozik a gyülekezet, hogy a vadosfai templom centenáriumára 2012-re a teljes felújítás végbemenjen. 

2011 tavaszán Vadosfán még egy, kisebb felújítás is kezdetét veszi. A vadosfai régi káplánlakásban 
tartja a gyülekezet a téli időszakban az istentiszteleteit, hiszen a nagytemplom fűtése nem megoldott. 
Ezt a kis helyiséget fogják felújítani, átalakítani szintén pályázati forrásból egy kis kápolnává, hogy 
méltó istentiszteleti hellyé válhasson. 

2010 őszén GAS forrásból nyertek támogatást a Mihályi leánygyülekezet templomának belső 
rendbetételéhez, ami reményeik szerint 2011 nyarán megtörténik. 

Rendszeres istentiszteleti alkalmak: 
Gyóró (Fő u. 61) a hónap 4. vasárnapján du. 2-kor 
Kisfalud (Kossuth u. 37/a.) a hónap 2. és 4. vasárnapján de. % 10-kor 
Magyarkeresztúr (Kossuth L. u. 57.) a hónap 2. vasárnapján du. 2-kor, a 3. vasárnapján du. 'X 4-kor 
Mihályi (Hunyadi u. 84.) minden vasárnap de. 11 órakor 
Potyond (Szabadság u.) a hónap 3. vasárnapján du. 2 órakor 
Vadosfa (Rákóczi tér) a hónap 1. 3. és 5. vasárnapján de. Vt 10-kor 
Zsebeháza (Kossuth u. 15.) a hónap 2. vasárnapján du. K 4-kor 
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Hittanórák 6 összevont csoportban a kisfaludi és a mihályi iskolában vannak. 
A közös alkalmak - tanévnyitó, tanévzáró, konfirmáció, karácsonyi gyermekműsor, hősök napi 

istentisztelet - a vadosfai templomban vannak. 

Dr. Jani János- Rác Dénes 
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A Vasi Evangélikus Egyházmegye története 

Bevezetés 

A Vasi Evangélikus Egyházmegye mai területe egybeesik a közigazgatási megye területével. A tényt 
azért fontos hangsúlyozni, mert ez az egyházmegye ebben a formájában nagyon fiatal, alig több mint 
fél évszázada jött létre, ám a megye területén élő evangélikus egyházközségek és az azokat tömörítő 
esperességek területe az évszázadok során folyamatosan változott, és története visszanyúlik a messzi 
múltba, a lutheri reformáció idejéig. A magyarországi evangélikusság szempontjából különösen 
fontos szerepet játszottak azok a vasi egyházközségek, valamint azok patrónusai, nemesi családok, 
akik kihasználva a kedvező földrajzi fekvést, elsőként hallhattak híreket, létesíthettek kapcsolatot, és 
vehették át az új tanokat a Németországból hazafelé tartó wittenbergi diákoktól. 

A kezdeti idő 

Vas megye területén már a középkorban is nagyon vegyes nemzetiségű lakosság élt. A határvidéken, 
nyugaton még a honfoglalás előtti időből éltek bajor származású németek (a hiéncek), besenyő 
származású határőrök, délnyugaton a vendek, az Örségben a határ őrizetével megbízott székelyek, 
a Rábaközben a szlávok, akik teljesen beolvadtak a magyarságba, Kemenesalján pedig magyarok és 
székelyek éltek együtt.'^ 

A reformáció hatása már a 16. század 20-as, 30-as éveiben jelentkezett a vasi városokban (Sárvár, 
Kőszeg) és a nemesi udvarokban. A kezdeti időben egyházkormányzati szervezettségről nem 
lehetett beszélni, legföljebb az egyes földesúri birtokokon alakult gyülekezetek alkothattak némi 
szervezettséget. Ebből az időből származó írott történeti források csekély számban maradtak ránk, 
hiszen sok irat áldozatává lett a török dúlásainak, templomfoglalásoknak, gyakori tűzvészeknek. 

A lelkészek a földesúr (patrónus) engedélyével és támogatásával gyűlhettek össze zsinatra, 
és szervezhettek gyülekezetlátogatásokat. A városok egyházi joghatósága kiterjedt a városhoz 
tartozó falvakra is.'* Időrendben Sopron és Pápa után Sárváron, a Nádasdyak birtokán, alakult ki a 
magyarországi reformáció egyik központja, valószínűleg az első szervezett esperesség is itt jött létre Vas 
megyében Szegedi Máté vezetésével. Hamarosan ezután a Kőszeg környéki gyülekezetek alakították 
meg a maguk seniorátusát (esperességét). Majd aVas megyei főurak udvaraiból, Batthyányak, Ostffyk, 
Széchyk, Radók, Vidosok, Berzsenyiek, Magassyak, Sitkeyek, Takácsok családi fészkéből indult útjára 
hamarosan az egész Dunántúlra kiterjedő lutheri tan. A jelenlegi Vasi Evangélikus Egyházmegye 
déli területein az 1560-ban áttért Batthyány Boldizsár udvarából indult el a reformáció tanítása, a 
Hegyháton és a Rába mentén a Darabos-, Nádasdy- és Batthyány- családok hatására alakultak ki 
evangélikus gyülekezetek. 

A sárvári lelkészek közül esperesek voltak még Vidos Lénárd, Magyari István és Zvonarics Mihály. 
Magyari István az 1603. évi iváni zsinat határozata értelmében felügyelte, látogatta a Sárvár környéki 
gyülekezetek mellett az összes kemenesaljai gyülekezetet is. Kis Bertalan püspök idejére tehető, 
hogy ebből a nagy kiterjedésű egyházmegyéből Ságodi Gergely hegyfalui lelkész vezetésével kivált a 
hegyfalui esperesség. 

A Vas megye északnyugati részén alakult másik esperességnek Csepreg volt a központja, Reczés 
János esperessége alatt. Ebben az egyházmegyében esperesek voltak még Kőszegi Balázs, Zvonarics 
Imre és Lethenyei István, valamennyien csepregi lelkészek. 

Nyugaton Fertőmelléki Esperesség néven alakult egyházmegye, melybe több Vas megyei település is 
tartozott. Esperese Soós János lozsi lelkész, majd Galgóczi Miklós szentmiklósi lelkész. 

Kemenesalja külön egyházmegyeként a többihez képest néhány esztendővel később alakult meg, de 
1603-ban már „ecclesiae Kemenesallyensis" néven emlegetik az itt kialakult gyülekezetek közösségét. 
Még ebben az esztendőben az iváni zsinat „senior primatus"-t, mai szóval esperest, nevezett ki az 
egyházmegye élére. 1635-ben Baranyai Máté miskei lelkész az esperes, amikor az egyházmegye 
különvált a Rábaköztől, és ekkor Kemenesalja új esperest kapott Újvári András ostffyasszonyfai lelkész 
személyében. 1657-től a kemenesalji esperességhez a Rábaköz mellett zalai és veszprémi gyülekezetek 
is tartoztak.'^ 

63 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924.1. Továbbiakban; Payr. 
64Payr:2. 
65 Payr. 605-606. 
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Az ellenreformáció időszaka 

Az 1600-as évek elején Pázmány Péter megindítja az ellenreformációt. Legfőbb célja a 
főnemesek rekatolizálása. Ebben a munkában erős támaszra és segítőtársra talál Esterházy Miklós 
nádor személyében, aki már fiatal korában (31 évesen), 1613-ban áttért az evangélikus vallásról a 
katolikusra. A fehérhegyi csata (1620) után a dunántúli főnemesek sorban áttértek a katolikus vallásra, 
közöttük talán utoljára (1643-ban) az ország leggazdagabb főnemeseinek egyike: Nádasdy Ferenc. 
Nagy valószínűséggel állítható, hogy egyikőjük sem vallási meggyőződésből tért át, sokkal inkább 
egyéni vagy anyagi érdekből.'"' Az áttért főurak megkezdték birtokaikon a jobbágyság erőszakos 
áttérítését. Különösen Nádasdy Ferenc áttérése rendítette meg alapjaiban a vasi, de az egész dunántúli 
evangélikusságot. Történetírók feljegyzik, hogy a Nádasdy-birtokon, Dunántúl-szerte, közel 300 
községben volt evangélikus gyülekezet és lelkész, és ezeket túlnyomó többségben át is térítette az 
országbíró. Nádasdy bizonyára apósa, Esterházy Miklós hatására cselekedte mindezt, hogy minél 
jobban kedvében járjon a Habsburg uralkodónak. A történet külön érdekessége az, hogy Nádasdy 
Ferenc hitehagyása után 20 évvel maga is részese lett az I. Lipót zsarnoki uralma ellen szervezkedő 
Wesselényi-összesküvésnek, és őt magát is. Zrínyivel és Frangepánnal együtt fő- és jószágvesztésre 
ítélték. A főnemesek áttérése ellenére a közép- és kisnemesség hűségesen és szilárdan tartotta magát 
protestáns hitében. 

Nádasdy Ferenc áttérésekor Kis Bertalan volt a család udvari lelkésze, aki egyben az egyházkerület 
püspöke is volt. Nádasdy kiutasította őt Sárvárról, aki ekkor Répceszentgyörgyön húzta meg magát. 
Ott is halt meg két évvel később. 

Püspökségének utolsó két évében zajlott I. Rákóczi György erdélyi fejedelem függetlenségi harca, 
amely a linzi békével zárult 1645-ben, ennek cikkelyeit a 1646-ban tartott pozsonyi országgyűlés iktatta 
törvénybe. Ezen a gyűlésen a protestáns követek visszakövetelték a katolikusok által a kerületben 
elfoglalt 400 templomot, melyből végül is III. Ferdinánd 90-et vissza is adott. A rendelet végrehajtására 
egy négytagú bizottság jött létre. 

Kis Bertalan halála után két hónappal, 1646. augusztus 13-án, az egyházkerület gyűlést tartott, 
ahol új püspöknek Musay Gergelyt választották meg, és számba vették az erőszakos áttérítések után 
megmaradt gyülekezeteket. Musay pontos listát készített az elvett templomokról, lelkészlakásokról, 
iskolákról, tanítólakásokról, és ezt átadta a bizottságnak, sőt maga és Fábry István egyházkerületi 
főjegyző önszántukból csatlakoztak a bizottsághoz, és a visszakapott templomokba a püspök mindjárt 
prédikátort nevezett ki. 

Musay püspök 1661-ben esperességenként jegyzéket adott ki a meglévő gyülekezetekről. Ebből 
derül ki, hogy a kőszegi esperesség területén 21 magyar anyanyelvű gyülekezet volt. Valamennyi a 
mai Vasi Egyházmegye területén található, de zömmel már nem evangélikus falu. Volt még ezen kívül 
a kőszegi esperesség területén 12 német ajkú falu, amely ma zömmel a trianoni határon kívül esik. A 
kőszegi egyházmegye esperese ebben az időben Gödi Imre kőszegi magyar lelkész volt. 

A Hegyhát és Rábamente esperességének a területén 28 evangélikus falu volt 1661-ben, esperesük 
Regini Márton. A kemenesaljai esperesség területén 43 faluban éltek jelentős számban evangélikusok. 
Esperesük Zvonarics Sámuel. 

Musay feljegyezte azt is, hogy az egyes főnemesek uradalmaiban melyik faluból űzték el az 
evangélikus prédikátort, és térítették erőszakkal katolikus hitre a lakosságot. 

A Wesselényi-összeesküvés leleplezése után I. Lipót a lázadásra hivatkozva a magyar alkotmányt 
felfüggesztette, és mivel annak fő okát a rebellis protestánsok mesterkedéseiben látta, kiadta a 
parancsot, hogy minden templomot foglaljanak el." Ez a császári parancs 1671-1681 között, a soproni 
országgyűlésig volt érvényben. Ez alatt az idő alatt - 1679-ben - tört ki az ostffyasszonyfai zendülés, 
melynek oka, hogy a Kőszegen erősen megszorongatott Szenczi Fekete István püspök Ostffy Miklóshoz 
Ostffyasszonyfára menekült. A püspök elfogatására Győrből erős katonaság jött, de a környékről 
toborzott nemesi sereg egészen addig ellenállt, amíg 1680-ban akkora túlerővel jöttek a császári seregek, 
hogy annak már nem tudott ellenállni a néhány száz főből álló, gyengén felfegyverzett köznemesi 
sereg. Ostffy Miklós a Bakonyba menekült, Szenczi Feketét pedig Szászországba menekülőben fogták 
el, börtönözték be, majd kényszerítették hitehagyásra. Szenczi Fekete István 1681-ig volt a kerület 
püspöke, őutána 1742-ig nem volt a kerületnek püspöke. 

A soproni országgyűlés után 

Az 1681-ben tartott soproni országgyűlés által hozott artikuláris törvény lehetővé tette, 
hogy egyházmegyénként 2-2 helyen templomot építsenek az evangélikusok. Ekkor épült a vasi 

66 Nagy Endre: A Kemenesaljai Evangélikus Egyházmegye története. 6. Továbbiakban: Nagy. 
67 Nagy. 21. 
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egyházmegyében a nemescsói és a nemesdömölki (ma Celldömölk) templom. Ezeket a templomokat 
látogathatták a következő száz évben a környékbeli evangélikusok. 

Nincsenek adataink arról, hogy 1681 után a gyülekezetek mikor éledtek újjá. Az azonban bizonyos, 
hogy 1695-ig a gyülekezetek minden felsőbb felügyelet nélkül, teljesen önállóan élték az életüket. 
Ennek az önállóságnak, függetlenségnek egyes gyülekezetek életében hátrányos következményei 
lettek. Éppen ezért 1695 elején főleg a Győr megyei lelkészek és patrónusok szükségesnek látták, 
hogy gyülekezeteiket egyházmegyébe szervezzék. így jöttek össze gyűlésre 1695 márciusában 
Kispécre Győr megyének, Rábaköznek és az ezekkel szomszédos vidékeknek lelkészei és patrónusai, 
és megalakították a Győri Evangélikus Egyházmegyét. Ebbe az egyházmegyébe szerveződtek Győr 
és Komárom megyének, a Rábaköznek gyülekezetei, Veszprém megyéből Pápa és a várostól nyugatra 
eső gyülekezetek. 

Asbóth János kemenesszentmártoni lelkész már jóval a gyűlés előtt értesült erről a szándékról. 
Megbeszélte lelkésztársaival és a patrónusokkal, és levelet irt latin nyelven a kispéci egyházmegyei 
gyűlésnek, hogy befogadja-e a kemenesalji gyülekezeteket a győri egyházmegye, vagy szerveződjön 
a kemenesalji rész önálló egyházmegyébe."* A győri esperesség hamarosan válaszolt Asbóth János 
levelére, és hivatkozva arra, hogy a két vidék, a győri és a kemenesalji nagyon messze esik egymástól, és 
lehetetlennek látják, hogy a két vidék gyülekezeteit összevonják, ezért azt ajánlják, hogy a kemenesalji 
gyülekezetek válasszanak maguknak külön esperest." A kispéci gyűlés válaszának megérkezte után 
Asbóth levelet intézett Zabler János bártfai püspökhöz, melyben két lelkész szentelését kéri, a levél 
végén pedig arra kéri a püspököt, hogy buzdítsa a nagy gyülekezeteket, a pozsonyit, a sopronit és 
a győrit, hogy minél előbb püspököt válasszanak.™ Zábler János püspök válaszában többszörösen 
hangsúlyozta, hogy „már régen", vagyis sok évvel azelőtt javasolta Gruber Ádám soproni lelkésznek, 
hogy válasszanak az egyházkerület élére püspököt. Zábler püspök levelének megérkezése után Asbóth 
és bizonyára több lelkésztársa és a patrónusok is ismertették tervüket és szándékukat az érdekelt 
gyülekezetekkel, és úgy látszik, valamennyi örömmel fogadta és támogatta a tervet. így aztán Asbóth 
és vezetőtársai kitűzhették az alakuló ülés idejét 1695. október 9-re Kemenesmihályfára. Nem lehet 
pontosan tudni, miért éppen Kemenesmihályfát választották helyszínül, de valószínűnek látszik, hogy 
földrajzi szempontból központi fekvése miatt esett erre a gyülekezetre a választás. Asbóth János latin 
nyelvű jegyzőkönyvet ír, melyben a többi között közli, hogy a gyűlés őt a Kemenesalji Evangélikus 
Egyházmegye esperesévé választotta. Az alakuló ülés után jó két hétre Asbóth elindul a gyülekezetek 
meglátogatására. A látogatásokról jegyzőkönyvet készít, melyben pontos helyzetképet kapunk a 17. 
századvég kemenesalji gyülekezeteinele számáról és állapotáról. 

Az első esperesi látogatást követő egyházmegyei gyűlést 1696. március 7-re, ugyancsak 
Kemenesmihályfára hívja össze Asbóth János. Ekkor még nem végzett az összes gyülekezet 
meglátogatásával, 11 hátravolt. A gyűlésen Asbóth összegzi a tapasztalatokat, majd a második nap a 
lelkész- és tanítóáthelyezésekkel, új lelkészek és tanítók szolgálatba állításával foglalkozik a gyűlés. 
Az esperes 1696 őszén újabb látogató körútra indul, most Sárvárra és környékére, ugyanis ezek a 
gyülekezetek a nyár folyamán csatlakoztak az egyházmegyéhez. Asbóth János nemeskéri lelkészként 
vezette az egyházmegyét, élete végén a nemescsói gyülekezetben találjuk. 1705-re szinte magatehetetlen 
már az idős prédikátor. Az 1706. január 17-én Kemenesmihályfán megtartott esperességi gyűlés id. 
Aách Mihály devecseri lelkészt választotta meg az egyházmegye esperesévé. Ugyanezen a gyűlésen 
a jelen levő lelkészek és patrónusok hűségesküt tettek Rákóczira. A jegyzőkönyv pontosan megőrizte 
a jelen levő gyülekezetek és képviselőik nevét. Id. Aách Mihályt 1706 márciusában a nagysimonyi 
gyülekezet hívta meg lelkészéül, és ott is maradt haláláig, 1707 végéig. Id. Aách Mihály tudós lelkész 
volt. Több műve jelent meg írásban. Nemescsói lelkészként szerkesztője volt a Zöngedező Mennyei Kar 
és az Üj Zengedező Mennyei Kar című énekeskönyveknek. Nagy jelentőségű munkája az Aranylánc 
című imádságoskönyve. 

Id. Aách Mihály utódjául Lénárt Benedeket választotta meg az esperesi gyűlés esperesnek. Lénárt 
Benedek esperessége alatt kétszer tett egyházlátogató körutat, a jegyzőkönyvek pontosan jellemzik a 
kort és a meglátogatott gyülekezetek helyzetét. 

1710 nyarától 1711 nyaráig nagy pestisjárvány dúlt Vas megyében. Korabeli dokumentumok leírják, 
hogy Szombathely lakosainak 4/5 része halt meg, Celldömölkön több mint 500 ember lett a járvány 
áldozata. 

1711. március 5-én Szergényben esperességi gyűlést tartottak, melynek nagy jelentőségű 
eseménye volt: Boros Gergely nemesdömölki tanító bejelentette, hogy saját költségén fagerendákból 
„imádságházat - oratóriumot" épített. Ez a kis fatemplom minden valószínűség szerint hamarosan el 

68 Payr Sándor; Egyháztörténeti emlékek Forrásgyűjtemény Sopron, 1910. 238. Továbbiakban: Eht. eml. 
69 Eht. eml. 240. 
70 Eht. eml. 240. 
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is készült, majd mellé építettek 1732-ben egy másik, fából készült imaházat. Ezek az épületek adtak 
otthont a már akkor is „nagy" létszámú dömölki gyülekezetnek." 

Az 1712-ben trónra lépő III. Károly idejében erősen megnehezedett a protestáns egyházak élete és 
sorsa. III. Károly mindjárt uralkodása elején kinyilvánította, hogy a vallásügy a királyi felségjogok 
közé tartozik, vagyis a vallással kapcsolatos minden panaszt, kérelmet egyenesen a királynak kellett 
benyújtani, és sürgősen vissza kell állítani az 1703. évi állapotokat, vagyis a templomokat és iskolákat el 
kell venni Ez a rendelkezés ugyan ellentétben állt a magyar törvényekkel, a katolikusok mégis örömmel 
fogadták, mert előre látható volt, hogy a protestánsok minden panaszát, kérvényét a katolikusok 
javára döntik el. A protestánsok félelme nemcsak III. Károly, hanem utóda, Mária Terézia uralkodása 
idejében is beigazolódott. Ez az időszak a protestantizmus teljes elnyomatása volt. Mindezek ellenére 
a protestáns vezető emberek ez alatt az idő alatt is kitartó szívóssággal ostromolták az udvart és az 
országgyűlést panaszirataikkal. Igaz, hogy eredményt nem értek el, de a sok beadvány mégiscsak 
közrejátszhatott abban, hogy II. József legalábbis részlegesen, de visszaállította a vallásszabadságot. 

Lénárt Benedeket az 1712 végén Szergényben tartott esperességi gyűlés leváltotta esperesi tisztségéből, 
és helyette a Kemenesmihályfán 1713. január 13-án tartott egyházmegyei gyűlés Hegyfalusi György 
devecseri lelkészt választotta meg esperesnek, alesperes pedig Király Máté lett. 

Hatalmas üldöztetés indult különösen Kemenesalja környékén. Sokszor valóságos harcokban 
sikerült csak az elkeseredett evangélikusoktól az épületeiket elvenni. 

Hegyfalusinak - erkölcsi botlás miatt - rövid ideig tartó esperessége után nem választottak esperest, 
hanem Király Máté alesperesként irányította az egyházmegyét 16 esztendőn keresztül. 

Ebből az időből az egyházközségek lélekszámára vonatkozóan nincsenek adatok, amit tudunk, azt 
a keresztelési anyakönyvekből tudjuk. A Kemenesaljái Evangélikus Egyházmegye három artikuláris 
gyülekezetébe más és más időpontokban indult meg az anyakönyvezés; Nemeskéren 1689-ben, 
Nemescsóban 1701-ben, Nemesdömölkön 1731-ben. Valószínű, hogy más gyülekezetek is vezettek már 
ebben az időben anyakönyveket, ezek közül azonban egy sem marad fenn, vagy megsemmisültek, 
vagy a templomfoglalásokkor erőszakkal vették el és semmisítették meg, vagy elvették, és átadták 
valamelyik megyei vagy püspöki levéltárnak. 

1725-ben Király Máté belefáradt esperesi szolgálatába. Ekkor körlevelet adott ki, melyben arra 
hivatkozik, hogy esperesválasztó gyűlésre semmiképpen nem tudnak összejönni, ezért először a 
balatonfelvidéki, majd a kemenesaljai és végül a hegyháti, őrségi, vendvidéki gyülekezetek lelkészeit, 
patrónusait arra kéri, hogy a megadott sorrendben a körlevelet személyesen vigyék tovább, és arra 
a szavazatukat írják rá. A körleveleket a szavazatokkal együtt később bemásolták az esperességi 
jegyzőkönyvbe. Ezek tanúsága szerint a gyülekezetek elöljárói Cserethy Mihályt választották 
esperesnek. Esperesi szolgálata 1729. január 19-ig tart, amikor is egy temetés alkalmával agyvérzést 
kapott, és a lelkészi munka végzésére alkalmatlanná vált. 59 esztendős volt ekkor." 

Utóda az alesperes, Iványi Sándor lett, aki 1743. május 4-ig viselte ezt a hivatalt. Szolgálatáról nagyon 
kevés dokumentum maradt az utókorra, pedig az egyháztörténet szempontjából nagy események 
történtek ez idő alatt. 1732 nyarán III. Károly kiadja a Carolina Resolutio című rendelkezését, amelyek 
újabb megszorításokat tartalmaznak a protestáns felekezetekre nézve. 1732-ben elfoglalják a nemeskéri 
templomot, iskolát, paplakot, de ugyanerre az időre tehető a kemenesaljai és az őrségi templomok 
elfoglalása is. 

Iványi Sándor öreg korára és megromlott egészségi állapotára hivatkozva 1743-ban lemondott 
az esperességről. Helyébe három lelkészt jelöltek: Bognár György somlószőlősi, Szentgróti Mihály 
dörgicsei és Miskey Ádám nemesdömölki lelkészt. A szavazás ezúttal is írásban, körlevél formájában 
történt. A szavazatok nagy többsége Miskey Ádámra esett. Beiktatására 1744. március 14-én Téten 
került sor. Valószínűleg azért nem Nemesdömölkön, mert ott még ekkor nem állt templom, csak két 
kis fából készült oratórium." A nemesdömölki ternplom Ostffy Mihály és Vidos Miklós állhatatos 
közbenjárására 1743-1744-ben készült el." Miskey Ádám esperessége 1774. november 10-ig, haláláig 
tartott. Kiváló szónok, jó tollú író volt. 

Az esperesek a türelmi rendelet idejéig: Baranyai Máté (1635-1646), Újvári András (1646-1649), egy 
ideig nem választottak esperest. Dimiakovics Péter (7-1690), Asbóth János (1695-1704), Ács (Aach) 
Mihály (1706-1708), Lénárt Benedek (1708-1713), Hegyfalusi György (1713-1716), Király Máté (1716-
1725), Cserethy Mihály (1726-1729), Iványi Sándor (1729-1743), Miskey Ádám (1743-1774), Farkas 
Mátyás (1774-?) 

71 Nagy 157. 
72 Nagy. 192-193. 
73 Nagy 237. 
74 Nagy. 250. 
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A türelmi rendelet után 

Miskey Ádám utóda a kemenesaljai egyházmegye élén Farkas Mátyás, majd Tompos Balázs volt. 
Tompos Balázs esperessége idejére tehető a türelmi rendelet kiadása (1781), mely után Kemenesalján is, 
de a Vasi Alsó és a Vasi Felső Egyházmegye területén is megindultak a templomépítések. Csak néhányat 
említünk: Boba 1783; Bük 1785; Gérce 1794; Kemenesmagasi 1784; Kőszeg 1783; Kőszegdoroszló 1792; 
Meszlen 1784; Nagygeresd 1783; Nagysimonyi 1784; Nemeskocs 1792; Uraiújfalu 1784. 

A türelmi rendelet engedte viszonylagos vallásszabadsággal sokkal könnyebbé lett a vasi protestánsok 
sorsa. Templomaikkal nagyjából azonos időben hozzákezdtek az iskolák, paplakok, tanítólakások 
építéséhez. Építőanyagokkal megrakott szekerek rótták keresztül-kasul Vas megye útjait. Mindenhol, 
ahol építkezésekbe fogtak, megélénkült a gyülekezeti élet is. A legtöbb gyülekezetben ebben az időben 
indul újra az anyakönyvezés. 

Ismét kialakultak a vasi egyházmegye területén a súlyponti gyülekezetek, és ezek köré csoportosultak 
a kisebb falvak. A 18. század végére nehézkessé vált Kemenesaljáról összefogni, gyűlésekre hívni, 
látogatni a tekintélyes számú és földrajzi értelemben is nagy kiterjedésű egyházmegyét. Ezért egyre 
inkább igény mutatkozott az egyházmegye két, sőt három részre válására. így alakult ki 1786-ban 
három egyházmegye: Vasi Felső, Vasi Közép és Vasi Alsó Evangélikus Egyházmegye néven. A Vasi Felső 
Egyházmegye (Senioratus Castriferri Superior) magába foglalta Kőszeg, Rohonc (Rechnitz), Szalónak, 
Borostyánkő (Bernstein) gyülekezeteit. A Vasi Közép Egyházmegyébe (Senioratus Castriferri Medius) 
tartozott Nemescsó, Meszlen, Uraiújfalu, Nemeskolta, Csönge, Kemeneshőgyész, Kemenesmagasi, 
Vönöck, Kemenesmihályfa, Nemesdömölk, Simonyi, Boba, Kissomlyó. Érdekesség, hogy a Vasi Felső 
Egyházmegyének az egyik kőszegi lelkész, Artner Keresztély Honorius, a Vasi Közép Egyházmegyének 
pedig a másik kőszegi lelkész. Kárász Ádám volt az esperese. A Vasi Alsó Egyházmegye (Senioratus 
Castriferri Inferior) jelentősebb gyülekezetei Hódos, Tótkeresztúr. 

A19. század folyamán a nevek is és a területek is változtak. A Felső Vasi maradt változatlan formában, 
míg az Alsó Vasi Egyházmegye beleolvadt a Közép Vasiba és a hajdani Vasi Közép Egyházmegye 
mint Kemenesaljai Egyházmegye szerepelt, a földrajzi értelemben vett kemenesaljai települések 
gyülekezeteit magába foglalva. 

A 19. század egyházi szempontból már sokkal „nyugalmasabb" volt, mint az előző két évszázad. Erről 
a századról azonban azt mondhatjuk el, hogy a reformkor idején Vas megyében szolgáló esperesek 
és lelkészek között bőven akadtak nagy tudású, a magyar hazának dicsőséget hozó személyiségek. 
A sort kezdjük Perlaky Dáviddal, aki ősi lelkész- családból származott, nagybátyja a Dunántúli 
Egyházkerület püspöke, Perlaky József, testvérbátyja Perlaky Gábor, aki szintén püspök volt. Perlaky 
Dávid folyóiratot szerkeszt, verseket, teológiai műveket ír és ad ki nyomtatásban. Nem hagyhatjuk 
ki a sorból Kis Jánost, aki bár esperese nem volt az egyházmegyének, de a kerület püspöke volt, 
és mint nemesdömölki lelkész íróként a felvilágosodást kívánta elősegíteni. Tudományos munkát a 
nyelvtudomány, történetírás, nevelés területén fejtett ki. Levelezésben állt Kazinczyval, ő fedezte fel 
Berzsenyi Dániel költőt is. Esperesi tisztségében Perlaky Dávidot követi Döbrentei Lajos, aki először 
mint bobai lelkész a kemenesaljai egyházmegye, majd Uraiújfaluba költözése után a Vasi Közép 
Egyházmegye esperese volt. Maga is jó tollú író, számos műve jelent meg nyomtatásban. Fia, Gábor 
a Magyar Tudós Társaság (Akadémia) első titoknoka (titkára) volt. Jelentős személyisége a 19. század 
vasi egyháztörténetének Edvi Illés Pál, akit a Tudományos Akadémia Filozófiai Osztályába hívott. 
Ő írta az Akadémia pályázatára az első elemi iskolai tanítói kézikönyvet. Edvi Illés Pál a dömölki 
templom mellé épített sekrestyében rendezte be dolgozószobáját, és itt írta meg az 1848/49-es Vas 
megyei eseményeket megörökítő krónikákat." 

A 18. század végén és a 19. században Vas megye esperesei: 
Felsővasi (Vasi Felső) Evangélikus Egyházmegye: Christian Artner Honorius (1786-?), Sámuel 

Töpler (?-?), Schneller János Lajos (1828-1830), Wohlmuth Lipót (1831-1850), Kirchknopf Mátyás 
(?-1875), Renner Endre (1876-1881), Stettner Gyula (1882-1914) 

Középvasi (Vasi Közép) Evangélikus Egyházmegye: Kárász Ádám (1786-1809), Kankriny András 
(1809-?), Döbrentei Lajos (1817-1838), Tüskés István (?-1853), Rahner Máté (1853-1870), Poszvék 
Sándor (1870-1877), Kund Sámuel (1877-1918) 

Kemenesaljai Evangélikus Egyházmegye: Perlaky Dávid (1800-1802), Döbrentei Lajos (1802-1817), 
Hrabovszky István (?-1831), Beliczay Jónás (1831-1842), Magassy Dávid (1842-1845), Edvi Illés Pál 
(1845-1852), Tóth János (1852-1874), Csaph István (1874-1880), Hering János (1880-1886), Nagy 
Károly (1886-1895) 

A 20. század elején bekövetkezett trianoni katasztrófa nagy veszteséget jelentett a Vas megye 
területén élő gyülekezetek számára is. Több gyülekezetünket csatolták Ausztriához és Szlovéniához. 

75 Magyar életrajzi lexikon Bp. 1982. 
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Csökkent az egyházmegyék területe és lélekszáma. A Vasi-Felső Egyházmegyéből 17 gyülekezetből 
kettő maradt új határainkon belül. Ez a kettő a Vasi-Közép Egyházmegyéhez került. Az ésszerűség 
a régi három egyházmegye összevonását követelte. Ez 1952-ben meg is történt Vasi Evangélikus 
Egyházmegye néven, bár itt és ekkor nemcsak „ésszerűségről" volt szó, hanem az államhatalomhoz 
való magas fokú lojalitásról is. Az újjáalakult egyházmegye első esperese Molitorisz János lelkész 
volt. A pártállam évtizedeit ez az egyházmegye is nagy vérveszteségekkel vészelte át, ennek is 
„gyümölcsei" az újabb összevonások „társgyülekezetek" néven. S ennek oka nemcsak a gyülekezeti 
tagok fogyásában, hanem a lelkészhiányban is keresendő ezekben az évtizedekben. A rendszerváltás 
után azonban megindult az építkezés a szó valódi és átvitt értelmében egyaránt. Friss lendülettel 
fiatal lelkészek kerültek az egyházmegyébe, akik látványos gyülekezetépítésbe fogtak Szombathelyen, 
Kőszegen, Sárváron, Répcelakon, hogy csak a lélekszámát tekintve nagyobb helyeket említsük. 
Szeretetotthon épült Szombathelyen és Kőszegen. Óvoda nyílt Celldömölkön, Kőszegen az Országos 
Egyház átvette a volt Gyurátz Ferenc Leánynevelő Líceumot, amely ma Evangélikus Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskolaként működik. A szombathelyi gyülekezet általános 
iskolát alapított. Vas megyére a kisfalvas település jellemző, és bizony sok falusi, hajdan nagy múltú 
gyülekezetünk néptelenedett el. A Vasi Evangélikus Egyházmegyében ma a 23 anyagyülekezetben 26 
lelkész szolgál, és a 2001-es népszámlálás szerint 20 104 evangélikus él. Közülük 16 516 egyházközségi 
tag, és 10 784-en szerepelnek a gyülekezetek választói névjegyzékeiben. 

Az esperesek munkáját a 20. században elnöktársként már nem a patrónusok, hanem az 
egyházmegyei felügyelők segítik. Szeretettel és hálás szívvel emlékezünk Berzsenyi-Janosits Miklósra, 
aki celldömölki felügyelőként szelíd szeretetével hosszú évtizedekig volt az egyházmegye felügyelője 
is. Öt Szabó István szombathelyi presbiter követte, majd 16 esztendőn át dr. Nagy János ugyancsak a 
celldömölki gyülekezetből töltötte be ezt a tisztséget. 2006-ban az egyházközségek Sztrókay Attilát, a 
nemescsói társgyülekezet felügyelőjét választották meg az egyházmegye felügyelőjévé. 

Esperesek a 20. században: 
Felsővasi Evangélikus Egyházmegye: BeyerTeofil (1914-1920) 
Középvasi Evangélikus Egyházmegye: Zongor Béla (1918-1941), Rónai B. Gyula (1942-1950) 
Kemenesaljái Evangélikus Egyházmegye: Varga Gyula (1895-1929), Molitorisz János (1929-1952) 
Vasi Evangélikus Egyházmegye: Molitorisz János (1952-1953), Fülöp Dezső (1954-1956), Tekus Ottó 

(1957-1963), Szabó Lajos (1963-1973), Benkő Béla (1973-1982), Fehér Károly (1982-1993), Zügn Tamás 
(1993-1998), Vető István (1998-2006), Rostáné Piri Magda (2006-) 

Nagy múlttal és sok megőrzendő hagyománnyal rendelkező egyházmegyénkben azzal a 
reménységgel végezzük munkánkat, hogy Isten oltalma alatt, a Szentlélek vezetésével és a Krisztus 
szerezte bűnbocsánatból élhetünk nap mint nap. 

A Vasi Egyházmegye tisztségviselői: Rostáné Piri Magda esperes, Gyarmati István esperes-helyettes, 
Sztrókay Attila felügyelő, Horváth Gyula másodfelügyelő, Horváth Csilla pénztáros, Kovácsné Tóth 
Márta jegyző, dr. Baráth Attila ügyész. Haholt Zoltán gazdasági felelős, Horváth Zsolt, Hutflesz 
Mihály, Mórotz Zsolt, Vincze Csaba gazdasági és építési bizottsági tagok, Kiss Attila számvevőszéki 
elnök, Bögöthy László, Szegvári Lászlóné, Szelestey Lászlóné, Benedek János számvevőszéki tagok. 
Győri Elemér jelölőbizottsági tag, Verasztóné Magyar Melinda, Gyarmati István, Kalincsák Balázs 
egyházkerületi lelkészi küldöttek, dr. Illés Gábor, Győri Elemér, Sztehlo Péter egyházkerületi nem 
lelkészi küldöttek, G. Lábossá György lelkészi zsinati tag, Kalincsák Balázs lelkészi zsinati póttag, 
Breznovits István nem lelkészi zsinati tag, dr. Baráth Attila, dr. Kozmits Zsuzsanna nem lelkészi zsinati 
póttagok 

Megbízott előadók: Verasztó János (evangelizációs és missziói), Baranyay Csaba (ifjúsági). Kerekes 
Csaba (GAS), Keveházi László (gyűjteményi), Baranyayné Rohn Erzsébet (katechetikai), G. Lábossá 
György (diakóniai) 

Rostáné Piri Magda 
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Alsósági Evangélikus Egyházközség 

9500 Celldömölk, Somogyi B, u. 31. 
Tel: 95/779-299 
Web: http://alsosag.lutheran.hu 
E-mail: alsosag@lutheran.hu 
Kerekes Csaba lelkész 

Önálló gyülekezetté alakulás éve 1931, azelőtt Cell
dömölk filiája, de már 1626-tól éltek itt 
evangélikusok. 

Alsósági anyaegyház 
Lélekszám: 3026 (Celldömölkkel) /694/ 395 

Tisztségviselők: Józsa Ernő örökös felügyelő. Győri 
Elemér felügyelő, Géczi Zoltánná másodfelügyelő, 
Horváth Árpád gondnok. Marsai Csaba 
gondnokhelyettes, Grúber Sándor pénztáros. 
Szabó Tiborné másodpénztáros, Bende Orsolya 
pénztároshelyettes. Somogyi Ferenc számvevőszéki 
elnök, Lada Józsefné jegyző, Balogh Ernő kántor 

Presbiterek: Borosné Mesterházy Anikó, Bozzay 
Árpád, Bozzay János, Butterwalter Beáta, dr. 
Csiszár Tiborné, Győri Elemérné, Hajas Miklós, 
Hanzsér Elemér,, Hartai Andrea, Nagy József, 
Rúzsa Kálmánné, Somogyi Bálint, Somogyi Dezső, 
ifj. Somogyi Ferenc, Somogyi Gábor, Somogyi Zsolt, 
Talabér Gézáné. A számvevőszék tagjai: Somogyi 
Hajnalka, Somogyi Csilla. Egyházmegyei küldöttek: Somogyi Ferenc, Horváth Árpád. Tiszteletbeli 
presbiterek: Antal Istvánná, Csizmazia Lajos, Ferenczi Sándorná, Gálik Imráná, Hanzsár Gáborné, 
Hanzsér Lajos, Imre Istvánná, Lendvai Józsefné, Molnár Lajosná, Nagy Jenőná, Oszkó László, id. 
Oszkó Lászlóná, Remport Dezső 

Fiókegyházak: Izsákfa: 45/43/33, Kemeneskápolna 24/21/12, Kisköcsk 24/22/18 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 3119/776/458 

A gyülekezet története 

Az alsósági evangélikus gyülekezet iskolájának múltja 
A Ság-hegy tövében elterülő Ság községben a reformáció hatása már 1538-ban érződött, amikor 

ideköltöző német családok elvetették az új tanítás magját. 1626-tól már élő gyülekezetről beszélhetünk. 
Ez időtől 1674-ig hat lelkészéről és három tanítójáról van írásos megemlékezés. Gyakorlatilag az egész 
község a reformáció híve lett. A megújult gyülekezetnek első feladata az iskola létesítése volt, hogy 
már az ifjúságot a tiszta evangéliumon alapuló hitre, valamint hazaszeretetre oktassa és nevelje. 
Ebben az időszakban tanítói voltak: Szakonyi István, Cziráki Márton és Baráth István. A virágzó 
gyülekezetnek a jelenlegi római katolikus templom helyén állott a temploma, körülötte a temető, 
mellette a lelkészlak és az iskola. 

1674-ben Zábrák János lelkészt beidézték a pozsonyi vésztörvényszék elé, de a gyülekezet sokáig 
ellenállt az ellenreformáció viharának. A gyászévtizedet követő 1681-es soproni országgyűlés 
eredményei átmeneti enyhülést jelentettek. Az alsósági hívek Izsákfával (Izsákfalvával) egyesülve 
szervezték újjá a gyülekezetet. 1732-ben azonban királyi rendelet™ alapján elvették a gyülekezetnek 
minden ingatlanát (templomát, iskoláját, parókiáját és 60 hold földjét), és a gyülekezetet a katolikus 
plébánia felügyelete alá rendelték. Akkoriban a vidék urai a katolikus Erdődy és Somogyi grófok 
voltak. A gyülekezetnek a katolikus plébánost, kántort és tanítót kellett fizetnie. (A bencés apátság 
történetírója szerint ekkor még kb. 1000 evangélikus élt Alsóságon.) A hatvanévi gyászos idő 
után a türelmi rendelet (1781) felszabadította a járom alól a gyülekezetet. így 1791-ben az erősen 
megfogyatkozott hívek a földesúrtól telket kértek az iskola építésére. (A korabeli feljegyzések ezt az 
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eseményt a gyülekezet újjáéledésének napjaként említik meg.) A telket a disznólegelő mellett jelölték 
ki részükre, amelyen még ebben az évben megépítették az iskolát és tanítólakást - vályogfallal, 
nádtetővel. Az iskolát akkor imateremnek (oratóriumnak) is használták. Még ebben az évben harangot 
is vettek, melyet az iskola előtt helyeztek el. A haranglábat később kőépítménnyel váltották fel. (A 
templom utcáját az idősebbek még Harangláb utca néven emlegetik.) Ugyanezen évben már tanítót 
is választottak Kovács András személyében, így újra megindulhatott az oktatás a gyülekezet saját 
iskolájában. Becslések szerint az iskola megépítésekor a gyermekek létszáma 30-40 fő volt. Ezzel 
együtt a gyülekezet lélekszáma is gyarapodott. A helytartótanács összeírása szerint 1838-ban 649 fő, 
1867-ben pedig már 855 fő lett. 

Ezen időszak alatt a következő tanítók szolgáltak a gyülekezetben 1791-1880-ig: Kovács András, 
Fodor István, Rácz József, Hima János, Sas József és Koczor Márton. 1863 szeptemberében majdnem az 
egész községet tűzvész pusztította el, de a nagy anyagi veszteség ellenére a hívek hitbuzgósága tovább 
fejlesztette a gyülekezetet. Időközben a gyermekek létszáma 140 főre emelkedett, és ehhez az egy 
tanító kevés volt. Ezért a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, valamint a püspökség is sürgette az 
egyházközséget az iskola bővítésére. Ennek alapján 1869-ben határozat született az iskola bővítéséről. 
Először új tanítólakást építettek, és hozzá megfelelő melléképületeket, majd 1886-ban két új tantermet, 
valamint egy második tanítólakást, ezeket már téglafallal és cseréptetővel. Az építkezések fő irányítója 
ez időben Berecz József tanító volt, aki 1880-ban ment nyugdíjba 34 évi szolgálat után. A gyülekezet 
hálás köszönetét fejezte ki hűséges szolgálatáért. Isten áldását kérte további életére. A gyülekezetnek 
küldött gyászjelentés alapján tudjuk: 1894-ben halt meg, és „Kis-Somlón" temették el. 

Berecz József tanító halálának évében az iskolának 195 alsósági és 11 izsákfai tanulója volt, összesen 
206 fő. Az 1869 és 1880 közötti időben az alábbi másodtanítók szolgáltak a gyülekezetben: Zongor 
Márton, Horváth Lajos, Cser Lajos, Potyondi Zsigmond, Mátis István, Hettlinger Gusztáv. Ok általában 
rövid ideig voltak itt, és a feljegyzések szerint jobbára Kemenesalja más gyülekezeteibe mentek el 
szolgálatra. Joós Géza másodtanítót 1914-ben, az I. világháború idején, behívták katonának, és hosszú 
fogság után csak 1920-ban jött haza. Ezen időszakban Koczor Márton egyedül tanított az iskolában. 
Köszönetül a gyülekezet a másodtanítói fizetés felét pótfizetésként ítélte meg a részére. Amikor 45 évi 
hűséges szolgálat után nyugdíjba ment, a gyülekezet hálás szívvel, ünnepélyesen búcsúztatta el. Sírja 
még megtalálható temetőnkben. 1997-ben, halála évfordulóján, sírját a hálás utódok rendbe tették, és 
halottak napján megemlékeztek róla. 

Az idősebb korosztály közül még többen emlékeznek igazságos és szigorú fegyelemtartására, 
valamint evangélikus egyházához való hűségére. A nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói 
állást meghirdette a gyülekezet a Tanítók c. országos lapban. Tizenhatan jelentkeztek, akik közül hat 
személyt hallgattak meg. Az 1925. november 25-én tartott választási közgyűlésre Szakály Dezső akali és 
Búzás Imre tényői tanítót hívták meg. A titkos szavazással tartott választáson Szakály Dezső fölényes, 
55 szavazattöbbséggel lett a gyülekezet új kántortanítója. Akkor a kántortanítót úgy választották, 
hogy ő volt egyúttal a gyülekezet jegyzője is. 

A jó szervezőkészséggel, széleskörű ismeretekkel, valamint költői tehetséggel is megáldott 
kántortanító nemcsak az evangélikus gyülekezetben, hanem a község életében is pezsgő életet indított 
el. Színdarabok rendezésében is munkálkodott; ő volt az alsósági leventeegyesület parancsnoka, 
az évente tartott járási versenyeken az alsósági leventék kimagasló eredményeket értek el. Az I. 
világháború utáni gyászos trianoni béke emlékére a Ság hegyen felállított emlékkereszt ünnepélyén 
az általa írott „Nem, nem, soha!" verset az alsósági nőkből és férfiakból szervezett - díszmagyarba 
öltözött - szavalókórus mondta el az egybegyűlt ünnepi közönség nagy tetszésére 1935-ben. 

Szakály Dezső munkásságával új korszak kezdődött az alsósági evangélikusság történelmében. 
Lendületes szolgálatát az akkori másodtanító, Joós Géza segítette, aki azonban 1931 nyarán meghalt. 
A gyülekezet vezetősége úgy határozott, hogy a megüresedett másodtanítói állást női tanítóval 
kell betölteni, aki a gyülekezet leányi^úságát a ház körüli feladatokra, valamint kézimunkára 
tudja oktatni. A Tanügyi Közlönyben megjelent hirdetésre 52 jelentkező adta be pályázatát. A 
választás sok bonyodalommal járt, mert az egyházmegye esperesének is voltak jelöltjei, valamint 
a gyülekezet tagjainak véleménye is különböző volt. így két szavazás is eredménytelen lett. A 
vélemények egyeztetése során megállapodtak abban, hogy az árván maradt tanítónőt. Haiti Ilonát 
kell megválasztani. Igaz, ebbe az esperes nem akart beleegyezni, de végül megbékélt a gondolattal, 
miután a gyülekezet kitartott választása mellett. 

A választás helyességét a gyakorlat igazolta. Haiti Ilona igen jól képzett, szelíd lelkű, kötelességtudó 
munkájával új színt varázsolt mind a leányifjúság, mind a nőegylet munkájába. Pár évi ittléte után 
az akkor fiatal kántortanítónak is megtetszett személye és munkája. Hamarosan összeházasodtak, 
amely a gyülekezetnek is örömére és hasznára vált. Mint házaspár nagy szorgalommal kapcsolódtak 
be nemcsak a gyülekezet, hanem az egész község vérkeringésébe. Családjuk elköltözött ugyan a 
faluból, de ők mindketten itt leltek nyughelyet az alsósági evangélikus temetőben. Habár az iskola a 
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gyülekezet gondozásában működött, a tanítók díjazásának nagy részét az állam biztosította. Viselte az 
állam az iskola fenntartási költségeinek egy részét, valamint hozzájárult a szükséges bővítésekhez is. 

A második világháború súlyos veszteségeket okozott az iskolának. 1945-ben orosz katonákat 
szállásoltak be a termekbe. A lelkész könyörgésére a parancsnok megkímélte az épületet, de 
távozásukkor a berendezést magukkal vitték. Ezt követően ukránokat szállásoltak be, akik újabb 
károkat okoztak. A helyreállítás viszont példaszerűen történt. A nőegylet és az ifjúsági egyesület 
is komoly segítséget nyújtott a felújításhoz, a berendezéshez. A gyülekezet bebizonyította, hogy 
ragaszkodik iskolájához. 

Az időközben kihelyezett, majd megválasztott Balázs Béla lelkész - iskolaszéki elnökként is - sokat 
tett az iskola eredményes működéséért. A négy tanteremre nagyobbított iskolában az 1900-as évek 
elejétől az államosításig (1948) átlag 150-170 gyermeket az 1-6. osztályban három tanító oktatott. Az 
1-2. osztályt Szakály Dezsőné (Haiti Ilona), a 3-4. osztályt Nagy István, az 5-6. osztályt Szakály Dezső 
igazgató tanító tanította. Szakály Dezső a kántori teendőket az államosítás után is végezte, 1950-ben 
azonban - rajta kívül álló okok miatt - meg kellett válnia tanítói munkájától. Nagy István 19 évig volt 
a gyülekezet tanítója. Temetésén a gyülekezet számos tagja vett részt 1975-ben. 

Az iskolák államosítási hulláma felkavarta a kedélyeket Alsóságon is. A presbitérium egyik 
határozata így foglal állást a kérdéssel kapcsolatban: „Egyházközségünk évszázadokon át fenntartott 
iskolájáról nem mond le, azt önként oda nem adja, iskolafenntartási jogát fel nem adja, iskoláját 
megtartja. Ha elveszik iskolánkat, megalázzuk magunkat Istennek hatalmas keze alatt, és imádkozva 
kérjük, ítéletét változtassa kegyelemre, amikor méltónak talál rá bennünket, adja vissza iskolánkat." 

Az 1948. évi XXXIII. te. azonban fellebbezhetetlen volt. Állami tulajdonba került az iskola, a kántori 
lakás, a kert és a kántortanítói föld fele. A gyülekezet tanítóit: Szakály Dezső kántortanítót, Szakály 
Dezsőné sz. Haiti Ilona tanítónőt és Nagy István tanítót állami tanítónak nevezték ki. Akkor úgy tűnt, 
végérvényesen elveszett az evangélikus iskola. 

Bár az állami rendelet szerint 1949 szeptemberétől kezdve a vallásoktatás az iskolákban nem 
volt kötelező. Alsóságon egy-két kivétellel a szülők továbbra is vállalták gyermekeik hitoktatását. 
A legnehezebb időkben sem szakadt meg a folyamat. Ez minden bizonnyal a gyülekezetben és a 
környéken folyó evangelizációs munkának köszönhető, amelynek hatására megerősödött a bibliaórák 
és a gyermek-bibliaköri alkalmak látogatottsága. 

A gyülekezet iskolaépülete egészen a 80-as évek végéig a község alsó tagozatának adott helyet - a 
felső iskola bővítéséig. Ekkor az alsó tagozat is a volt római katolikus iskolába költözött, amelyet a kor 
követelményeinek rnegfelelően alakítottak ki a nyolc osztály számára. Ekkor lett egységes intézmény 
a Berzsenyi Lénárd Általános Iskola. Napjainkban is ide járnak tanulni az alsósági gyerekek. Az állami 
- majd önkormányzati - iskola időközben többször is átszervezésen esett át. így lett a neve néhány 
évig Berzsenyi Lénárd Általános Művelődési Központ, majd újra Általános Iskola. A celldömölki 
iskolák összevonása folytán 2007-ben a Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája nevet 
vette fel. 

Az 1991. évi XXXII. törvény új reményeket ébresztett a gyülekezetben iskolája visszaszerzése 
tekintetében. Az egyházi ingatlanok visszaigénylése sorában gyülekezetünk is benyújtotta kérvényét. 
Az akkori lelkész - Horváthné Pecznyík Ilona - Celldömölk város önkormányzatához intézett 
kérésére határozat született, melynek értelmében az egyház a volt tanítói lakások egy részét ingyenes 
használatra megkapta, hogy abban gyülekezeti termet alakítson ki. Ez meg is történt. 1995-ben 
birtokba vették - szintén önkormányzati engedély alapján - Szakály Dezső hajdani irodáját, amelyet 
a presbiterek alakítottak át lelkészi hivatallá. 

Ugyanezen esztendő november 23-án megállapodás született az önkormányzat és az egyházközség 
között az egész ingatlan átadásáról-átvételéről. Ennek tényleges megvalósulása 2001. december 
31-ével történt meg. Felújítása csak kis lépésekben haladhatott. 2004 pünkösdjére borovi fenyőből 
művészi kidolgozású új kaput készített Dénes Tibor asztalos, fafaragó, a Népművészet I^ú Mestere. A 
visszaigényelt épület egyik tantermében gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, amelyet ünnepség 
keretében nyitottak meg 2005. október 23-án. Az iskola udvarán - a 100 évvel azelőtt megalapított 
nőegylet emlékére - diófát ültettek. A megálmodott új gyülekezeti központ, közösségi épület terveit 
Baranyai Dezső mérnök 2007 februárjában készítette el. Ugyanebben az évben egyházmegyei segély 
felhasználásával elkészült az ereszcsatorna, valamint a csapadékvíz zárt rendszerben való elvezetése. 
A tetőszerkezet, a falak és az alap megerősítésére is sor került. 

Az Alsósági Evangélikus Egyházközség tudatában van annak, hogy iskoláját az egykori rend szerint 
már sosem állíthatja vissza, de bízik abban, hogy a visszakapott épületet - a gyülekezet különböző 
csoportjainak foglalkoztatásán túl - iijúsági táboroztatás, egyházmegyei vagy területi szintű 
egyházzenei képzés, valamint helyi közösségi, kulturális rendezvények céljára fel tudja használni, és 
ezzel is Isten dicsőségét tudja szolgálni. 
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Az alsósági evangélikus gyülekezet templomának története 
Az alsósági gyülekezet történetét akkor lehet igazán figyelemmel követni, ha az iskola és a templom 

sorsát párhuzamosan vizsgáljuk, hiszen az iskola épülete egyes korokban imateremként is szolgált, a 
tanítók munkája pedig erősítette a gyülekezet összetartását és templomhoz való hűségét. 

A gyülekezet első temploma minden bizonnyal a román kori alapokra épült mai római katolikus 
templom helyén állt. Ez azzal magyarázható, hogy a reformáció tanainak 16. századi beáramlása 
evangélikussá tette Alsóság népét, így a falu egyetlen akkor létező temploma is ezt a közösséget 
szolgálta. A nevezetes Károly-féle rendelet után a hívek templom nélkül maradtak, illetve az akkor 
létszámban lényegesen szerényebb (mintegy 300 főt számláló) nemesdömölki artikuláris helyre 
voltak kénytelenek ellátogatni. Kezdetben sátrakban tartották ott az istentiszteleteket. A dömölki 
templom 1744-ben épült meg, melynek déli kapuját ma is Sági-kapunak nevezik, mivel azon vonult be 
vasárnaponként az alsósági buzgó evangélikusok népes serege. 

Az ellenreformáció mintegy 150 évig tartó és meg-megújuló támadásainak következményeként a 
gyülekezet számbelileg megfogyatkozva ugyan, de lélekben töretlenül vészelte át a megpróbáltatások 
időszakát. Amint lehetett, istentiszteleteiket az időközben megépülő iskolában tartották meg a 
nemesdömölki lelkészek szolgálatával. Az 1800-as években hozott törvények pedig már lehetővé tették, 
hogy a reformált egyházak hívei is szabadabban gyakorolhassák hitüket. így az alsósági evangélikusok 
élete is megelevenedett. A század közepe táján már igény jelentkezett a templomépítésre. 1846-ban 
Dobára utaztak a gyülekezet képviselői „a templomépítés végett a méltóságos urasághoz". Adakozás, 
gyűjtés indult el, de - valószínűleg a szabadságharc és az azt követő helyzet miatt - csak 12 évvel 
később hoztak döntést a templomépítésről. Az előkészületek után 1862 januárjában határozták el, 
hogy végre belefognak az építkezésbe. A hívek áldozatkész buzgóságát jelzi, hogy még abban az 
évben megvalósították tervüket. A templomépítés előkészítését és lebonyolítását a gyülekezet akkori 
tanítója - Berecz József - a dömölki lelkészekkel együttműködve irányította. Geschrey Sámuel 
sárvári építőmestert bízták meg a tervezéssel. A terveket március 16-án hozta el Hanzsér Ferenc és 
Kiss Mihály. Követ vásároltak Miskén, meszet vettek Rendeken. Az alapkövet április 23-án tették le. 
Ebben helyezték el az alapító okiratot, valamint egy ezüst húszast és egy negyed ezüst forintost. Az 
építőanyagot a szomszédos községekből hordták össze más gyülekezetek buzgó híveinek segítségével 
(Inta, Sitke, Hetye, Konota). A jánosházi uraság is adományozott téglát. A homlokzatba épített 
faragott kőtáblát (felirata: Épült 1862.) Sopronból hozta Zsámboki János. A nyár végéig a munka 
nagy része elkészült. A toronyra augusztus 3-án tették fel a keresztet. Ősz elején újra gyűjteni kellett 
Kemenesalja községeiben. így tudták elvégezni még a tél beállta előtt a külső vakolást. Karácsonyra 
már a templompadok is elkészültek. Az új esztendőben már csak belső munkálatokra volt szükség. A 
templomot 1863. január 25-én Tóth János magasi esperes szentelte fel. 

Az akkori nemesdömölki lelkész és tanító (Edvi Illés Pál és Berecz József) látta el a szolgálatokat 
a templomépítés idején. A lelkesedés a munka befejeztével sem hagyott alább. 1867-ben új harangot 
öntettek Sopronban Seltenhofer Frigyessel. Ekkor készült el az azóta is használatban lévő ezüst kehely 
Haupt Jakab soproni rézműves keze által. A régi, megrepedt harang helyett újat készíttettek 1881-ben 
(súlya 163 kg). Két évvel később harmóniumot vettek. 1882-ben a tetőt kellett újraépíteni, 1895-ben a 
templomot tatarozták. 

Az önálló anyagyülekezet megszervezése 
Az 1900-as évek első harmadára az alsósági gyülekezet lélekszáma oly mértékben megnövekedett, 

hogy igényt jelentett be: újból önálló anyaegyházközségként tartsák nyilván". Gyurátz Ferenc 
püspök egyházlátogatása alkalmával ezt írta Koczor Márton: „Ebből látható, hogy e gyülekezetben a 
hitbuzgóság nemcsak hogy nem csökkent, hanem atyáinkhoz méltóan a szívekben lobog ma is, mely 
tettre készteti bármikor (...) Alapos tehát a remény, hogy e hitbuzgó s áldozatkész gyülekezet tovább 
is virulni fog..." Ennek látható jele volt a nőegylet megalakulása 1905-ben, amelynek sok mindent 
köszönhetnek az alsóságiak. Már a következő évben keresztelőkutat szereztek be. 1907-ben tatarozni 
kellett a templomot. 

Két évvel később, 1909-ben a nemesdömölkiek a gyülekezetnek adományozták templomuk eredeti 
oltárképét. A nőegylet hozatta rendbe a kép keretét. Szintén aktivitásukat jelzi, hogy emléktáblát 
helyeztek el a templom bejáratánál az I. világháború 42 hősi halottjának. A háborúban elvitték a 
kisebbik harangot. Helyette a gyülekezet újat öntetett 1924-ben. 

1931-ben (Nagy Sándor nemesdömölki lelkész nyugdíjba vonulása évében) az akkori filia elhatározta, 
hogy különválik az anyaegyházközségtől, és önálló gyülekezetté szerveződik. Önállósulási szándékához 
az egyházkerület püspöke hozzájárulását is adta azzal a feltétellel, hogy - mint leendő anyagyülekezet 
- a kisköcski filia, valamint az izsákfai és kemeneskápolnai fiókgyülekezetek gondozását is elvállalja. 

77 A gyülekezet létszáma 1930-ban már 1211 fő volt. 

575 



A reformációtól - napjainkig 

Továbbá kikötés volt, hogy a gyülekezetnek az önállósulást öt éven belül, legkésőbb 1936. december 
31-ig meg kell valósítania. 

Az önállósulás előkészítésére D. Kapi Béla püspök Balázs Béla helyettes lelkészt küldte ki, akit 
Molitórísz János esperes az 1931. november 8-án tartott közgyűlésen mutatott be a gyülekezetnek. 
A fiatal lelkész bölcs és előrelátó gondolkodással kezdett hozzá munkájához. Első feladataként az 
alaposan megviselt állapotban lévő templom felújítását, valamint egy orgona beszerzését javasolta a 
gyülekezetnek. A várható jelentős kiadások fedezésére gyűjtést hirdetett meg. Ennek eredményeképpen 
1932-ben a hívek áldozatkészségének bizonyságaképpen 3718 pengő gyűlt össze. Ezt a hozzáállást 
látva árajánlatot kért a templom javítására, valamint az orgonabeszerzés levelezését megkezdte. Ezzel 
egy időben a presbitérium küldöttséget jelölt ki, akik elmentek Ostffyasszonyfára, hogy dr. Ostffy 
Lajos nyugalmazott főispánt felkérjék a gyülekezeti felügyelő tisztére, aki ezt elfogadta. Ugyancsak 
küldöttség ment dr. Hetthéssy Jenő köcski földbirtokoshoz a felügyelőhelyettesi tisztség ügyében. 
Ezen előkészületek után, 1932. szeptember 25-én ünnepélyes istentisztelet keretében iktatták be a 
gyülekezet felügyelőjét, valamint másodfelügyelőjét. A szervezetileg is megerősödött egyházközség 
nagy lendülettel végezte a tatarozási munkákat: először a templomkertet rendezték el, majd azt 
bekerítették. Ezután a toronysüveget javították ki, új vaskeresztet helyeztek el a tetejére. Új bejáratot 
építettek, az ablakokat kicserélték, a karzatot megnagyobbították, a padokat és az oltárt lefestették. 
1935 adventjén adták át újra a templomot Isten szolgálatára Molitórísz János esperes szolgálatával. 

A következő évben a három részből álló lakóépületet alakították át a kántortanító és a lelkész 
részére. Ekkor készült el a pince és a bejárat előtti szép terasz, amely Nagy Ferenc ácsmester és fiai 
művészi munkáját dicséri. Somogyi Ferenc és neje. Király Zsófia nagy értékű csillárt adományozott 
a templomba. 

A megszépült templom és lakás méltóképpen várta a nagy pillanatot, amikor a gyülekezet közgyűlése 
1936. július 26-án egyhangú lelkesedéssel kimondta a határozatot: visszaállítja a mintegy 200 évvel 
azelőtt megszűnt önállóságát, és anyagyülekezetté alakul.™ Hamarosan lezajlott a lelkészválasztás 
is. Balázs Béla beiktatása 1936. október 25-én történt meg. A gyülekezet teljes jogú lelkésze a már 
korábban eltervezett munkákat folytatta tovább. Régi álmot valósított meg azzal, hogy sok érdeklődés 
után a pécsi Angster céget megbízta az orgona elkészítésével. A terveket Gárdonyi Zoltán - a soproni 
tanítóképző intézet tanára - készítette el. A helyszínre szállított alkatrészeket az orgonagyár kiküldött 
szakembere szerelte össze. Munkavégzése idején szállásáról és étkeztetéséről a gyülekezet tagjai 
gondoskodtak. A 10 regiszteres hangszer 1937. augusztus l-jén szólalt meg először. A nőegylet és a 
leányegylet az elkövetkező évtizedben is szorgalmas munkával ékesítette a templomot. Lila, fekete, 
majd zöld oltárterítőt készített a megfelelő kiegészítő terítőkkel együtt. „Az oltár a templom szíve. 
Ezért ékesítjük gondoskodó szeretettel" - írta visszaemlékezéseiben Balázs Béla lelkész. 

A próbatétel ideje 
A II. világháború kitörése nagy megrázkódtatást jelentett az alsósági gyülekezetnek, különösen 

akkor, amikor a harcok hazánk területét elérték. A nőegylet a katonai szolgálatra behívott gyülekezeti 
tagoknak előfizette a Harangszót, a leányegylet imakönyveket küldött nekik. A lelkész levélben 
kereste fel őket, a sebesülteket meglátogatta, a hősi halottakról az istentiszteleteken megemlékezett. 
Rohamosan hanyatlott a templomba járás, akadozott az iskolai oktatás. A visszavonuló magyar 
hadseregcsoport az iskola egy részét katonai raktár céljára igénybe vette. Később szovjet katonákat 
szállásoltak el az iskolába és a gyülekezeti lakásokba. Maga a lelkész is közvetlen veszélynek volt 
kitéve. A szomszédban lakó presbiterek lélekjelenlétének köszönhető, hogy időben el tudott menekülni 
a helyszínről. Sok könyv és irat is megsemmisült. A zavaros időkben az istentiszteleteket sem lehetett 
megtartani. 

A front elvonulása után igyekeztek helyreállítani a súlyos károkat szenvedett épületeket. Ebben 
a munkában aktívan részt vett a nőegylet és az ifjúsági egyesület is. Sokkal nehezebb feladat hárult 
azonban a lelkészre, akinek az új rendszer által okozott lelki sérüléseket kellett orvosolnia. A tanítóknak 
ugyanis megtiltották a vallásoktatást, a lelkész is csak meghatározott helyen és időben tarthatott 
hittanórákat. A beíratott gyerekek lebeszélése az iskolaigazgatók feladata lett. Ennek ellenére a 
gyerekek - egy-két kivétellel - tovább jártak hitoktatásra. 

Dr. Hetthéssy Jenő felügyelő - a kommunista rendszer üldöztetései miatt - lemondott tisztségéről. 
A gyülekezetnek mintegy 10 éven át nem volt felügyelője. Az államosítás áldozata lett Szakály Dezső, 
aki még néhány évig kántorként szolgált a gyülekezetben, végül lemondott állásáról. Helyette Csajbók 
Elemérné tanítónő ült az orgonához, de hamarosan ő is állami alkalmazásba került. 1952 végén Bernát 
Erzsébet volt diakonisszát hívták meg kántornak, aki akkor a dömölki gyülekezet missziói munkatársa 
volt. A közös munka nemcsak a szolgálatban kapcsolta össze a lelkészt és a kántort, hanem személyes 
életükben is. Egy évvel később Pécsett házasságot kötöttek. 

78 Az esperesi hivatalnak küldött jelentés szerint a gyülekezet összlétszáma 1936-ban 1535 fő volt. 
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Az 50-es években is sok munka várt a gyülekezetre. A megrepedt nagyobbik harangot újraöntették 
", 1955-ben az orgonához elektromos fújtató motort szereltettek. 1957-ben nagyszabású tatarozás 
indult meg. A gyülekezeti tagok áldozatkészsége nemcsak az adakozásban mutatkozott meg, hanem 
önkéntes segédmunkával is hozzájárultak a munkák mihamarabbi elvégzéséhez. A gondnok mellé 
négyfős építési bizottságot jelöltek ki. A munkában Varga István budapesti kőműves, Búza József ács, 
Vendler Lajos bádogos Celldömölkről, valamint az alsósági Antal József asztalos és Ágoston Kálmán 
tetőfedő vett részt. A megújult templom hálaadó istentiszteletén Tekus Ottó esperes szolgált advent 
3. vasárnapján. 

A következő évben a gyülekezet akkori gondnoka. Somogyi Zoltán merész cselekedetre szánta 
el magát. Megkereste a sági születésű Nagy Józsefné Szarka Jolán könnyűipari minisztert, hogy 
közbenjárásával az elvégzendő munkához állami segítséget kérjen. Próbálkozása sikerrel járt, mert 
az Állami Egyházügyi Hivatal 30 000 Ft rendkívüli államsegélyt juttatott utólagos elszámolásra. 
Ráadásul ismeretlen háttérintézkedések révén a tetőzethez szükséges faanyagot térítésmentesen kapta 
meg a gyülekezet. így nemcsak a tetőfedés történhetett meg eternit műpalával, hanem a fennmaradó 
összegből elkészült az eresz és lefolyócsatorna, és a drótkerítést is új betonkerítéssel tudták kicserélni. 
A hatalmas kiadások miatt a gyülekezet pénztára teljesen kiürült, mindössze 1 Ft és 5 fillér maradt a 
kasszában. A következő években azonban az egyházközség anyagilag újra megerősödött. Ez egyrészt 
azzal is magyarázható, hogy a beszolgáltatások miatt a természetbeni adományok helyett bevezették 
a készpénzes járulékot, amelyet önkéntes pénzbeszedők gyűjtöttek össze és fizettek be a pénztárosnak. 
Az egyházmegye esperesének javaslatára az üresedésben álló felügyelői tisztségre 1957-ben Koczor 
Lajos MÁV-felügyelőt választotta meg a gyülekezet. 

A százéves templom megújuló szolgálata 
1962 decemberében a 100 éves templomot ünnepelte a gyülekezet. Az ünnepi szolgálatot Tekus 

Ottó esperes végezte. Balázs Béla lelkész megemlékezett az egyházközség több évszázados múltjáról. 
Utalt az ősök hitbuzgóságára és önzetlen áldozatvállalására. „A jubiláris ünnep nemcsak a múltat, 
hanem a jelent is kutatja. Megkérdezi tőlünk, hogy miként használjuk fel és mivé tesszük életünkben 
ezt a templomot. Megbecsüljük-e, használjuk-e mindazt, amit drága ajándékul ebben a templomban 
ad nekünk Isten? A templomépítő elődök példája formálja ki a ma élő gyülekezetet templomhoz 
szívvel-lélekkel ragaszkodó gyülekezetté, amelynek tagjai a zsoltáríróval vallják: Uram, szeretem a te 
házadban való lakozást és a te dicsőséged hajlékának helyét." Az aggódó mondatokból kitűnik: Balázs 
Béla lelkész látta a gyülekezetben a csüggedés jeleit. A politikai helyzet miatt egyre többen tartották 
távol magukat a templomtól, az egyháztól. Koczor Lajos felügyelő 1967-ben lemondott. Szabó Lajos 
esperes hivatalvizsgálata során kiderült, hogy a gyülekezet nem tett eleget a lelkészi díjlevélben 
meghatározott díjazás követelményeinek. A lelki eltávolodás a gyülekezet anyagi helyzetére is súlyos 
hatással volt. A Lutheránus Világszövetség segélyével azonban sikerült beköttetni a vezetékes vizet 
a lelkészi, valamint az iskolaigazgatói lakásba. Á téli templomlátogatottság fokozása érdekében a 
vezetőség a fűtés megoldásáról döntött. Az elektromos padfűtés beépítésében a gyülekezet tagjai 
jelentős segítséget tudtak adni. 1968 decemberében használatba is vették a rendszert, amely a várt 
hatást nem érte el, viszont igen nagy volt a fogyasztása. 

1969. augusztus 26-án Balázs Béla lelkész bejelentette, hogy korára való tekintettel nyugdíjaztatását 
kérte. Egyúttal a presbitériumnak bemutatta Fehér Károly csöngei lelkészt, akit a püspök a gyülekezet 
gondozásával megbízott. Az elköszönő lelkész búcsúszavaival még bejelentette, hogy elkészült 
a harangok elektromos húzószerkezete. A gyülekezet tagjainak nevében Somogyi Jenő főgondnok 
köszönt el a távozó lelkésztől. Megköszönte közel 40 éves hűséges, odaadó szolgálatát. Isten megsegítő 
kegyelmét kérte nyugdíjas éveire. Balázs Béla - családjával együtt - felesége szülővárosába, Pécsre 
költözött, ahol bekapcsolódott a gyülekezet életébe, és örömmel végezte a rábízott szolgálatokat. 
Hosszú, tartalmas életet ajándékozott neki az Úr. Temetésén - 1992. január 8-án - az alsósági 
gyülekezet 36 tagja kísérte el utolsó földi útjára a 71. zsoltár 9. versével: „Ne vess meg engem, Uram, 
az én vénségemnek idején; mikor elfogy az erőm, ne hagyj el engem!" 

Az új lelkész megválasztásáig a szolgálatokat Fehér Károly csöngei, Garam Zoltán bobai, Józsa Márton 
dömölki. Kovács Etelka marcalgergelyi lelkészek. Solymár Gábor dömölki és Weltler Sándor kőszegi 
segédlelkész végezték. Az 1970. január 4-én tartott közgyűlés egyhangúlag Fehér Károlyt választotta 
meg a gyülekezet lelkészéül. Az újonnan beiktatott lelkipásztor a sok elhalálozás és lemondás miatt 
megfogyatkozott presbitérium fiatalabb tagokkal való kiegészítését tartotta első feladatának. Mivel a 
templom állapota kielégítő volt, javasolta a lelkészlakás korszerűsítését. Az ő szolgálata idejére tehető 
a fürdőszoba csempézése, elektromos vízmelegítő felszerelése, a lakószobák és az iroda parkettázása. 
Az irodahelyiségbe a gyülekezet olajkályhát vásárolt, a konyha és az egyik szoba közé cserépkályhát 
építtetett. A filiák gondozásának elősegítésére segédmotoros kerékpárt vásárolt. 

79 Szlezák Rafael harangöntö mester államosított vállalata végezte el a munkát. A harang felirata: „és a földön békesség". 
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A gyülekezet vezetősége a hívek egyházfenntartásának nyilvántartására kimutatást készített. Ennek 
alapján határozatot hozott a fizetendő járulék összegére vonatkozóan. Önálló keresettel rendelkezők 
részére évi 100 Ft, nyugdíjasok részére 80 Ft egyházfenntartói járulékot írt elő. Ennek begyűjtését 
önkéntes pénzbeszedők végezték körzetek szerint. Ilyen látogatások alkalmával azok is megismerhetik 
a gyülekezet gondjait, akik csak ritkán vagy egyáltalán nem fordulnak meg a templomban. 1975-
ben hunyt el a gyülekezet korábbi tanítója, Nagy István. Az alsósági evangélikus temetőben várja a 
feltámadást. Sírjára a gyülekezet is elhelyezte a kegyelet koszorúját. 

Időközben az 1926-ban felújított lelkészlakás külső vakolata erősen megromlott, így szükségessé vált 
annak javítása. A gyülekezet tagjai 1975-ben jelentős társadalmi munkát végeztek. Somogyi Miklós 
presbiter az erősen megrongálódott deszkakaput vaskapura cserélte. A lelkész 1979-ben Trabant 
gépkocsit vásárolt, amelynek megóvására a parókia udvarán garázs épült többnyire társadalmi 
munkában. Ugyancsak ebben az évben vált szükségessé a toronysisak újrafestése. 

Somogyi Jenő főgondnok és Csajbók István számvevőszéki elnök is ugyanebben az esztendőben 
hunyt el. Ekkor került sor a tisztújításra, amelynek kapcsán a presbitérium 11 taggal egészült ki. 
A gyülekezet felügyelői tisztét, amely Koczor Lajos 1967-ben történt lemondása és elhunyta óta 
betöltetlen volt, Józsa Ernő vállalta. Gondnoknak Molnár Lajost, jegyzőnek Moór Jenőt, számvevőszéki 
elnöknek Hanzsér Ferencet, tagoknak Nagy Imrét, Somogyi Dezsőt és Molnár Lajost választották meg. 
Benkő Béla esperes iktatta be őket hivatalukba. 

A templom oltárképe, amely valószínűleg a 18. század közepén készülhetett, az évszázadok során 
nagyon megsötétedett. A restaurálás költségeinek fedezetét Mátis József presbiter és felesége ajánlotta 
fel adományként. Az elvégzett munka - sajnos - nem járt látványos eredménnyel. 

Az 1980-as évtől kezdve különösen sokat költött a gyülekezet a lelkészlakra. Berendezte az irodát 
is új bútorokkal. Időközben megrongálódott a templom külső festése, több helyen leomlott a vakolat 
is. Ezért a legsürgetőbb teendő ismét a templomrenoválás lett. Ennek a munkának az előkészítése 
azonban már nem Fehér Károlyra várt, mivel öt a Vasi Egyházmegye esperesének megválasztották, 
és szolgálatát a továbbiakban a szombathelyi gyülekezetben végezte. Fehér Károly lelkész alsósági 
munkásságának 10 éve a mai napig elevenen él a gyülekezet tagjainak szívében. Közvetlen hangja, 
testvéri magatartása, rokonszenves családi élete sokaknak adott útmutatást, támaszt, vigasztalást és 
békességet. Feleségével együtt szüntelenül pásztorolta a híveket. Benne élt a falu közösségében, átélte 
örömüket, bánatukat. Szolgálata az egyházközség történelmének fontos fejezete. Az egyházmegye 
espereseként munkaterülete kiszélesedett az egész megyére, majd mandátuma lejárta után figyelme 
elsősorban a szombathelyiek felé fordult, bár Alsóságra mindig szívesen emlékezett. 1996 óta 
feleségével együtt nyugdíjasként él Székesfehérváron. 

A lelkészváltás alkalmat adott a lelkészlakás felújítására, korszerű berendezésére. A parókiát kívül-
belül javították, festették, az irodába új bútort vásároltak. Az új lelkészt új segédmotoros kerékpárral 
várták. A megürült lelkészi állást 1981-ben D. Dr. Ottlyk Ernő püspök egy frissen végzett teológusra, 
Pecznyík Ilonára bízta, akit két év múlva a gyülekezet meg is hívott lelkészéül, aki a hagyományos 
gondolkodású gyülekezet előítéleteivel dacolva kezdte meg mozgalmas szolgálatát. Távolról érkezve, 
más tradíciókban gyökerezve mégis igyekezett minél hamarabb beilleszkedni a gyülekezetbe. Ennek 
látványos bizonyítéka a precíz egyházfenntartói névsor összeállítása, az ifjúság összegyűjtése, az 
énekkar megszervezése, evangelizációs alkalmak, bíbliaórák kezdeményezése a gyülekezetben. 
Munkája sikeréhez az is hozzájárult, hogy időközben enyhült az ateista ideológia nyomása, és 
lehetővé vált a hitélet gyakorlása a templomfalakon kívül is. Szolgálatát segítette az a használt Trabant 
gépkocsi, amelyet a Zalai Egyházmegyétől vásárolt meg a gyülekezet. Közösségi helyiség híján a 
lelkész saját lakásának egyik szobájában tartotta a fiatalok összejöveteleit, az iíjúság tagjai közül 
kántori szolgálatra alkalmas utódokat nevelt. Erre azért volt szükség, mert az istentiszteleteken az 
énekeket ő maga kísérte harmóniumon. Somogyi Éva eredményes tanulmányai révén a gyülekezet 
kántora lett, és ezt a szolgálatot végezte hosszú időn keresztül. A lelkésznő másik álma - a gyülekezeti 
énekkar megszervezése - sajnos nem járt sikerrel. A néhány alsósági, celldömölki szereplés, illetve a 
győri és börcsi szeretetházban végzett szolgálat után a kórus feloszlott. 

Pecznyík Ilona lelkész a gyülekezet egyik tagjával, Horváth Gyulával kötött házasságot 1984-
ben. Szolgálata jelentős részét tették ki a különböző felújítások, javítások. A parókia tetőzetének 
javítása, valamint a kert kőkerítésének drótfonatosra cserélése után következett a templomrenoválás 
lebonyolítása. A presbitérium határozata után gyűjtés indult a gyülekezetben. Az előre kalkulált 
beruházás költségeit egyenlő arányban elosztva minden gyülekezeti tagtól a pénzbeszedők gyűjtötték 
össze. Jelentős adományokkal támogatták az építkezést azok a nem Alsóságon élő testvérek is, akik 
szívesen áldoztak ifjúkoruk templomára. A fejenkénti 600 Ft-ból a fedezet nagy része rendelkezésre állt, 
így elkezdődhetett a külső tatarozás. Csiszár Tibor magántervező tervei alapján Krajcsics Rezső ács, 
Rokob Tibor kőműves, Vravuska Gyula asztalos, Mesterházy Attila építési technikus, valamint Paluska 
József elnök és csoportja végezte el a munkát. Ágoston Kálmán tetőfedő javította ki a palaborítás 
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hibáit. Nem maradhat el a köszönet azoknak az áldozatkész gyülekezeti tagoknak, akik mintegy 100 
000 Ft-nyi társadalmi munkát végeztek. A templom körül kivágott fenyőfákat értékesítették, helyükre 
bokrokat ültettek. A vizes falak mellett körbe betonjárda készült, a bejárat előtt is lebetonoztak egy 
2,5-3 m széles sávot. Kaviccsal szórták be a beton és a liget közötti részt. A külső munkálatok az 
ablakok tisztításával és festésével értek véget. 

A következő évben kezdődött a belső felújítás a nedves vakolat leverésével. Ezután tette fel a 
lambériát Vravuska Gyula asztalosmester munkatársaival. Majd a rossz állapotban lévő padok és a 
padlózat javítása, gombátlanítása volt soron. Ezeket a munkákat jórészt gyülekezeti tagok végezték el. 
A régi papi padot megszüntették, új dobogót készítettek a szószéklépcső alá. Rúzsa Kálmán és felesége 
az oltártérben végzett javításokat. Megújult a bejárati ajtó. Függöny került az előtér és a templomhajó 
közé. A hosszú futószőnyeg Remport Lászlóné adománya. Kisebb javítások történtek még a parókia 
környékén is. így várta a gyülekezet a Lutheránus Világszövetség Nagygyűlésére érkező vendégeket, 
különösképpen az Alsóságra látogató malaysiai lelkésznőt. 

1985-ben szavazta meg a gyülekezet a templombelső átfestését. Ezzel egy időben megtörtént 
az elektromos vezetékek teljes cseréje is. Új villanykályhákat vásároltak a régi, korszerűtlen fűtés 
kiváltására. Az oltárterítők felújítására is alkalom nyílt. Maradt pénz a parókia egyik szobájának 
átfestésére is. A hívek összefogásával sikerült a templom előtti parkot is elrendezni. 

A teljes felújítás 1987 tavaszára készült el, a templom építésének 125. évfordulójára. A leírtakból 
érzékelhető az a lendület, amely magával sodorta a lelkes egyháztagok seregét. Nemcsak a lelkésznő 
fáradhatatlan munkabírása tette lehetővé ennek a munkának az elvégzését, hanem a gyülekezet 
vezetői és tenni akaró tagjai között megvalósult együttműködés. Külön ki kell emelni Molnár Lajos 
gondnok lelkiismeretes és hűséges szolgálatát, amely nélkül talán elfogyott volna a remény, az erő. 
Józsa Ernő felügyelő és Oszkó Lászlóné egyházfi neve is jogosan kerülhet a gyülekezet történetébe. A 
leköszönő gondnok utódja, Kiss Károly, valamint Grúber Sándor pénztáros lelkiismeretes szolgálatára 
is nagy szükség volt. Nem is beszélve a „névtelenekről", akiknek keze munkáját dicséri a szép templom. 
Horváthné Pecznyík Ilona ezekkel a szavakkal zárta a templomrenoválásról szóló beszámolóját: 
„Nem csak gazdag élményekkel telten távozunk el erről az ünnepi istentiszteletről, de szomjas szívvel 
vágyódunk vissza is. Vezesse vissza lépteinket Istenünk hétről hétre az ő házába! Ámen" A hálaadó 
istentiszteleten Szebik Imre püspökhelyettes szolgált. Azonban hamarosan kiderült, hogy az új 
villanykályhák képtelenek befűteni a templom légterét. Ezért új megoldásként gázüzemű hősugárzókat 
szereltek fel, amelyek közvetlen hőleadásuk miatt nagyobb hatásfokkal működnek. A munkálatok 
tovább folytatódtak. A toronysisak burkolatát hegymászók festették le. A vezetékes gáz rendszerének 
kiépítésével lehetőség nyílt a korszerű gázfűtés bevezetésére. A presbitérium jóváhagyásával ez a 
munka meg is történt a lelkészlakásban. 

Hétköznapi gondok és örömök 

1991-ben a gyülekezet lelkészi állása ismét megüresedett. Ekkor egy éven keresztül a környékbeli 
lelkészek helyettesítettek Alsóságon. A szolgálatokat többnyire Rostáné Piri Magda látta el Bobáról 
önzetlen szeretettel. Az istentiszteleteket az addig megszokott rend szerint tartotta meg, hetente 
ügyeletet tartott a lelkészi hivatalban. Jelenlétére, munkájára szívesen emlékeznek a gyülekezet 
tagjai. Céljuk mégis az volt, hogy a lelkészi állást minél előbb betöltsék. Végül Vető István püspöki 
titkár jelentkezett bemutatkozó prédikációra. A gyülekezet vezetőségében történt beszélgetések után 
a közgyűlés az ő megválasztása mellett döntött. A nyár folyamán elvégezték a szobák meszelését, 
festését, ajtók, ablakok mázolását. A költözésnél sokan segítettek a presbiterek közül. Kiss Károly 
gondnok több napon át dolgozott a parókián. A lelkész 1992. augusztus l-jével kezdte meg munkáját 
a gyülekezetben. Augusztus 23-án iktatta be hivatalába Zügn Tamás esperes. Szebik Imre püspök 
igehirdetésében a pásztori szolgálat fontosságára tette a hangsúlyt. Az időszerű figyelmeztetésre 
válaszul a magvető példázatáról hangzott el Vető István hitvallása a lelkészi hivatás felelősségéről. Egy 
gyülekezetben, melynek létszáma fokozatosan csökken, elsősorban a személyes kapcsolatok kiépítése, 
a Krisztusba vetett hit átadása az elsőrendű feladat. 

1987-ben becslések szerint kb. 700 egyházfenntartó volt. Az 1996. évi kimutatások szerint járulékot 
Alsóságon kb. 500 fő fizet. A hittanosok száma megközelíti a 100 főt. Az ennél fiatalabbak száma a 
keresztelési anyakönyv szerint kb. 70 fő. A fíliákban még 100 fővel számolhatunk. A lakosság erőteljes 
vándorlása miatt valószínűleg sokakról nem tudunk, illetve tudunk olyanokról, akik nem osztoznak a 
gyülekezet anyagi terheiben. Ha őket is beszámítjuk az összlélekszámba, még akkor is csak jóindulattal 
beszélhetünk 1000 főről. A temetések és keresztelések aránya sajnos állandó fogyásról tanúskodik. A 
konfirmandusok viszonylag magas létszáma azonban bizakodásra adhat okot, hogy belőlük majd az 
alsósági evangélikus gyülekezet új generációja nevelődik ki. 

Ilyen hétköznapi gondok között kellett megkeresni hétköznapi örömeinket is. Az új lelkész első 
hivatalos szolgálata a gyülekezet területén a kemeneskápolnai II. világháborús emlékmű felavatása volt. 
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Számos ehhez hasonló eseményen vett részt az elmúlt években. Újabb lehetőségek nyíltak a hitoktatás 
terén. Igyekezett kihasználni a törvényadta lehetőségeket az iskolaigazgatókkal egyetértésben. A 
megalakult Alsósági Részönkormányzat tanácskozási joggal meghívta üléseire, így alkalma nyílt 
megismerni a közösség problémáit. Római katolikus kollégájával, dr. Koltai Jenő esperes-plébánossal 
közösen avatta fel az új ravatalozó épületét. A vele való együttműködés az ökumené szép példája. 

1993-ban tárgyalások kezdődtek Kiss István szombathelyi orgonaépítővel, akivel már Horváthné 
Pecznyík Ilona többször is beszélt a templom Angster-orgonájának javításáról. Annak idején gyűjtést 
is rendezett a gyülekezet erre a célra. A rendelkezésre álló összeg bankban várta felhasználását. A 
megbeszélések azonban nagyon lassan haladtak. A tényleges megbízásra csak a következő évben 
került sor. 

Időközben a lelkész benyújtotta új szolgálati gépkocsi igénylését, mivel a 11 éves Trabant már 
nem jelentett biztos segítséget a szórványok ellátásában. (A környező lelkészek kisegítése érdekében 
Vető István átvette az egyházashetyei filia, valamint három Veszprém megyei falu: Zalameggyes, 
Rigács és Kamond gondozását.) A bajor egyház ajándékaként - a Magyarországi Evangélikus Egyház 
tulajdonát képező - Opel Corsa személygépkocsit kapott gyülekezeti használatra. A régi Trabantot 
sikerült értékesíteni. 

Május 28-án hatalmas jégeső verte el a termést, és nagy kárt tett épületeinkben is. Az Állami Biztosító 
által fizetett kártérítésből sikerült helyreállítani a templomtető és a parókiaablakok hibáit. Marton 
József tetőfedő és Nyéki Lajos üveges végezte el a munkát gyülekezetünk tagjainak segítségével. 

1993 nyarától az év végéig az alsósági lelkésznek alkalma nyílt viszonozni Rostáné Piri Magda bobai 
lelkésznő korábbi szolgálatait, akit szülési szabadsága idején helyettesített. Időközben megüresedett a 
celldömölki lelkészi állás. Szebik Imre püspök Vető Istvánt helyettes lelkészi teendők ellátásával bízta 
meg az új lelkész megválasztásáig. A néhány hónap alatt a környék legtöbb falujának szolgálatait 
Alsóságról látták el.™ 

1994 májusában két héten át tartott az orgona tisztítása, javítása, hangolása és intonálása. A 
pünkösdkor megszólaló orgona megújult hangja sokakban azt a pillanatot idézte, amikor először 
szólaltak meg a sípok 1937. november 20-án. Finta Gergely orgonaművész mutatta be az orgona 
sokszínű lehetőségeit. 

A nyár folyamán szükségessé vált a parókia bejáratánál betonjárda készítése. A gyülekezet 
szolgálatkész tagjai jókedvvel, egyetértésben végezték el a munkát. Alig fizette ki a gyülekezet a 
betonozás költségeit, újabb tárgyalások kezdődtek Glavanovics Ferenc szombathelyi elektrotechnikus 
vállalkozóval, aki elkészítette az új, korszerű, elektromágneses működtetésű harangozómű tervét. 
Az új szerkezet december közepére készült el. A következő évre is maradt munka. 1995 nyarán egy 
megüresedő helyiséget újítottak fel saját erőből. A gyülekezet presbitereiből összesereglett szakemberek 
és segítők közreműködésével augusztus végére elkészült az új iroda, s ezzel együtt kimeszeltettek 
még néhány helyiséget. Gyülekezeti tagok adományából újraezüstözte a már igencsak megkopott 
keresztelő kancsót Varga Péter budapesti ötvösmester, az Iparművészeti Múzeum restaurátora. Az 
idők során kicsorbult, megkarcolódott ezüst ostyatartó paténát is ő javította meg. 

Ez év őszén készült el Kemeneskápolnán a helyi önkormányzat kezdeményezésére az ökumenikus 
kápolna, amely helyet ad istentiszteleteknek. (Eddig - 17 éven keresztül - Végh Károlyné gondnok 
lakásán tartották meg alkalmaikat.) Dr. Koltai Jenő esperes-plébános. Marton István vásárosmiskei 
plébános, Zügn Tamás evangélikus esperes, Vető István lelkész valamint Szentpály-Juhász Imre 
református lelkipásztor szolgálatával adták át a kápolnát. Az evangélikus istentiszteleteken kívül e 
kápolna helyet ad ökumenikus karácsonyi és imaheti alkalmaknak is. 

Dr. Fabiny Tibor professzor, aki 1994-ben reformáció ünnepén előadást tartott a gyülekezetben, 
megtekintette a templom oltárképét, és javaslatot tett arra, hogy vizsgáltassák meg a Nemzeti Galéria 
restaurátorával, Ganczaugh Miklóssal, hátha sikerül világosabbá tenni. 1995 nyarán ő meg is nézte 
a képet, és bátorította a gyülekezetet a munka elvégeztetésére. Közegyházi segéllyel a kezükben 
megbízták Ganczaugh Miklóst a restaurálással. A kép Budapestre szállításával helye nem maradt 
üresen. Péterfi Andorné Daubner Margit csodálatos gobelinhímzése díszítette az oltárt. Ez a kép a 
feltámadott Úrjézussal találkozó magdalai Máriát ábrázolja. Az alkotó 97. évében, halála előtt néhány 
nappal annak az örömnek a részese lehetett, hogy kézimunkája néhány hétig az alsósági oltárképet 
helyettesítette. A következő év őszén bejelentette a restaurátor, hogy az oltárkép eredeti színei is 
sötétek, ezért messziről nem látható lényeges változás, de aki a kép részleteit vizsgálja, felfedezheti az 
élesebb kontúrokat, az élénkebb színeket. 

iO Alsóság, Izsákfa, Kemeneskápolna, Kisköcsk, Boba, Nemeskocs, Kemenespálfa, Egyházashetye, Zalameggyes, Rigács, 
Megyer, Ukk, Kamond, Celldömölk, Mersevát, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Tokorcs, Mesteri (Összesen: 5 
különböző anyagyülekezethez tartozó 19 település) 
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Pezsdülő gyülekezeti élet 

1995-ben indult útjára az egyházközség időszakos folyóirata, az Igazi Szőlőtő. Egyre bővülő 
tartalommal, egyre változatosabb formában tájékoztatta a híveket a legújabban történt eseményekről, 
folytatásokban közölte a gyülekezet történetét. Római katolikus és evangélikus kántorok adtak közös 
hangversenyt a felújított orgonán. Józsa Ernő felügyelő közgyűlésen buzdította az egyházfenntartókat 
a jószívű adakozásra: „Adjunk hálát a mindenható Istennek, hogy abból, amit ő adott nekünk, tudtunk 
áldozatot hozni gyülekezetünk fenntartására! Bízunk ezért a jelenlegi nehéz körülmények között is 
abban, hogy az igehirdetés lehetősége biztosítva lesz templomunkban. Takarékos gazdálkodással nem 
kerülünk olyan helyzetbe, hogy gazdasági »takarónk« rövidnek bizonyuljon." 

A lelkészi hivatal adminisztratív feladatainak sokasodása szükségessé tette Somogyi Éva teljes 
munkakörben való alkalmazását. Kántor-hitoktatói tevékenysége mellett az irodai munka egy része 
is a feladata lett. 1991 óta évente megrendezik az Alsósági Tavaszi Napok rendezvénysorozatát. A 
szervezésbe és lebonyolításba bevonják az egyházak képviselőit. 1995-ben Gáncs Aladár lelkész
orgonaművész hangversenye zárta a színvonalas helyi programok sorát. 1996-ban egy celldömölki volt 
római katolikus kántortól harmóniumot vásárolt a kemeneskápolnai filia a kialakított új ökumenikus 
kápolnába. A berendezés többi darabját a katolikus gyülekezet és az önkormányzat közösen szerezte 
be. 

Ebben az évben hunyt el Molnár Lajos, aki a nyolcvanas évek nagyszabású templomrenoválásának 
idején a gyülekezet gondnoka volt. Emlékét az utókor hálával őrzi. 

Alsóságról Németországba vándorolt testvérünk gyülekezeti kapcsolata révén látogatott az alsósági 
templomba a frankfurt-zeilsheími evangélikusok egy csoportja. A jó hangulatú találkozás sikerét 
jelezte, hogy a vendégek segítőkészségüket fejezték ki a magyar testvérek iránt. Perselypénzből és 
gyűjtésből származó adományukat az újonnan kialakított iroda gázfűtésének kialakítására fordította 
a gyülekezet. 

Anyák napján családi istentiszteletre hívogatták a szülőket és a gyermekeket. Cantate vasárnapján 
Trajtler Gábor orgonahangversenye hangzott el. Október végén, az önálló gyülekezet megalakulásának 
60. évfordulóján D. Szebik Imre püspök szolgált a templomban. Karácsonykor külön alkalmuk volt a 
fiataloknak, hangverseny ékesítette az istentiszteletek sorát, a kápolnában pedig ökumenikus keretek 
között ünnepeltek. 

1997-ben új jegyzője lett a gyülekezetnek Baranyai Etelka Katalin személyében. Ö a sorozatosan 
megüresedett tisztséget töltötte be, ugyanis Moór Jenő lemondása után Rúzsa Sándor végezte a jegyzői 
teendőket rövidesen bekövetkezett haláláig, őt Havasy Dezső követte a sorban, aki családi és egészségi 
okokra hivatkozva mondott le az alig felvett hivatalról. Baranyai Katalin nem csupán jegyzője volt 
az alsóságiaknak, hanem a lelkész kiváló munkatársa is. Irodai munkájában, a lelkígondozásban, az 
alkalmak szervezésében komoly segítséget nyújtott. Fáradhatatlan utánajárása nyomán kerülhetett sor 
a jubiláló konfirmandusok első találkozójára. Ez alkalommal Sági Ferencné köszöntötte az ünneplőket. 

Ebben az esztendőben került sor az alsóságiak németországi kirándulására a frankfurti testvérek 
meghívásának és vendégszeretetének köszönhetően. Magyar származású családok fogadták a 
vendégeket, így vonva szorosabbra a kapcsolatot a két gyülekezet tagjai között. 

Elkezdődtek a gyermek-istentiszteletek, a hittanosok betlehemes játékot adtak elő, a celldömölki 
Liszt Ferenc vegyeskar adott adventi hangversenyt. 1998-ban a gyülekezeti újság adakozásra hívta fel 
a híveket, mert tervbe vette a gyülekezeti ház felújítását, amit még a tavasszal meg is valósított. (Az 
épületet körben újravakolták és -színezték, a faragott terasz fa díszítőelemeit kijavították, a padozatot 
járólapozták, ablakokat, ajtókat javítottak, festettek.) Zsámboki László adományából fehér oltárterítő 
készült, valamint a gyertyatartók újraezüstözése történt meg. A közgyűlés határozatot hozott a 
nőegylet megalakításáról is. A szervezés és az adminisztratív teendők ellátását Baranyai Katalin 
jegyző vállalta, aki teljes szívéből e szolgálati területen kötelezte el magát. 

Zügn Tamás esperes Sopronba távozásával megüresedett a Vasi Evangélikus Egyházmegye esperesi 
tisztsége, amelyre két jelölt közül Vető Istvánt választották meg az egyházmegye gyülekezetei. 1998. 
december 19-én iktatták be hivatalába. 

Kitekintés a jövő felé 

Egy gyülekezet életében sohasem lehet lezárni a munkák sorát. A hívő közösség elevenségét jelzi, ha 
mindig vannak tervek, megoldásra váró feladatok. így van ez az Alsósági Evangélikus Egyházközség 
életében is. Az egyházi ingatlanok visszaigénylése során számolunk azzal, hogy a volt evangélikus 
iskola tulajdonjogának elnyerése egyúttal súlyos kiadásokat fog jelenteni a gyülekezetnek. Sürgős 
feladat a parókia és gyülekezeti ház épületegyüttesének rendbehozatala. Ennek első lépéseként 
megtörtént a gáz bevezetése az új iroda és a gyülekezeti terem helyiségeibe. A köcski volt evangélikus 
iskola épülete helyett kártalanítást kértünk. A jövőben megérkező összeg felhasználásáról már vannak 
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terveink. Izsákfán ideiglenes megoldásként a falu i^úsági klubjában tartjuk meg istentiszteleteinket. 
Bízunk benne, hogy hamarosan a meglévő harangláb körüli üres telken szerény imaházat építhetünk. 

Mindezeknek a terveknek azonban csak akkor van valóságos alapja, ha a gyülekezet életét a 
Szentlélek pezsdíti, ha a hívek serege az ige iránti szomjúsággal keresi a lehetőséget az Istennel való 
találkozásra. A múlt eredményei, a jelenkor tényei tanúsítják, az ÜR biztos kézzel vezette eleinket a 
keskeny úton. Mi pedig Pál apostol szavaival valljuk: „Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte 
bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára." (Fii 1,6) 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: Csapúr János (17. sz.), Ságodi István (17. sz.), Banovicenus András (17. sz.). Nagy János 

(17. sz.), Beyczy György (17. sz.), Zábrák János (17. sz.), Lénárt Benedek (18. sz.), Hoycsi János (18. 
sz.). Bajnok Mihály (18. sz.), Miskei Ádám (18. sz.), Balázs Béla (1931-1969), Fehér Károly (1970-1980), 
Horváthné Pecznyík Ilona (1981-1991), Vető István (1992-2009), Kerekes Csaba (2010-) 

Felügyelők: dr. Ostffy Lajos (7-1932), dr. Hetthéssy Jenő (1932-1947?), Koczor Lajos (1957-1967), 
Somogyi Jenő főgondnok, felügyelőhelyettes (1967-1974), Somogyi Jenő felügyelő (1975-1977), 
Csajbók István felügyelőhelyettes (1978-1979), Józsa Ernő (1979-2006), Győri Elemér (2006-) 

Tanítók: Szakonyi István (17 sz.), Cziráki Márton (17. sz.), Baráth István (17. sz.). Kovács András 
(1791-1795), Fodor István (1795-1803), Rácz József (1803-1821), Hima János (1821-1828), Nagy János 
(1929-1839), Sas József (1839-1846), Berecz József (1846-1880), Koczor Márton (1880-1925), Szakály 
Dezső (1925-1948) 

Másodtanítók: Zongor Márton (1869-?), Horváth Lajos (19. sz.). Cser Lajos (19. sz.), Potyondi 
Zsigmond (19. sz.), Mátis István (19. sz.), Hettlinger Gusztáv (1920-?), Joós Géza (1913-1931), Szakály 
Dezsőné, Haiti Ilona (1931-1948, 1948-1966) 

Harmadik tanítók: Haramia Erzsébet (1927-1929), Nagy István (1929-1948) 
Negyedik tanító: Somogyi Kálmán (1944-1948) 

Vető István 

Forrásmunkák: 

Harangszó XXIII. évfolyam 38. szám (1932. szeptember 18.): Balázs Béla ismertető cikke Alsóságról 
Balázs Béla: Az alsósági evangélikus egyházközség 50 éves története (1950) 
Balázs Béla: Százéves templomunk (1962) 
Horváthné Pecznyík Ilona: Az alsósági evangélikus anyagyülekezet története az alakulás évétől 
napjainkig 
Horváthné Pecznyík Ilona: Az 1983-85-ös templomrenoválás története 
Józsa Ernő történeti összeállítása a gyülekezet dokumentumaiból 
Vető István személyes visszaemlékezései és összegyűjtött információi 
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Bobai Evangélikus Egyházközség 

9542 Boba, József A. u. 24. 
Tel.: 95/439-044 
Web; http://boba.lutheran.hu 
E-mail: magda.pin@lutheran.hu 
Rostáné Piri Magda lelkész, esperes 
s beosztott lelkész 

Alakulás és anyakönyvezés kezdetének éve: 
1783, bár 1608-ból is van már adatuk 
lelkészről 

Bobai anyaegyház 
Lélekszám: 331/328/264. Tisztségviselők: 

Szolnoki András felügyelő, Bobai Sándor 
gondnok, Horváthné Óvádi Nikoletta 
pénztáros, Németh Józsefre jegyző, Mórotz 
Zsolt számvevőszéki elnök, Baráth Gézáné 
számvevőszéki tag, egyházmegyei közgyűlési tag. Presbiterek: Baráth Gyula, Baráth Jenő, Fridrich 
János, Fridrich Jánosné, ifj. Gyomoréi Károly, Gyomoréi Lajos, Kovács Miklós, Nemes Attila, Nemes 
József, Nemes Miklós, Németh László, Sebestyén Tibor, Szelestey László, Zsupányi Zoltánné 

Nemeskocsi leányegyház 
Lélekszám: 221/192/151. Presbitérium: Káldos Gyula gondnok, Ambrus Tamás, Baráth Dénes, Bejczi 

Zoltánné, Bekő Istvánné, Berecz Lajosné, Bozzay Jenő, Bozzay Károly, Fülöp Dezső, Györkös Géza, 
Hajós Zoltánné, Klatzné Baturin Erzsébet, Laczi Vendelné, Marsainé Nováki Éva, Szakonyi Lajos 

Kemenespálfai leányegyház 
Lélekszám: 126/124/93. Presbitérium: Géczy Istvánné gondnok. Kovács Ernőné, Papné Tóth 

Zsuzsanna, id. Rosta Rezső, ifj. Rosta Rezső, Rosta Ferenc, Rosta Sándor, Rosta Zoltán, Tóth Imréné, 
Tóthné Györkös Katalin 

Az egyházközség létszáma összesen: 678/644/508 

A bobai anyaegyház története 

A reformáció előtti idők 

Vas megye keleti kapujában, a Kisalföld déli szegletében, a Somló- és a Ság-hegy között, a Marcal 
folyó medencéjében helyezkedik el Boba. 

Nem csoda, hogy már a kora vaskorban (Kr. e. 500 körül) is laktak itt emberek. Ezt bizonyítják 
azok a régészeti leletek (lándzsahegyek, cserépedény-töredékek), amelyeket a község határában, 
Kismezőnél feltárt tumulusokban (sírhalmokban) találtak. A község eredete a 13. századra nyúlik 
vissza. A hagyomány szerint azt a területet, ahol Boba község fekszik, a hozzá tartozó földekkel együtt 
IV. Béla király ajándékozta hősi tetteiért egy Babai nevű vitéznek. Nevéhez fűződik Boba község 
keletkezése. 

Ekkor már létezett a jelenlegi falu határában fekvő, a középkorban elnéptelenedett VadászüUés nevű 
község és ősi temploma. Ez a templom, melyben valószínűsíthetően Huszár Gál evangélikus lelkészt, 
nyomdászt, énekköltő reformátort 1512 táján keresztelték, az 1890-es években igencsak roskatag 
állapotban, de még létezett. VadászüUés község 16. századi elnéptelenedése után még évszázadokig 
szolgált a templom Boba, Nemeskocs és Izsákfa evangélikusainak istentiszteleti helyül, míg a 20. 
században végleg az enyészeté lett, és ma már csak egy gödör emlékeztet helyére. 

Gyülekezet születik 
Az 1540-es évektől Kemenesalján rohamosan terjedtek a reformáció tanai. Csaknem az egész 

tájegység a lutheri reformáció hívévé válik, így Boba és Nemeskocs lakossága is. A kezdeti időről 
jóformán semmit nem tudunk, feljegyzések nem maradtak fenn. Az egyházközség első név szerint 
ismert lelkészéről, Maróthy Menyhértről 1608-ból maradt ránk utalás. Öt Belusi (Belusinus) Pál, majd 
1651-ben Albini Fejér Márton követte. Erre az időre a nemeskocsi gyülekezet is annyira megerősödött, 
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hogy 1658-ban Pápai István személyében önálló lelkésze volt. 1661-ben azonban Bobát és Kocsot 
egyesült gyülekezetként említik, amiből arra lehet következtetni, hogy a két község egyenrangú része 
volt az összgyülekezetnek. Egy 1674. január 6-án Bécsben kelt idéző levél szerint Keresztes György 
ebben az időben a két község lelkésze. Egy 1680-ból származó tanúvallomásból arra lehet következtetni, 
hogy Nemeskocsban a „gyászévtized" (1671-1681) alatt is volt lelkész. Az ezután következő években 
Kocsnak a társgyülekezeti jellege megszűnik, mert 1695-ben már úgy szerepel, mint Boba filiája. 1697-
től Gauder János, 1698-tól pedig Solnai Sámuel a lelkész 1706-ig, amikor is Csurgó György érkezik 
Simonyiból Bobára. Az üldöztetés előtti időben 1725-től Hörcsöki Miklós volt a lelkész, akit 1732-ben 
elüldöztek. Kocsba menekült, és 1742-ben ott is halt meg."' 

Az elnyomatás időszaka 
1681-ben ún. artikuláris helyeket jelöltek ki, ahol nyilvánosan gyakorolhatták az evangélikusok 

hitüket. Vas megyében két ilyen hely volt Nemesdömölk (ma Celldömölk) és Nemescsó. A megyében 
minden más gyülekezettől templomot, paplakot, iskolát vettek el, ha nem ment szép szóval, erőnek 
erejével. Bobán sem volt ez másként. 1731 júniusában bizottságot hoztak létre, melynek tagjai az 
alispán, szolgabírák, megyei esküdtek valamint egy szerzetes voltak. Ök lettek volna hivatva arra, hogy 
Bobára jöjjenek, és először a paplakot, majd pedig a vadászüllési templomot elvegyék. A követeket 
a paplak udvarán népes gyülekezet (nemes, jobbágy, férfi, asszony) várta kaszával, dorongokkal 
felfegyverkezve, és nagy elszántsággal álltak ellen a követelésnek, hogy adják át a paplakot. A 
küldöttség tovább is indult Kocs felé, a vadászüllési templom irányába, mire azonban odaértek, már 
ott várta őket az előbbi sereg, és talán még nagyobb elszántságot mutattak. A templom átadására 
való felszólításra válaszul elmondták, hogy ők a királyhoz folyamodtak vallásuk szabad gyakorlása 
érdekében, és amíg a folyamodványra a válasz meg nem érkezik, addig a templomról nem mondanak 
le. A követek dolguk végezetlen álltak odébb. A templom, a paplak az evangélikusok kezén maradt, de 
nem sokáig. 1731 szeptemberében aztán - már katonai segédlettel - mégis elvették az istenházát, és 
attól kezdve a katolikusok használták a vadászüllési templomot egészen addig, amíg állt. A plébános -
egyre ritkábban - Alsóságról járt misézni. A templom azonban egyre romosabb lett. Teteje beroskadt, 
fala omladozni kezdett, és teljesen használhatatlanná vált. (Köveit a nemeskocsi katolikus iskola 
építésekor használták fel.) 

Evangélikus eleink nem tehettek mást, mint annyi más gyülekezet ebben az időben, Nemesdömölkre 
jártak templomba. Oda vitték gyermekeiket keresztelni, konfirmálni, házasságukra ott kérték Isten 
áldását, és ha nem akarták, hogy a katolikus pap végezze szeretteik ravatala mellett a szolgálatot, 
akkor még halottaikat is bevitték Dömölkre. Ebben az időben a nemesdömölki paplak udvarán (vagy 
a temetőben) nem ritkán 6-8 ezer ember hallgatta Isten igéjét, hiszen a dömölki templom csak 1743-
ban épülhetett meg. 

A türelmi rendelet 
Bobán ötven éven át (1731-1781) tartott ez a helyzet. Több nemzedéken át döcögtek a szekerek, 

gyalogoltak fáradhatatlanul a lábak, mentek az emberek tűző napon, fagyos télben, hogy hallgassák 
Isten igéjét, vegyék magukhoz a szentségeket. Bizonyára minden útra- kelésnél és hazaérkezésnél ott 
volt a szívükben a kérdés: meddig még? 

A válasz a kérdésre egy felvilágosult uralkodó rendelkezésében született meg. II. József volt ez 
az uralkodó, és a türelmi rendelet a törvény, mely 1781-től megengedte minden falunak, ahol száz 
evangélikus család él, hogy gyülekezetté szerveződhetnek, jóllehet csak a kertek alá vagy udvarba, 
esetleg a faluszélre építhetnek templomot, torony és harangok nélkül. 

Az újjászerveződő gyülekezet 

A szabadság évei következtek. Új lelkipásztoruk. Lakos Ádám Ajkáról került Bobára 1783-ban. 
Első dolguk mégsem a templomépítés volt, mert még 1782-ben tanítólakást és iskolát építettek. 
Bizonyára sok minden elő volt készítve, mire Lakos Ádám megérkezett. Az ősök pontosan tudták a 
fontossági sorrendet: mindenekelőtt iskolát kell építeni, hogy a gyermekek tanítása minél hamarabb 
elkezdődhessen. Nem mondták azt, hogy építsük föl a templomot, legyen minél szebb, aztán majd, ha 
lesz megint egy kis pénz, jöhet az iskola. Ők azt mondták: először iskolát kell építeni, a gyerekeket kell 
tanítani, hogy felelős felnőtt tagjai lehessenek a gyülekezetnek, ezután fogtak hozzá nagy erővel és 
lelkesedéssel a templomépítés megszervezéséhez. 

Minden jel szerint kiváló képességű, missziói lelkületű ember volt Lakos Ádám. Nem csak anyagilag, 
de lelkileg is fontosnak tartotta felkészíteni a gyülekezetet a templomépítkezésre. Kibérelték a 

Bl Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924. 347. 
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Takácsiban lakó GyőrfFy László pajtáját, ami elég nagy volt ahhoz, hogy ott a gyülekezet vasárnapról 
vasárnapra együtt legyen Isten igéjének hallgatására. Közben adakozásra szólította fel híveit. 1783. 
április 9-én kötelezvényt írtak alá egy Szombathelyről érkezett küldöttség előtt, melyben 1727 
forintot ajánlanak fel templom és más szükséges épületekre. A helytartótanács az építési engedélyt 
1783. augusztus 4-i keltezéssel megküldte, az okmány kézhezvételekor a hívek azonnal megkezdték 
az építkezés munkáit. Szorgalmas, kitartó, saját munkájukat félretevő emberek fáradozásainak 
eredményeként 1784. augusztus 15-én, Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap templomszentelési 
ünnepet ülhettek. Perlaky Gábor szuperintendens szentelte fel a templomot. 

A templomépítés után 

A templomépítkezés befejezése után nyugodt lelki munka indulhatott meg a gyülekezetben. Lakos 
Ádámról, a templomépítő lelkészről elmondható, hogy ő volt a gyülekezeti adminisztráció elindítója is. 
0 kezdte el az anyakönyvezést, és ő indította el a gyülekezet történetének írását is. A templomszentelés 
után még 8 évig végezte Bobán a lelkészi szolgálatot, majd 1792-ben Kapolcs választotta meg lelkészéül. 
Templomunk oltárát 1792-ben készíttette el a gyülekezet Gertner János veszprémi faszobrásszal. Az 
elköltözött lelkész helyét Erhard Pál vette át, aki 1800-ig szolgált a gyülekezetben. Erhard Pált veje, 
Döbrentei Lajos követte, aki 1800-ban érkezett Bobára Somlószőlősről. (Döbrentei Lajos fia, Gábor, a 
Magyar Tudományos Akadémia első titkára volt. Leánya, Zsuzsanna pedig házassága révén Bobán 
telepedett le. Leszármazottai a mai napig is élnek a községben.) Öt 1814-től egy évig füleki Kiss János 
követte, majd pedig 1815-től Szigethy (Kristyán) György lett a gyülekezet lelkésze. Az ő lelkészsége 
idejére esett a templomtorony építése. 1819 áprilisában kezdtek hozzá, és elhatározták ugyanakkor 
két harang beszerzését is. 1820. december 18-ra elkészült a torony ideiglenes tetővel, és elkészült a 
két harang Mendel János győri harangöntő műhelyében. A nagyobb harang 297, a kisebb 215 kg-os. 
Mindkét harang felirata a következő: „Mendel János öntet engem Gyorot 1820 N. Bobai evangelici 
birtokosok tsináltattak engem egyedül." A torony csonkán állt 1825-íg, amikor is beszerezték a 
végleges toronysüveg faanyagát, megegyeztek egy rohonci ácsmesterrel az ácsszerkezet és a bádogos
munka elkészítésére. A munka el is készült. 1826. május 31-én egy Mihály nevű ácslegény beállította a 
csúcson a keresztet, és 1826. szeptember 14-én az egész toronyépítés befejeződött. Még ebben az évben 
a toronyra óra is került, amelyet egy pápai órásmester készített. Miközben a toronyépítés munkálatai 
várattak magukra, a három község: Boba, Nemeskocs és Kemenespálfa 1823-ban lelkészlakás építéséhez 
fogott. Ehhez azonban először telket vásároltak Szemerey János egyházközségi felügyelőtől. 

A templomban ma is található - bár jelenleg nem használható - orgona 1858-ban épült 
közadakozásból, amelyből kivették részüket a kocsi és a kemenespálfai hívek is. Ebben az időben 
Kiss Sándor volt a gyülekezet lelkésze 1875-ig. Az 1871-es esztendő újra építkezésben találta a bobai 
híveket: iskolát és tanítólakást építettek. 1884-ben, a templomépítés 100. évfordulójára a tornyot 
renováltatták, és kijavíttatták a templomtetőzetet. 

1897 októberében a nagyon rossz állapotban lévő templomot hatóságilag bezáratták. Ekkor újra 
- ki tudja, hányadszor - gyűjtésbe fogtak a bobaiak, és 1898 márciusában hozzáfogtak a templom 
renoválásához. Nehéz volt nagyon ez a renoválás, hiszen sok pénzre volt szükség, és közben 
lelkészváltásra is sor került. Kiss Lajos, aki édesapját, Kiss Sándort követte 1875-től a gyülekezet lelkészi 
állásában, 1898-ban megvált a gyülekezettől. Utóda Pulay Gábor lett. Felügyelőtársa (1903-as adat) 
Porkoláb Mihály volt. A tanítók: Csík János az anyagyülekezetben, Horváth Mihály Nemeskocsban, 
Tompa Lajos Pálfán. Az összlélekszám 1203 volt, 212 tanulóval. 

Mai belső berendezését ekkor nyerte el a templom. Az eddig nyugati falon lévő oltár átkerült a déli 
falra, a padok a templom hossztengelyére merőlegesen kerültek elhelyezésre, és a karzat a nyugati 
és keleti falon hosszan előre nyúlt. Gyurátz Ferenc dunántúli püspök 1899. január 29-én szentelte fel 
a felújított templomot. Erre az ünnepre a nőegylet értékes ajándékokkal lepte meg az ünneplőket: 
az oltárra művészi ötvösmunkával rézfeszületet és négy gyertyatartót készíttettek, valamint ekkor 
szereltek fel két, ugyancsak réz, 12 karú gyertyás csillárt is. 

A 20. század első fele 

Az I. világháborút nagy veszteségekkel élte túl a falu. A templomkertben felállított háborús 
emlékműre 35 név került fel. Ekkor rekvirálták el a Mendel János öntötte nagyobb harangot is, 
amely helyett a gyülekezet 1925-ben új, 320 kg-os harangot öntetett SeltenhofFer Frigyes harangöntő 
műhelyében. 

Pulay Gábor csaknem negyedszázadot töltött a bobai gyülekezet élén, mígnem 1921-ben 
nyugdíjazását kérte. Utóda a fiatsd Nagy Miklós volt, akinek édesapja a celldömölki gyülekezetben 
több mint 50 esztendőn át hűségesen pásztorolta híveit. 

A gyülekezet életében az 1920-as években különösebb változás nem tapasztalható. A fiatal lelkész 
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nagy erővel fogott hozzá az ifjúság összegyűjtéséhez. Az iskolás gyermekek száma ebben az időben 
már 100 fölé szaporodott. Az öreg iskolaterem nem felelt meg a kor követelményeinek, így a 
gyülekezet minden tagja belátta, hogy új iskolát kell építeni. 1928-ban meg is épült az új, kéttantermes 
iskola kántortanítóí és másodtanítói lakásokkal együtt. Ezzel megvalósulhatott a régóta szerveződő 
másodtanítói állás. Az iskola építését a lelkész és felügyelő közötti sajnálatos viták kísérték, amelyek 
végeredményben a felügyelő lemondásával, majd pedig a lelkész más gyülekezetbe (Zalaegerszeg) 
távozásával csitultak el. 

Nagy Miklós távozása után új feladat adódott: a lelkészi állás és a felügyelői tiszt betöltése. Lelkészi 
állásra több pályázó közül a gyülekezet Lukács István győri hitoktató lelkészt választotta. Felügyelő 
pedig Seregély Pál celldömölki orvos lett. 

Lukács István ifjú korának köszönhetően legfőbb feladatának az ifjúsággal való foglalkozást tartotta. 
Nagy segítségére volt ebben Horváth Sándor kőművesmester, aki mind szakmájának, mind Istentől 
rendelt küldetésének valódi mestere volt. Csodálatos karizmatikus képességével tartotta össze a bobai 
és a nemeskocsi i^úságot. Előbb Bobán, majd ezt látva Nemeskocsban is olyan méretű volt a fiatalok 
lelkesedése, hogy mindkét helyen i^úsági otthont építettek. (Bobán 1933-ban, Nemeskocsban 1938-
ban.) 

így érkezett el a gyülekezet 1934. augusztus 19-éhez, amikor hálaadó istentisztelet keretében 
emlékeztek meg a templom építésének 150. évfordulójáról. Erre az alkalomra megújult az 1792-ben 
készült faragott oltár és az oltártér is. Ugyanerre az alkalomra adta ki a gyülekezet Lukács István 
lelkész és Tompa László felügyelő közös munkáját, a gyülekezet múltját feltáró könyvecskét.*^ Ebben 
az évben, reformáció ünnepén Lukács István meghívást kapott a kemeneshőgyészi gyülekezettől, a 
meghívást elfogadta, és elköltözött. 

A lelkészi állás ilyen gyors és váratlan megüresedésére a gyülekezet nem volt felkészülve, így az 
egyházkerület püspöke helyettes lelkészként az ugyancsak fiatal Garam Zoltán kőszegi hitoktató lelkészt 
küldte 1934. november 4-én a gyülekezetbe. A helyettes lelkészt a gyülekezet hamar megszerette, és a 
néhány hónapos kölcsönös ismerkedés vezetett 1935. március 10-én lelkésziktatáshoz. Az iktatás utáni 
közgyűlésen az egyik presbiter a következő vágyát fogalmazta meg az ünneplő gyülekezetnek: „Vajha 
a bobai gyülekezetben most 50 évig ne lenne újra papválasztás." Kívánsága csaknem teljesült, hiszen 
Garam Zoltán 1979 tavaszán történő nyugdíjazásáig végig a bobai gyülekezet szolgálatában maradt. 
44 esztendős szolgálati ideje alatt sok leírásra és megemlítésre méltó esemény történt. Munkáját a 
gyülekezet múltjának megismerésével kezdte, átolvasott minden anyakönyvi bejegyzést, és elkészítette 
a gyülekezeti anyakönyvek regisztereit. Kiegészítette az írott gyülekezettörténet hiányosságait, 
közülük talán legjelentősebb az a dokumentum, mely arról tanúskodik, hogy a templom oltárát 
Gertner József veszprémi faszobrász készítette 1792-ben. Az oltárkép ekkor már régtől a gyülekezet 
tulajdonában volt, az oltár készítője a gyülekezet megrendelésére ekkor festette a kép aljára a ma is 
olvasható feliratot: iKor 10,16-ot. 

Garam Zoltán szolgálati ideje alatt, 1939-ben a régi, nedves, egészségtelen, több mint 100 éves paplak 
helyett új, tetszetős lelkészlakás épült. Az építkezést megelőzően a gyülekezet a paplak külső kertje 
melletti lelkészi javadalmi földből házhelyet biztosított a községházának és a jegyzőlakásnak. „Ebben 
a döntésben főképpen az a meggondolás vezette a gyülekezetet, hogy a türelmi rendelet következtében 
a falu nyugati szélén épült és még ez ideig is szélen álló egyházi épületeit rajtuk túl épülő s jelentősebb 
épületekkel inkább a községbe hozza, s azoknak külső formájával a templom és iskola környékét is 
díszesebbé tegye."'^ 

A második világháború idején, 1943-tól vált igazán nehézzé a gyülekezet sorsa. A tanítókat 
besorozták, az elsötétítések miatt az esti szolgálatok (bibliaórák, házi istentiszteletek) megtartása 
lehetetlenné vált. A lelkészcsalád a front elől Örimagyarósdra menekült, ahonnan Garam Zoltán 
lelkészt a község férfilakosságával együtt hadifogságba hurcolták, innen csak fél év elmúltával, 
betegen térhetett haza. Ez alatt az idő alatt a községben tartózkodó Mészáros Sándor helyettes lelkész 
végezte a lelkészi teendőket. 

A községen átvonuló front súlyos károkat okozott Boba lakosságának. Gyújtólövedékek házakat 
és melléképületeket gyújtottak fel. A gyülekezet épületei azonban csodával határos módon 
megmenekültek. Oltárterítők, úrvacsorai kehely váltak a benyomuló szovjet katonák martalékává. 
Elpusztult a gyülekezet irattárának jelentős része, de az anyakönyvek megmaradtak. 

A II. világháború után 
A háború végével még a háborúnál is nehezebb helyzet köszöntött az egyházközségre. 1948-ban 

az iskolákat államosították, bár a kántorok még egy ideig végezhették gyülekezeti szolgálatukat. 

82 Lukács István lelkész és Tompa László felügyelő: A Bobai Ág. Hitv. Evangélikus Gyülekezet Története, Győr, 1934. 
83 Garam Zoltán lelkész: A Bobai Evangélikus Egyházközség Története 1900-tól 1960-ig. Kézirat a lelkészi hivatal levéltárában. 
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Hamarosan világossá vált azonban, hogy ez már sokáig nem megy, hiszen a tanítók kenyerüket 
veszélyeztették, ha szolgálatot vállaltak a gyülekezetben. 

Az ötvenes évek jórészt azzal teltek, hogy a gyülekezet megtalálja a megváltozott körülmények között 
is életlehetőségét. A tanítók munkájának kiesésével a lelkész munkája jelentősen megszaporodott, 
hiszen a leányegyházközségi istentiszteleteket, a hitoktatást is ők végezték, amíg lehetett. 

Közben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az utoljára az 1800-as évek végén felújított bobai templom 
újra renoválásra szorul. 1959-ben, a templom építésének 175. évfordulóját a gyülekezet azzal ünnepelte 
meg, hogy az addig fehérre meszelt templombelsőt Rács-Reich Imre celldömölki festő-, festőiparművész 
vállalkozóval kifesteti. Júliusban és augusztusban hat héten keresztül folyt a munka, melynek során a 
falakon kívül az ajtókat, ablakokat, a karzat alját, valamint a padok előlapját is átfestették. A templom 
külső renoválását a gyülekezet az 1960. évre tervezte, de a megfelelő engedélyek (az Állami Egyházügyi 
Hivataltól) nem érkeztek még, így a munkát csak 1961-ben tudták elvégezni. Üjrabádogozták, festették 
a toronysüveget, villámhárítót szereltek, a templomfalak új vakolatot kaptak, esőcsatornát szereltek a 
tetőre. A munkákat szeptember 17-én fejezték be. Templomunk torony alatti bejárata mellett jobbra 
egy újabb évszámmal (1961) gyarapodott a falra, ajtókra írt évszámok sora. Hálaadó istentiszteletet a 
gyülekezet október 22-én tartott. 

1970. május 12-én-én súlyos villámcsapás érte a templomot, tetemes anyagi kár keletkezett, 
kiszakadtak a falból a villanyvezetékek, megrongálódott az oltárkép, több helyen leszakadt a 
mennyezet vakolata, kitörtek az ablakszemek. Isten kegyelméből azonban tűz nem keletkezett az 
épületben. A villámcsapás okozta károk helyreállításához a gyülekezet haladéktalanul hozzálátott, és 
1971-ben Mórotz László restaurátor az oltárképet is restaurálta. 

Garam Zoltán 1979 tavaszán nyugdíjba vonult, és feleségével együtt Budakeszin élő lányához 
költözött. A gyülekezet lelkészéül még ebben az évben Jankovits Bélát választotta. Az új lelkészcsalád 
érkezését a gyülekezet nagy örömmel és reménységgel várta. A lelkészlakást kívül-belül felújították, 
miután - még 1977/78-ban - a vizet is bevezették. 1980-ban halottak napjára elkészült az I. világháborús 
hősi emlékmű mellett az a márványtábla, amelyre a II. világháborúban elhunytak neve került fel. Az 
emléktábla avatásakor mintegy hagyományteremtő céllal a hősi halottakra emlékező ökumenikus 
istentiszteletet tartott a községben élő három felekezet. Jankovits Béla 1982 tavaszán a kajárpéci 
gyülekezet meghívására elköltözött Bobáról. 

A tavasztól őszig terjedő időszakban helyettes lelkész látta el a szolgálatokat a gyülekezetben, majd 
1982 őszén a frissen végzett Nagyné Ferenczy Erzsébetet helyezte ki dr Nagy Gyula püspök lelkészi 
munkatársként a bobai gyülekezetbe. Férje a celldömölki gyülekezetben lett segédlelkész, ezért a 
celldömölki segédlelkészlakásban laktak, így a bobai paplak hosszú évszázadok óta először üresen állt. 
Nagyné Ferenczy Erzsébet 1984 őszén kisgyermeket várt, és így lemondott bobai lelkészi munkatársi 
állásáról. 

Dr. Nagy Gyula püspök 1984. szeptember l-jén Piri Magdát, az ugyancsak frissen végzett lelkészi 
munkatársat helyezte ki a gyülekezetbe szolgálatra a celldömölki lelkészek felügyelete mellett. 

Templomunk 1984-ben ünnepelte építésének 200. évfordulóját. A gyülekezet ünnepi istentiszteletet 
szervezett szeptember 21-én, melyre meghívta dr. Nagy Gyulát, az Északi Evangélikus Egyházkerület 
püspökét. Több egyházmegyei lelkész mellett jelen volt Garam Zoltán, a gyülekezet volt lelkésze is. 

A fiatal lelkészi munkatársat idekerülésekor Nemeskocsban már kész tervek várták a templom külső 
és belső felújítására. A munkát Józsa Márton nyugdíjas celldömölki lelkész irányítása mellett végezte 
el a gyülekezet. A hálaadó istentiszteletet 1985. szeptember 23-án dr. Nagy Gyula püspök szolgálatával 
tartották meg. 1985-ben a gyülekezeti otthon tetejének cseréjére, 1987-ben pedig külső felújítására, 
festésére került sor 1988-ban az elkorhadt toronyablakokat cseréltette újra a gyülekezet. 

1987 júniusában az Országos Közgyűlés határozata értelmében minden lelkészi munkatársként 
szolgáló női lelkészt a Budapest-Deák téri evangélikus templomban lelkésszé avattak. így megnyílt a 
jogi lehetőség arra, hogy Piri Magdát a gyülekezet lelkészéül megválassza. Az ünnepélyes beiktatásra 
1987. július 23-án került sor Fehér Károly esperes szolgálatával. A frissen beiktatott lelkész a lelkészí 
munka feladatai közül szívéhez talán legközelebb állónak a gyermekekkel való fogalakozást tartotta. 
Az iskolai hitoktatás megindulásáig pénteken és szombaton gyermekbibliakörök keretében végezte a 
hitoktatás munkáját. 1989 szeptemberében aztán elindulhatott az iskolai hitoktatás, tág lehetőséget 
adva ezzel a fiatalokkal való fogalakozásnak.''' 

A rendszerváltás után 
1992 pünkösdjére „Isten dicsőségére, Garam Zoltánná emlékére" piros oltárterítőt készíttetett 

84 Rostáné Piri Magda lelkész: A Bobai Evangélikus Egyházközség története 1950-2004. között. Kézirat a lelkészi hivatal 
levéltárában. 
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a gyülekezet közadakozásból, istentiszteleten megemlékezés hangzott el a 200 esztendős oltárról. 
Az adakozást egy nagyobb, Garam Zoltánné koszorúmegváltásaként adott adomány indította el. 
Ugyanebben az évben „Múltidéző nap" keretében a község egész napos ünnepséget szervezett, amely 
ökumenikus istentisztelettel kezdődött az evangélikus templomban. Az istentisztelet után dr Fabiny 
Tibor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professzora leleplezte Döbrentey Gábor emléktábláját 
a templom falán, majd a községi harangláb melletti téren címeres emlékművet leplezett le dr Garam 
Éva, a Nemzeti Múzeum régésze, Garam Zoltán leánya. A nap kemenesalji amatőr festők kiállításának 
megnyitásával zárult a kultúrházban. 

A kemenespálfai leánygyülekezet 1893-ban épült imaháza közben nagyon súlyosan leromlott. Új 
építésre kínálkozott lehetőség, amikor 1993-ban Rosta Lajos Angliából hazatelepült, és egy nagyobb, 
ilyen célú adományra tett ajánlatot. A gyülekezet telket vásárolt a főút mellett, mert a régi imaház a 
falu ma már ritkán lakott részén épült. Az ünnepélyes alapkőletétel 1997. május 3-án volt D. Szebik 
Imre püspök és Zügn Tamás esperes szolgálatával. A templomszentelésre 2000. április 9-én, böjt 5. 
vasárnapján került sor. 

Közben a bobai templom renoválása is égetővé vált. Néhány nagyobb, kifejezetten a templomfelúj ításra 
szánt céladomány arra késztette a presbitériumot, hogy alapítványt hozzon létre. A Bobai Evangélikus 
Templomért Alapítvány 2001. január 6-án került bejegyzésre a Vas Megyei Bíróságon, és ettől a naptól 
megkezdhette gyűjtő munkáját. Jöttek is az adományok, 2002 adventjén már több mint 3 millió Ft az 
alapítvány vagyona. Ez a pénzösszeg elégséges volt arra, hogy a gyülekezet kiemelt beruházásként az 
Országos Egyházhoz forduljon a hiányzó összeg kiegészítéséért, és ígéretet is kapott 6 millió Ft építési 
segély kifizetésére. 

2002. december 10-én súlyos megrázkódtatás érte a gyülekezetet, amikor leégett a paplak, és a tűz 
martalékává lett az épület nagy része és benne a lelkészcsalád ingóságai. Isten különös kegyelme, hogy 
a tűz nem érte az irodát, így a gyülekezet iratai nem sérültek. Példamutatóan fogott össze a község 
apraja-nagyja a károk enyhítésében, majd helyreállításában. A gyülekezet a lelkészlakás felújítására 
az Országos Egyháztól, a biztosítótól, valamint az országszerte evangélikus gyülekezetekben 
meghirdetett gyűjtésből jutott anyagiakhoz. így a 2003. év az építkezések éve volt. Az év nyarára 
elkészült a paplak teljes felújítása, őszre pedig készen lett a templomfelújítás is kívül-belül. 

A templom és paplakszentelés ünnepét 2004. április 25-én, húsvét ünnepe utáni 2. vasárnapon 
tartottuk Ittzés Jánosnak a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökének szolgálatával 
mintegy 400 tagú gyülekezet részvételével. 

2002-ben, 2003-ban, 2004-ben és 2006-ban is indítottunk csapatokat az országos hittanverseny megyei 
fordulóira. 2002-ben a kicsik (2-3. osztályosok) csapata a megyében első helyezettként továbbjutott 
az országos fordulóra, és Aszódról a 4. helyezést hozták el. 2003-ban a kicsik (1-3. osztályosok) és a 
középső korosztály (4-6. osztályosok) csapata nyert megyei első helyezést, és az országos versenyen 
mindkét csapat 2. helyezést ért el. 2004-ben a kicsik (1-3. osztályosok), a középsők (4-6. osztályosok), 
valamint a nagyok (7-8. osztályosok) valamennyien elnyerték a megyei első helyezést. Az országos 
versenyen a kicsik 3., a középsők 5. és a nagyok 9. helyezést értek el. 2006-ban négy csapattal indult 
a gyülekezet a megyei fordulóra, mind a négy csapatunk első helyezett lett. Az országos versenyre 
Bonyhádon került sor. Bonyhádról az 1-2. osztályosok a negyedik, a 3-4. osztályosok a harmadik, az 
5-6. osztályosok első és a 7-8. osztályosok 8. helyezéssel tértek haza. Láthatjuk, hogy amíg a felnőttek 
a gyülekezeti épületek szebbé tételével foglalatoskodtak, addig a kicsinyek is megtették a magukét a 
gyülekezet jó hírének öregbítésében. 

Közel ezer esztendőt tekintettünk át, amikor Boba és a Bobai Evangélikus Egyházközség történetét 
nyomon követtük. Lám, így vezette Isten az ő népét nemzedékről nemzedékre a kicsiny kemenesaljai 
faluban. Legyen érte neki dicsőség és hála! 

Rostáné Piri Magda 

A nemeskocsi leányegyház 
Nemeskocs kisközség Vas megye délkeleti részén, Celldömölktől 8 km-re délre található. A környék 

már az ókorban is lakott hely volt, s a római uralom alatt a virágzó életről számos sír és egyéb 
lelet tanúskodik. Sőt, a régészeti anyagokból kiderül, hogy mintegy 3000 évvel ezelőtt itt élt ember 
nyomaival is találkozhatunk. A község környékén, a Marcal közelében őskori, köztük bronzkori 
kerámiatöredékeket, valamint mélyített vonaldíszítésű korai középkori edénytöredékeket találtak.*^ 
Ugyancsak a Marcal mentén edények, érmék, római településnyomok, fegyverek, kerámiatöredékek 
kerültek elő." 

85 Károlyi Mária: Vas Megyei Levéltár, Kocs helytörténeti lexikon cédulái. Továbbiakban: VML cédulák. 
86 Dr. BuoczTerézia: VML cédulák 
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A Marcal folyó és a Kódó patak bőven adta a halat, az erdőkben hemzsegett a vad, míg a lankás 
sík területen megtermett a kenyér, és dús legelőt talált a megszelídített háziállat. A térség egyesítette 
magában mindazokat a feltételeket, amelyek már az ősi időkben is nagy vonzerőt gyakoroltak az 
emberre, hogy itt letelepedjenek." 

Kemenesalja 400 éven át a Római Birodalom szerves része volt. A szomszéd Ság-hegy tetején egy 
római castrum nyomai találhatók. A vidék legmagasabb, könnyen védhető pontja volt, a római légiók 
táborhelyéül szolgált. Hasonló, de sokkal kisebb táborhely nyoma található Nemeskocs határában is. 
A nemeskocsi határ és a Kódó patak közé nyúló kiemelkedésen nagyobb épületek alapjai még 1880 
körül láthatóan voltak. 1885-ben ugyanott cserépkorsókat és csontvázakat találtak a szántóföldön.'" 

Ez a terület a mai Dercóna-dűlő, ahonnan szántás közben még mindig nagy mennyiségű 
építőanyagot (követ, téglát) fordít ki az eke. Joggal következtethetünk arra, hogy ez a hely jelentősebb 
szerepet töltött be a rómaiak idején. 1962-ben szántás közben újabb alapfalak kerültek elő." 

A dömölki apátság ismert legrégebbi oklevele idejében, 1252 körül Kemenesalja már sűrűn lakott 
terület volt, és különösen az apátság székhelye közelében a falvaknak egész koszorúja feküdt. Ezeknek 
a településeknek a legtöbbje még ma is létezik, de közülük nagyon sok a törökdúlás viharaiban teljesen 
elpusztult, híre-hamva sincs a helyüknek, csak a dűlők neve emlékezik meg róluk.'" Nemeskocs mai 
közigazgatási területén több kisebb falu létezett: VadászüUés, Bucsfa, Parragi, Teke, Békefa, Sziget, 
ÜUőfa, Dercona és Kocs. 

VadászüUés 

VadászüUés (Wadas-Üllés, Vadasüllés, Vadász-Ülés) települést gyakran Bucsfa (Brecfa, Bucsfalva) 
településsel együtt említik, mivel nagyon közel álltak egymáshoz. Ott terült el, ahol ma Boba és 
Nemeskocs községek közös temetője van. Az ülés, szállás összetételű helységnevek kunszállások, 
települések voltak, és egész bizonyos, hogy VadászüUés is a Boba környékén 1250-1260 között 
letelepedett kunoknak köszönhette létezését. Az első ismert róla szóló oklevél mint templomos, papos 
helységet említi." 

A népes helység 1683-ban lett a törökdúlás áldozata, mert mint lakott hely nem szerepel többé, csak, 
mint „praedium: Bucsfalva aliter Vadasülés" (Bucsfalva vagy VadászüUés pusztája). Jelenleg egy dűlő 
őrzi nevét és emlékét a bobai és kocsi közös határban. Temploma még a 19. század végén is jó karban 
volt ahhoz képest, hogy végigélte a török dúlásait. Papja azonban nem volt, az 1800-as évek végéig 
alkalmanként a sági plébános járt át misézni. 

Részlet Schacchi, vasvári prépost 1713. évben kelt egyházlátogatási jegyzőkönyvéből: „Boba 
templomának tornya, mely Kocs és Boba között valamikor VadászüUés temploma volt, és most a két 
község egyházául szolgál, már régen összeomlott, de a belseje tisztességes állapotban van. Szentélye 
bolthajtásos, alja téglával kirakva, szószéke kőből, kórusa fából, oltárasztala szintén kőből. Felszerelése 
azonban már elkallódott vagy elromlott. Maradt még két kelyhe, egyik rézből, a másik aranyozott, 
azon kívül néhány vászonkendő és terítő. A plébánia-ház Bobán volt, és még hozzávaló földekről is 
hallunk.'"^ 

„A vadászülési templomnak csak a gödre van meg a kocs-bobai régi temetőben, ahol egykor Vadas-
Ülés másként Bucsfalva helység létezett. Ez a templom az 1890-es években roskadozva ugyan, de még 
tető alatt állt, s roppant hasonlóságával a pórdömölki romra emlékeztetett. Vadászülésnek a 16. század 
végén történt elpusztulása után Kocs, Boba, Izsákfa lakóinak szolgált istenházául, mégpedig az 1730-as 
évekig az evangélikusoknak. De a régi vallás követői csak elenyészően kis számban éltek a kemenesi 
hitújítás középpontjának tekinthető Kocs-Boba környékén, s az elárvult vadászülési templomba mind 
ritkábban járt el misézni a - mondják - különben is köszvényes sági plébános. Végül egyáltalán nem 
járt el, s roskadozni kezdett a templom, mellyel nem törődött senki. Csak a rossz gazda: az idő. S ez a 
jelen század elejére teljesen befejezte történetét."'' Az 1429-ben épült templom anyagából építették fel 
a nemeskocsi katolikus iskolát. 

Parragi 
Parrag, Parlag, Paragy, Parraghy Nemeskocs határában feküdt, s ott jelenleg a Parragi-dűlö őrzi 

87 Vajay Sándor: Kemenesalja monográfiája Kézirat. Celldömölk, 1944. 27. Továbbiakban Vajay 
88Vajay30. 
89Tungli Gyula: Izsákfa évszázadai, Pápa, 1995. 15. 
90 Vajay Sándor: Adatok a dömölki apátság történetéhez. Kézirat. Celldömölk, 1944. 1. 
91 Vajay 33. 
92 Vajay 97. 
93 Porkoláb István: Kismáriacell szabadalmas mezőváros története. Celldömölk, 1927, 13. 
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nevét és emlékét. A terület a tekintélyes Parraghy család központi fészke volt. A családból Miklós 
1482-1485-igVas megye alispánja volt." Oklevelekben először 1366-ban, majd utána mind sűrűbben 
említik, mígnem 1638-ban a vele szomszédos VadászüUéssel együtt teljesen feldúlta a török, és többé 
fel sem épült. A család eltűnt a Kemenesaljáról.'^ Az 1870-es években a Kis-Czell-Székesfehérvár 
vasútvonal építésekor az egykori község romjaiból sokat megtaláltak.* 

Teke 
1366-ban „terra Theke" néven a Héder-nembeliek birtokolták. Önálló kis helység volt a nemeskocsi 

malom táján. 1515-ben egy oklevél „Kocs, másként Teke" néven említi." 

Békefa, Sziget és ÜUőfa 
Csak néhány házból álló majorszerű település lehetett vályogból vagy sárból vert házakkal. 

Valamikori létezésük szájhagyomány, valamint peres, határjáró és adományozó oklevél által maradt 
fönn. 

Dercona valószínűleg csak a római korban volt lakott. 
1713-ban az oklevelek már csak Kocs községet említik, az elpusztult települések lakói többnyire 

ide és a szomszédos Boba községbe települtek be. Nemeskocs községet nagyon sok néven említik az 
oklevelek, a lexikonok és egyéb összeírások, források. A rengeteg névváltozat nem a község nevének 
gyakori változtatása, hanem a különféle írásmódok miatt ilyen gazdag. A község neve 1907-ig Kocs, 
ekkor kapta jelenlegi nevét. A Nemeskocsra való változtatást az indokolta, hogy a községet a postán 
és a közigazgatásban gyakran összetévesztették a Komárom megyében található Kocs községgel. A 
megkülönböztető szerepű Nemes- előtag az egykori lakosság köznemesi voltára utal. A község pontos 
keletkezési idejéről nem maradt fenn semmilyen irat sem. Valószínű, hogy a 14. század elején már 
létező település volt, hiszen nSQ-ben™ (Koach) és 1366-ban" (Koch) már említik a nevét. 

A 15. században a dömölki apátság területén viszály támadt az apátság és jobbágyai között. A 
jobbágyság az apátság egész területén mozgolódott: szerettek volna könnyíteni nagy tehernek érzett 
állapotukon, szerettek volna szabadulni a jobbágyi sorból. Közülük a kisdömölkiek és a kocsiak nem 
akarták megadni a kolostornak azt, amivel tartoznak, az apáti bíráskodás alól meg már ki is vonták 
magukat. Perre azonban nem került sor: az apát és jobbágyai kibékültek.'°° 1635-ben újra vita támadt 
a kocsi nemesek, valamint az apát között. ítélet csak sokára, 1639-ben született, a nemesek javára. A 
két falu (Nemes-dömölk és Kocs) lerázta magáról az apát uraságát, és egészen független lett.'"" 

Az I. világháború előtti művelődési állapotokról nagyon kevés adat áll rendelkezésre. Egy római 
katolikus és egy evangélikus felekezeti iskola működött a községben, mindkettő osztatlan hatosztályos 
volt. Az I. világháború után, 1932 körül az evangélikus egyház részéről is megindult a további 
szervezkedés. Megalakult a Keresztyén Ifjúsági Egyesület. Ettől az időtől kezdve a II. világháborúig a 
KIE tömörítette magába az iíjúságot. Kulturális tevékenységük célja a vallásos életre való nevelés volt, 
de szívesen foglalkoztak a világi társadalom problémáival. 

A népesség vallási összetétele 
A régebbi magyar népszámlálások behatóan foglalkoztak a vallás vizsgálatával. Jelentős 

különbségeket állapítottak meg a különböző vallásúak népességi ismérvek szerinti megoszlásánál. 
A különbségek általában nem vallási, hanem gazdasági, társadalmi, foglalkozási okokból erednek. 
Ugyanis az egyes vallásokhoz tartozók foglalkozási-társadalmi helyzete sok esetben különböző volt. 

Például a katolikusok között nagyobb arányban voltak megtalálhatóak mezőgazdasági napszámosok 
és szegényparasztok, a protestánsok között pedig középparasztok. Ma már a gazdasági különbségek 
megszűnése következtében általában eltűntek a különböző vallású személyek között fennálló 
demográfiai eltérések is. 

Nemeskocs vallási összetételéről több összeírás is található 1900-ig. Ebből kiderül, hogy a lakosság 
kb. 70%-a evangélikus vallású volt. A többi katolikus, illetve néhány alkalommal kis számú zsidó és 
református vallásúakat is összeírtak. 1950 óta az evangélikus népesség aránya fokozatosan csökkent. 

94Vajay 95. 
95 Vajay: Kemenesaljái nemesi családok. 2. kötet. Kézirat. Celldömölk, 1944. 182. 
96 Porkoláb István: Hol volt egykor a vasvármegyei Vadasülés (Vadász-Ülés) község? In: Turul, 1916. 112. 
97 Vajay: 95. 
98 Vasvárm. Kápt. 1. Levéltár. Szombathely, fasc. 2. nr. 4., VML cédulák 
99 Porkoláb: Hol volt... 112. 
100 Pacher Donát: A dömölki apátság története. Budapest, 1912. S.Továvbbiakban: Pacher. 
101 Pacher 53. 
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Ennek oka a migráció hatására bekövetkező keveredésben keresendő. A faluban letelepedő családok 
nagy része katolikus. Valószínű, hogy a jövőben az evangélikus és a katolikus vallásúak aránya a 
községben kiegyenlítődik. 

A kemenespálfai leányegyház 
Kemenespálfa Vas megyei község. A Kemenesalja déli részén alakult ki két, hajdan önálló településből: 

Martonfából és Pálfából. A települések létét II. József uralkodásának idejéből való térképészeti adatok 
is alátámasztják. Létrejöttük a 14. század végére és a 15. század elejére esik. 

A kemenes szó használata a szlávok közvetítésével a görög nyelvből került hozzánk, jelentése: 
kavicsos.'"^ A két falut valószínűleg 1872-ben olvasztották egybe, és ekkor kapta a Kemenes- előtagot. 

Martonfalva az 1400-as évek elején tűnik fel, aránylag fiatal település, Pálfával együtt a Varsányi 
család birtokában találjuk, a család férfi tagjai alapítják és nevezik el a saját nevük után."" A falu 
történetére vonatkozóan a 18-19. századból már gazdag forrásanyag áll rendelkezésre, szaporodik az 
összeírások száma, amely támpontot képez. 

A II. József által 1784. május l-jén elrendelt és 1784-85-ben végrehajtott népszámlálásban állnak 
rendelkezésünkre az első igazán megbízható adatok Martonfalva és Pálfa lakosságára vonatkozóan. 
Ennek az összeírásnak az adatsorából már jól érzékelhetően látszik, hogy a két falu közül Pálfa volt a 
magasabb lélekszámú, tehát erőteljesebben fejlődő helység. 

Martonfa lakossága 
1836-ban: 125 katolikus, 32 evangélikus, 17 zsidó 
1841-ben: 132 katolikus, 30 evangélikus, 20 zsidó 
Pálfa lakossága 
1836-ban: 171 katolikus, 246 evangélikus, már van evangélikus templom'" 
1841-ben: 182 katolikus, 240 evangélikus, van evangélikus iskola tanítómesterrel'"^ 

Egyháztörténeti adatok 
A 16-17. században virágzó jobbágyfalvak váltak pusztává. Az egyházi tizedet fizető falvakat és 

birtokokat kerületekre osztották fel, s ezeket a latin „cultellus" szó után „kés"-nek nevezték. A Vas 
megyei falvak a torna tapolcai késhez tartoztak: köztük Martonfalva és Pálfalva.'* 

Kemenespálfáról 1695-ben történik említés, mégpedig Jánosházával együtt a következő módon: 
,Janoshazaiensis et Palfalva".'" Akkor még Jánosházának volt a filiája. Ezt megerősíti a kemenesaljai 
és győri esperességek által készített hivatalos kimutatás 1725-ből. 

Kemenespálfán valaha az egész község evangélikus lehetett. A katolikusoknak még 1870-ben sincs 
sem iskolájuk, sem tanítójuk.'"' 

Győri Veronika 

Lelkészek, tanítók, elölj árókLelkészek Bobán: 
Maróthy Menyhért (1608-ban), Belusi (Belusinus) Pál (1631-től), Albini Fejér Márton (1651-ben), 

Pápai István (nemeskocsi lelkész, 1658), Solnai Sámuel (1696-1706), Csurgó György (1706-tól), 
Hörcsöki Miklós (1725-1732), nincs lelkész (1732-1783), Lakos Ádám (1783-1792), Erhard Pál (1792-
1800), Döbröntei Lajos (1800-1814), füleki Kiss János (1814-1815), Szigethy (Kristyán) György (1815-
1832), Kiss Sándor (1832-1875), Kiss Lajos (előbbi fia) (1875-1898), Pulay Gábor (1898-1921), Nagy 
Miklós (1922-1929), Lukács István (1929-1934), Garam Zoltán (1934-1979), Jankovits Béla (1979-1982), 
Nagyné Ferenczy Erzsébet (1982-1984 lelkészi munkatárs), Rostáné Piri Magda (1984-1987 lelkészi 
munkatárs, 1987- tői parókus lelkész) 

Tanítók Bobán 
Bobán: Nagy Ferenc (1783-1790), Polgár Mihály (1791-1825), Thima István (1825-1854), Kebelei 

102 Andorka Rudolf: Az ormánsági születéskorlátozás története. Valóság, 1975/6. szám. 46. 
103 Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában II. kötet. Budapest, 1984. 
104 Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek I. Sopron. 1910. 404. 
105 Porkoláb István: Celldömölk - Kismáriacell szabadalmas mezőváros története. Celldömölk, 1927. 188. 
106 Sziklay János - Borovszky Samu: Vas vármegye, Budapest, 1898. 622. 
107 Takács Ágnes: A demográfiai viszonyok Endrődön a XVIII. század második felében, Szeged, 1979. 
108 Vajay Sándor: Kemenesalja monográfiája, Celldömölk, 1944. 
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Péter (1854-1856), Kiss Ferenc (1856-1873), Csík János (1873-1909), Csirkovics Kálmán (1910-1948) 
Másodtanítók: 1929-1948 között: Balogh Ernő, Kiss Emma, Vida Béla, Baráth Dénes, Király Gyula 

Felügyelők Bobán: 
Szemerey János (1804-1820), iî . Szemerey János (1820-?), Boda Márton (1878-1879), Vidos Kálmán 

(1879-1884), dr. Porkoláb Mihály (1884-1914), dr Móritz Dénes (1914-1929), dr. Seregély Pál (1930-
1934), Tompa László (1934-1944), Ivány József sárvári (1946-1955) Szelestey László (1955-1965), 
Vargyay Gyula helyettes felügyelő (1965-1973), Nagy Kálmán (1973-1983), Ambrus Miklós (1983-
1998), Szolnoki András (1998-) 

Tanítók Nemeskocsban:'"' 
Dénes István (1696-?), Kovács Mihály (1793-1797), Nagy István (1798-1800), Szálai Pál (1800-1802), 

Badátzi János (1804-1840), Görög László segédtanító (1840), Tüskés István (1840-1842), Berecz 
József (1842-1847), Szopóczky Zsigmond (1847-1861), Sztrókay István (1861-1864), Németh István 
(1864-1896), Horváth Lajos (1896-1934), Király József (1934-1936), Mód Aladár (1936-1937), Simon 
Albert (1937-1938), Patkó Ernő (1938-1968), Szabó József (1946-1947), Nagy Lászlóné (1968-1969), 
Nagy Lajosné (1969-?), Nagy Lajos (1970-1976), 1976-ban az iskola megszűnt. 

Tanítók Kemenespálfán: 
Nagy István (1792-1796), Fürst Ferenc (1797-1808), Berta Ferenc (1808-1832), Thima Ferenc 

(1834-1836), Sass József (1838-1840), Görög Dániel (1840-1841), Móritz István (1842-1887), Nagy 
Sándor (1887-1894), Sztrókay Lajos (1894-1901), Tompa Lajos (1901-1941), Lenháti Etelka, Szmolányi 
Eleonóra, Tompa Jolán (1941-1945), Samu Gyula (1945-1946), Berki Aladár (1946-1948) 

109 Patkó Ernő: Altalános Iskola Nemeskocs. In: A celldömölki járás művelődési intézményeinek 25 éves krónikája. Szerk.: 
Németh László, 1970. 282. 
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felelős presbiter, Pócza László lócsi küldött presbiter, 
Németh Miklósné góri küldött presbiter 

Góri fiókegyház 
Lélekszám: 34/33/32 
Lócsi fiókegyház 
Lélekszám: 7/7/6 
Bő szórvány 
Lélekszám: 20/4/5 
Szeleste szórvány 
Lélekszám: 27/16/21 
Az egyházközség létszáma összesen: 605/454/400 

A gyülekezet története 

Bevezetés 
A Büki Evangélikus Egyházközség a Vasi Evangélikus Egyházmegye része. A büki gyülekezet 

az anyaegyház, ehhez tartoznak a góri és lócsi fiókegyházak, valamint a Szelestén és Bőben élő 
evangélikusok, mint szórványgyülekezeti tagok. 

Az egyházközséghez tartozó települések és történetük 

Az egyházközséghez tartozó települések Nyugat-magyarország peremvidékéhez tartoznak. 
Bük a Repce folyásával nagyjából párhuzamosan, mintegy 3 km hosszan terül el Szombathelytől 

27, Soprontól pedig 47 km-re. A település az 1960-as évektől fürdőjéről ismert. Jelenleg kb. 3200 lakosa 
van. Elsősorban római katolikusok és evangélikusok lakják. 

Már a Kr. e. 2. évezredből is maradtak fenn település nyomai a nagyközség területén. Tehát már a 
rómaiak is lakott vidéket vettek itt birtokukba a Kr. u. 1-2. században. Elérték a vidéket a népvándorlás 
erősebb hullámai is, a hun, később germán és avar uralom. Feltételezhetően már a 10. században 
letelepedtek a magyarok is a nagyközség vidékén. A 12. században már keresztyén templom állt a 
település területén, amelynek maradványai a mai katolikus műemléktemplom részét alkotják. Magát a 
települést egy 1271-ben kelt oklevél említi először. A történelem során lakói kisnemesek és jobbágyok 
voltak. 

Lócs és Bő eredete hasonló. Mindkettő területén a késő bronzkorból találtíik tárgyakat, amelyek 
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feltételezik, hogy a területek már abban az időben leikottak voltak. Mindkét település a 10-11. 
században Sur vezér birtokához tartozott, aki magával hozta török eredetű segédnépét. E nép tagjai 
találtak otthonukra a két településen. Mindkét település 1239-ben kerül először említésre. Lőcs 
köznemesi község. Bő vásártartó mezőváros lett. Ma Lőcsön közel százharmincan élnek, Bőben pedig 
közel hétszázan. 

Gór az előző két faluhoz hasonlóan Bük szomszédságában van. 1279-ben említik először Guar-ként. 
A község területén egy kora középkori faerődítmény nyomait tárták fel. Feltételezhető, hogy a község 
első lakosai a Megyer törzs kísérőnépei voltak, és határőrszolgálatot láttak el. Ma közel kétszázötven 
lakost számlál a település. 

Szeleste távolabb esik Büktől, a Sárvári kistérséghez tartozik. Bőtől és Górtól 5 km-re terül el. A 
község 1950-ig két különálló településből állt. Feltételezhető, hogy az első lakosok a Ják nemzetségből 
származtak. 1247-ben említi a két települést egy oklevél. Ma közel hétszázan lakják a községet. 

A gyülekezet története a kezdetektől napjainkig 

A kezdetek 
Bükön a reformáció térhódításának kezdete pontosan nem ismert, mert a 16. század végén kezdődő 

ellenreformáció időszakában az erre vonatkozó iratok elvesztek. Ezért csupán hézagosak az ismereteink 
a legkorábbi időkre nézve. Ha a kezdeteket vesszük, akkor két irányt kell megemlítenünk, ahonnan a 
reformáció Bükre és vidékére érkezhetett. 

Egyrészt a Repce mentén a 16. században minden bizonnyal a Nádasdy család csepregi igehirdetői 
hozták el a lutheri írásmagyarázatot és hitet a vidék településeinek lakóihoz. Ez az igehirdetés Bükön 
a lakosság legnagyobb részét megérintette, és e szerint kezdték gyakorolni hitüket. Ugyanakkor Bük 
nemesei gyakran megfordultak Sopronban (hiszen 1950-ig Bük Sopron megyéhez tartozott), ahol 
már korán hallhatták és megismerhették a lutheri tanokat, így könnyen elképzelhető, hogy ez is 
hozzájárult a büki evangélikusság alapjainak megvetéséhez. Ezek mellett a nagyhatalmú Nádasdy 
család vallásgyakorlata nem csupán a jogilag hozzájuk tartozók számára volt kötelező, de a szabad 
Bük kisnemesei számára is meghatározó lehetett. 

A Bükön élő, vallásukat Luther tanai szerint gyakorlók az 1590-es években szerveződhettek 
gyülekezetté. Ezt egyházlátogatásokról fennmaradt okmányok is igazolják. Ezek mellett egy 
fennmaradt adójegyzék szerint 1595-ben már volt lelkész Bükön. A lelkész/ek/ nevét egyik okmány 
sem említi, az adójegyzék szerint 1 forint évi adót fizetett a lelkész. 

A17. század elején már több evangélikus élt itt, mint katolikus, ezért a többségi elv alapján használatba 
vették a templomot és mellette a lelkészlakást, illetve a hozzájuk tartozó egyházi birtokokat. Erre a 
korra tehető az evangélikus és római katolikus temetők közös helyének a kiválasztása a katolikus 
templom mögött. Ez a közös temetőhely az elmúlt évszázadok nyomán is megmaradt. 

Azokban az években, amikor Nádasdy (III.) Ferenc még Luther tanait követte, legalább 6 lelkésze 
volt a büki közösségnek, és minden bizonnyal szabadon gyakorolhatták vallásukat. Miután viszont 
Nádasdy 1643-ban rekatolizált, nehéz idők kezdődtek el ezen a vidéken. Ekkor zárták be a csepregi 
evangélikus iskolát is, amely addig jelentősen támogatta Bükön is a kulturális életet. 1660-ban már 
arról is van említés, hogy Egyházasbükön katolikus plébános él. Valószíntjleg 1673-ban foglalták 
vissza a templomot. 

A vallásüldözés mégsem vette el a protestánsok bátorságát vallásuk gyakorlásától. Hogy Bük jelentős 
helysége maradt az evangélikusságnak, mutatja, hogy a 17. században több zsinatot is tartottak a 
település evangélikus közösségében (1645, 1646, 1649, 1656, 1659, 1661, 1665 és 1669). 

1661-ből van arról adatunk, hogy akkor a büki gyülekezet Gödi Imre kőszegi esperes alá tartozott. 
Ezekben az években, a csepregi mészárlást követően, tudjuk, hogy Ausztriából települtek le protestánsok 
Nyugat-Magyarországon, a Repce mentén. Ilyen betelepült család volt Bükön pl. a Poltinger család. 

A 17. század második felében a katolikus egyházban erősödő Szűz Mária-tisztelet Bükön emberéletet 
is követelt. A vidéken jelentős Mária-zarándokhelyek létesültek, amit erős ellenállással fogadtak a 
protestánsok. Katolikus iratok szerint a protestánsok emberi ésszel felfoghatatlannak ítélték a tanítást. 
A tekintélyes családból származó Bencsik Pál büki lakost káromló szavai miatt 1671. december 15-én 
megkövezték. 

Bük mint a nemeskéri artikuláris gyülekezet része 

1681-ben kialakították az artikuláris helyeket. Bük a nemeskéri artikuláris gyülekezet része lett. 
Ezt a 10-15 km-es útszakaszt tették meg a büki evangélikusok, ha Isten igéjét akarták hallani. Az 
artikuláris gyülekezet lelkészének viszont tilos volt felkeresnie a hozzá tartozó közösségeket. így 
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ebben az időben a római katolikus plébános végezte a kazuálék (keresztelések, esketések, temetések) 
egy részét az evangélikus hívek között is, habár a népesség felekezeti eloszlását tekintve 1/3 volt 
római katolikus, 2/3 evangélikus (1697-es adat). Leginkább Nemeskéren került sor az esküvőkre és 
keresztelésekre. Tudjuk, hogy az artikuláris gyülekezet időszakában is sokan megmaradtak a lutheri 
tanítás mellett, olvasták a Bibliát, és imádkoztak tanító és lelkész nélkül is. Ebben az időszakban 
viszont az addig virágzó lócsi és góri gyülekezetek teljesen eltűntek, csak a türelmi rendelet után 
éledtek újjá mint Bük filiái. 

A büki kisnemesek több nyilvános fórumon is tiltakoztak a protestánsok elnyomása ellen, és követelték 
a vallásszabadságot. így tett pl. Felsőbüki Fodor János volt országgyíílési képviselő is. Felháborodást 
keltett 1700-ban a nemesek és a jobbágyok körében, amikor összeírták őket, hogy velük tartassák el a 
területükön állomásozó császári katonaságot. Nagy hűség, bátorság és anyagi áldozathozatal kellett a 
megmaradáshoz. Mindezek pedig megedzették kitartásukban a büki evangélikusságot. 

1705-ben a szécsényi országgyűlésen született az a határozat, amely szerint azokon a településeken, 
ahol a protestánsok többségben vannak, kapják meg a templomot. Ezt Bükön nem sikerült véghezvinni. 
A vidék protestánsai támogatták Rákóczi szabadságharcát, remélve, hogy sikerül jobbra fordítaniuk 
vallásgyakorlatuk helyzetét. A szabadságharc vezérei között ott voltak a büki nemesek is. Aláírásával 
igazolva tett hűségnyilatkozatot Rákóczi mellett Mankóbüki Horváth György is, akinek családja 
generációkon keresztül a leghívebb evangélikusok között volt. A szabadságharc, még ha időszakosan 
is, de hozott némi javulást a vallás szabad gyakorlásában. 

1711-ben Bükön is pestis pusztított. Az áldozatokról nincs szám, de arról említés történik, hogy alig 
volt olyan ház a településen, ahol ne lett volna halott. 

A nemeskéri lelkész a büki gyülekezet nemeseivel jó és szoros kapcsolatot tartott fenn. Amikor 
Nemeskér új templomot kényszerült építeni, a bükiek jelentős adománnyal járultak hozzá az 
építkezéshez. Arról is van adat, hogy 1750-ben a nemeskéri artikuláris gyülekezet vezetőségében is 
volt büki nemes. Az I. Carolina Resolutio (III. Károly rendelete 1731-ben) utáni 50 év alatt a bükiek is 
nyögték a protestánsok hátrányos megkülönböztetését. 

Megemelt fővel - 1781, a türelmi rendelet 
A türelmi rendelet hatására - sok más gyülekezethez hasonlóan - a bükiek is hozzáláttak a gyülekezet 

megszervezéséhez. De nem volt meg a szükséges 100 család Bük 3 részében sem a templomépítési 
kérvény benyújtásához. így felkeresték a lócsiakat, akik társultak a büki gyülekezethez - filiaként. 
1784. január 3-án terjesztették fel az építési kérelmet templom- és iskolaépítéshez Sopron vármegye 
vezetőihez. Ugyanekkor kérelmezték, hogy tarthassanak lelkészt és tanítót is. A kérelem ellenőrzésére 
január 17-én meg is érkezett a küldöttség, amely megállapította, hogy a gyülekezet már adakozott a 
kérvényezett célokra. Március 29-én kapták meg az engedélyt a királyi helytartótanácstól, és április 
27-én meg is kezdték az építkezést. Perlaky Gábor püspöktől lelkészt kértek, habár még a templom 
nem állt. Így került a gyülekezetbe T. Kiss Dániel 1784. június 20-án. 

A gyülekezet felügyelőnek választotta Mankóbüki Horváth Lászlót, gondnoknak Mankóbüki 
Fodor Ferencet, presbitereknek pedig Mankóbüki Fodor Józsefet, Fekete Pált, Balogh Jánost, Takács 
Györgyöt, Hetyésy Ferencet és Csonka Istvánt a büki gyülekezetből, Lócsról pedig Hetyey Miklóst. 
Az egyházfi Fekete György lett. Kijelölték a telkeket, és megszabták a lelkész és a tanító javadalmát. 
Az épületek építésének körülményeiről és az avatásról nem tudunk, mert az ezekről szóló iratok az 
1837-es tűzvészben elégtek. 

A templom a mai formájában épült, és a javítások alkalmával sem változtattak stílusán. A klasszicista 
szószékoltárt MM monogramú asztalosmester készítette, de az ő alkotását 1830-ban megváltoztatták. 
A templommal együtt készült el a keresztelőkút is. A templom falaira régi temetési címereket 
akasztottak, amelyeket 1884-ben eltávolítottak. 

Harangot is öntettek, amelyet külön haranglábra állítottak, de ez a harang később megrepedt, és 
újat kellett önteni. 

A lelkészlak tömött falú ház volt, amely leégett az 1837-es tűzvészben. Hogy egyes okmányok 
megmaradtak, az annak köszönhető, hogy azokban az években a lelkész saját házában élt, ahová egyes 
irodai okmányokat is magával vitt, így azok nem váltak a tűz martalékává. A következő parókiát 
1842/43-ban építették, amely 1969-ig szolgált a büki lelkészek lakásául. 

A tanítólakás az előbbiekhez hasonlóan szintén közvetlenül a türelmi rendelet és az építési 
engedélyek kézhezvétele után épült egy tanító számára. Ez a ház az 1833-as tűzvészben égett le. 
A gyülekezet 1834-re készült el az újabb tanítólakással, amely viszont az 1837-es tűzvésznek esett 
áldozatul. Ezt követően 1842-ben készült el a következő tanítólakás, amely 1868-ban égett le. Azután 
huzamosabb ideig sikerült gondoskodni a büki tanítók lakásáról. 

Az iskolát a gyülekezet a megalakulásával egy időben építette. Ez az épület és majd a következő is 
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áldozatul esett az 1833-as, ill. 1837-es tűzvészeknek. A régi iskolaépület a templom nyugati oldalán 
állt. 

Lócs után Gór és Szeleste is csatlakozott a büki gyülekezethez. Ezeknek a flliáknak akkor saját 
presbitériumuk és külön pénztáruk volt, az anyagyülekezet üléseire pedig képviselőt küldtek. 

1797-ben került sor az első egyházlátogatásra, amikor augusztus 22-én Nagy István szuperintendens 
érkezett a büki gyülekezetbe. A látogatásáról készült feljegyzések elégtek. 

1788. november 3-án született Bükön Hetyésy László, a soproni líceum későbbi jeles igazgatója. 

A virágzás időszaka - 19. század 
Az 1800-as évekből leginkább püspöklátogatások, ill. anyagi beruházások adatai maradtak fenn. 

1813-ban látogatta meg a gyülekezetet Kis János szuperintendens. Ekkor Bükön 112, Lócson 17, 
Górban 8, Alsó-Szelestén pedig 6 család tartozott az evangélikus gyülekezethez. A szuperintendens 
1822-ben ismét meglátogatta a bükieket. Ebben az évben a templomot is javították. 

A templom a türelmi rendelet előírásai szerint nem utcafronton és torony nélkül épült. 1826-ban 
került sor arra, hogy az addig az udvaron épült haranglábon függő harang számára a gyülekezet 
tornyot építsen. 

1830-ban ismét eljött a gyülekezetbe Kis János szuperintendens. Az ezt követő években okozott kárt 
a már említett többszöri tűzvész. Az 1837-es tűz hevétől a kisharang hangja megromlott, 1840-ben 
öntettek újra. 1837-ben öntettek egy második, nagyobb harangot, amelyet 1856-ban öntettek újra, 
1916-ban pedig felajánlották háborús célokra. A templomon a következő években végeztek javítási 
munkálatokat: 1850, 1871, 1877, 1880, 1884, 1892, 1897. 1847-ben Haubner Máté szuperintendens a 
gyülekezetbe látogatva ajánlotta, hogy a templomban kifüggesztett családi címereket vegyék le. Erre 
1884-ben került sor. 1869-ben az orgonát javíttatta a gyülekezet. 

1871-ben szükségessé vált, hogy másodtanítót is alkalmazzanak a gyülekezetben. Számára az 
iskolaépületben alaJcítottak ki lakrészt. 

1880-ban egy özvegy földbirtokos asszony indítványozására megalakult a nőegylet, legalább 
117 alapító taggal. A pénzalaphoz a tagok tehetségük szerint hozzájárultak. A fiókgyülekezetektől 
is nőegyletek alakulását kérték, eredménnyel. A nőegylet legfőbb céljai voltak: a templombelső 
felszerelésének bővítése, csinosítása, a szegény gyermekek segélyezése és a szegény gyülekezetek 
támogatása. Legfontosabb beszerzései voltak: az új orgona, a templomi csillárok, a templom festése és 
mázolása, ill. 1906-ban hozzájárultak az új iskola telkének megvásárlásához, és részt vállaltak az építési 
költségekből. Hozzájárultak a harangalaphoz, 1921-ben új sípokat vettek a háborúban elvittek helyére, 
és megjavíttatták az orgonát, márványtáblákat állíttattak a hősi halottaknak, ruhacsomagokkal és 
egyebekkel támogatták a szegényeket, oltárterítőket szereztek be, és villamosíttatták a templomot. 

1884-ben a gyülekezet megalapította az önkéntes takarékmagtárat. Ennek célja a gyülekezet „rendes 
és rendkívüli terheinek" kifizetése volt a tagok által adományozott terményekből. Az iskola padlását 
használták magtárnak. 1934-ben felszámolták. Ebben az évben szereztek be új oltárképet, amely 
kevésbé értékes, mint az első volt. Az eredeti oltárkép ma a lócsí templomban látható. 

1885-ben nagy ünnepe volt a gyülekezetnek: a templom építésének 100. évfordulója.l887-ben 
ismét javíttatták a kisharangot. 1892-ben új orgonát szerzett be a gyülekezet. Az ösküi evangélikus 
templomban találtak olyan orgonára, amelyről úgy ítélték, hogy méretében és hangzásában megfelelő 
a templomhoz. Az Angster cégtől rendelték meg. A régi orgonát a mérgesi gyülekezet templomának 
ajánlották fel. 

1895-ben 32 alapító taggal megalakult a dalárda. Négy szólamban énekeltek, harmóniumot 
vásároltak maguknak. Sopron megyében a büki az első falusi dalkörök egyike volt. Évente több 
előadást szerveztek az ifjúsági egyesülettel közösen. Színdarabokat, operetteket adtak elő. 1937-ben 14 
másik kórus részvételével szerveztek találkozót. Zászlójuk is volt. Az iskolák államosítása vetett véget 
az evangélikus dalárdának is. 

1896-ban a gyülekezet híres szülötte, Gyurátz Ferenc püspök látogatott a gyülekezetbe. Erre az 
alkalomra tatarozták a templomot. Ebben az évben a temetőt bővítették és felszentelték. Gyurátz 
püspök ekkor még álló szülőházára emléktáblát készíttetett a gyülekezet. Ez az emléktábla ma a 
templom bejáratánál látható. 

A döbbenet évszázada - a 20. század 
1902-ben a templom mellett álló iskolaépületet a hatóságok korszerűtlennek nyilvánították. 

1903-ban telket vásároltak az új iskolának, és pénzalapot hoztak létre új templom építésére, hogy 
utcafronton álló templomuk legyen. Ezt a tervet a világháború keresztülhúzta. 1903-ban temetkezési 
egyletet hoztak létre, hogy annak pénzalapját gyarapítva tovább bővítsék a temetőt. 1930-ig, Farkas 
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Elemér esperes haláláig van erről adat. A temetkezési egylethez folytak be a sírmegváltások bevételei. 
Az egylet elérte célját: a temető nagyobb lett, és a nagy kiadású halotti torok sem terhelték tovább a 
gyászoló családokat. 

1906-ban készült el az új iskola, amelyhez korszerű másodtanítói lakást is építettek. Gyurátz Ferenc 
püspök szentelte fel az épületet, aki ez alkalommal 12 lelkészt avatott a gyülekezetben. Ettől az évtől 
a filiákból is Bükre jártak a tanköteles gyerekek, szintén az evangélikus iskolába jártak a településen 
élő zsidó gyerekek. 

1911-ben a gyülekezetben létrehozták az Evangéliumi Egyesületet, amely egyaránt szolgált missziói 
és kulturális célokat. 1912-ben bővítették a temetőt. Az első világháború harangot, orgonasípokat 
követelt a gyülekezettől, és sok gyülekezeti tag nem tért vissza a harctérről. Neveiket márványtábla 
őrzi a templomban. 

1919-ben Kapi Béla püspök látogatott a gyülekezetbe. Ekkortól van adatunk arról, hogy a helyi 
felekezetek (római katolikus és evangélikus) vezetői köszöntötték egymás elöljáróit az ilyen 
alkalmakon. A püspök maga is szólt a felekezeti összefogásról, ugyanakkor ajánlotta ifjúsági egyesület 
létrehozását is. 

1920-ban alakult meg a büki gyülekezetben az i^úsági egyesület. 1937-ben telket kértek az iskola 
területéből, és minisztériumi támogatással ifjúsági házat építettek, amelyet ők maguk tartottak fenn. 
Ezt az épületet 1948-ban nem államosították. 1950-től a gyülekezet a büki Földműves Szövetkezetnek 
bérbe adta az épületet mozi működtetésére. 1993-ban értékesítették az épületet. 

1921-ben az illetékes tanfelügyelő a legnagyobb elismerését fejezte ki az iskola eredményeiért. 
1922-ből a lócsi gyülekezetről ismerjük azt az adatot, hogy 17 evangélikus család élt a településen. 
A gyülekezet a beszolgáltatott nagyharangért kárpótlást kapott. Ez az összeg szolgált egy új harang 

készíttetésének alapjául. Az új nagyharang 1923-ban készült el, H hangon szólt, mellette a kisharang 
Disz hangon. 1925 nyarán villám okozott 3180 korona kárt a templomban. 1931-ben ezüstöztették a 
kegyszereket. 

1934-ben a gyülekezet áttért az akkori új istentiszteleti rend használatára. Ennek bevezetésével 
igyekeztek visszatérni a régi lutheri szertartáshoz. A következő évben bevezették a vasárnap délutáni 
istentiszteletet a gyerekek számára. 

1937-ben a lócsi evangélikus közösség felépíttette kicsi templomát. Havonta egy alkalommal került 
sor istentiszteletre. 

1939-ben ismét elvitték a nagyharangot, háborús célokra. A háború ideje alatt, 1941-ben vásárolt a 
gyülekezet házat a tanító számára, amelyet később államosítottak. 

Az 1946/47-es tanévben a büki evangélikus iskola ötödik osztálya, mint a soproni líceum 
fiókintézményének általános iskolája működött. Az 1947/48-as tanévben a római katolikus és az 
evangélikus iskola részlegesen egyesült. 1947-ben Kapi Béla püspök látogatásakor már beszélt az 
egyház és az állam rosszabbodó viszonyáról, és az iskolák elvételéről. 1948. július l-jével vették ki 
az oktatást az egyházak kezéből, és ezzel együtt államosították az iskolával kapcsolatos vagyont és 
épületeket Bükön is. 

1948 nyarán villámcsapás okozott kárt a templomban és a parókián is. Mégis ez volt az az év, amely 
éppen a megélt nyomorúságok miatt még buzgóbb lelki életre indította a gyülekezetet. Ebben az évben 
22, a következő évben pedig 61 istentiszteletet tartott a lelkész evangélikus családok otthonaiban. Ezek 
célja az is volt, hogy a családfőket emlékeztessék arra a hagyományra, hogy otthonaikban a Bibliából 
tanítsák szeretteiket. 1949-ben Túróczy Zoltán püspök látogatta meg a gyülekezetet. 

A góri evangélikus közösség a lócsiak példáján felbuzdulva, de a háborútól hátráltatva 1951-ben 
szentelte fel kicsi templomát, amelynek az ágfalvi gyülekezet ajándékozott oltárképet, és büki asztalos 
készítette az oltárt. A góri gyülekezet ekkor 70 lelket számlált. 

1955-ben dr. Vető Lajos látogatta meg a gyülekezetet. 1957-ben a rehabilitált Túróczy Zoltán 
püspök is eljött a gyülekezetbe, aki Górban is hirdette az igét. 1966-ban ismét dr. Vető Lajos érkezett 
a gyülekezetbe. 

1967-ben Szelestén 57, Górban már csak 59 evangélikus volt. Ebben az évben D. dr. Ottlyk Ernő 
püspök az építendő új lelkészlak ügyében látogatta meg a gyülekezetet. Az Országos Egyház 
támogatásával készült el az új épület, és 1970-ben szentelték fel. Még az új parókia megépítése előtt 
teljesen felújították a templomot is (1967/68-ban). 

1971-ben eladták a régi hivatal épületét, majd később a MÁV kertészetének főkertészével parkosították 
a templom előtti udvarrészt. Ottlyk püspök 1973-ban és 1975-ben is meglátogatta a gyülekezetet, ez 
utóbbi alkalommal felügyelőiktatásra is sor került. 

Az 1976. évi szuplikáció azért jelentős a büki gyülekezet életében, mert ekkor szolgált először nő a 
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büki, a góri és a lócsi templomokban. 1981-ben teológusnapra is sor került a gyülekezetben. 
1982 óta a Bükön szolgáló lelkészek látják el a szakonyi evangélikus egyházközséget, mint helyettes 

lelkészek. 
1985 a templom felszentelésének 200. évfordulója volt. Méltóképpen ünnepelték meg, amely 

alkalomra új harangot is öntettek. Ezen az ünnepen a kor politikai nehézségei ellenére is részt vett és 
szolgált a locsmándi (Lutzmannsburg, Ausztria) evangélikus gyülekezet énekkara, melynek tagjaihoz 
évszázados szálak kötik a büki evangélikusokat. 

Élet egy új rendszerben 

A gyülekezet 1991-ben visszakapta az iskola épületét, amely ma gyülekezeti házként működik, és 
szolgálja a gyülekezet életét. 

1994-ben esperesi vizitációra került sor a gyülekezetben. Az akkori adatok szerint Bükön 700, 
Lócson 5, Górban 37, Bőben 4, Szelestén 23 evangélikus élt. Ebben az évben renoválta a gyülekezet a 
templomot, 1995-ben pedig az orgonát javíttatta meg. 

A 2002. évi esperesi vizsgálat szerint a büki gyülekezet nyilvántartása 440 evangélikust tart számon. 
Rajtuk kívül Lócson 3, Górban 37, Bőben 3, Szelestén 17 evangélikusról tud. 

2004-ben renoválták a gyülekezeti házat, 2006-ban pedig részlegesen felújították a parókiát. 
Ugyanebben az évben került bejegyzésre a gyülekezet alapítványa, a „Fülöp Dezső Evangélikus 
Alapítvány". Az alapítvány célja tevékeny hozzájárulás az egyházközség gyermek- és iijúsági 
programjainak szervezéséhez, lebonyolításához, ezen keresztül a gyermekek és fiatalkorúak életre 
való felkészítése, értékrendjük fejlesztése, tudásuk gyarapítása, színvonalas szórakozási lehetőségek, 
programok biztosítása; az egyházközség tulajdonában levő épületek és berendezéseik felújítása és 
karbantartása. 

Jelen és előretekintés 

A 2001-es népszámlálás adatai szerint - amint ez a dolgozat elején is olvasható - Bükön 517, 
Lócson 7, Górban 34, Bőben 20, Szelestén 27 evangélikus élt. Azóta ezek a számok változtak, kevéssel 
csökkentek. Ma azoknak a felkeresése és a gyülekezetben megtartása a gyülekezetépítés egyik legfőbb 
célja, akikről nem tudunk. 

Istentiszteleti helyek: büki evangélikus templom, az Idősek Otthona, a Bük-fürdői ökumenikus 
kápolna, Lócs, Gór és Szeleste. A gyülekezet lelkésze minden vasárnap 9 órakor Bükön, 10 órakor 
Szakonyban tart istentiszteletet, alkalmanként pedig a fiókgyülekezetekben is. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: Füzy Péter (1602-1622), Lakosi Gergely (1622-1628), Bánóczi László (1628), Banovcei 

Hlinka László (1628-1631), Breznóbányai Mihály (1631-1635), Textoris (Takács) György (1635-1646), 
Büki Szabó Mihály (1646-1654), Laymarius Antal (1658-1660), Fisztrovics György (1660-1661), Fábry 
Gergely (1666-1669) 

Perliczy Dávid (1784-1787), Patyi Ferenc (1787-1794), Pottyondy László (1794-1808), Balassa János 
(1808-1812), Baranyai Ferenc (1812-1861), Fayt Antal helyettesítő segédlelkész (1861-1862), Zongor 
Endre (1862-1887), Farkas Elemér (1887-1931), 1928-tól ő a Soproni Evangélikus Egyházmegye 
esperese. Szolgálati ideje alatt a következő segédlelkészek szolgáltak még a büki gyülekezetben: Berecz 
Gábor, Kovács Mihály, Szabó István, Magyar Géza, Ihász László, Jakab István, Mogyorósi Gyula, Nagy 
Gyula, Szabó Ferenc, Böjtös László, Horváth Lajos, Godina István, Kovács István, Szekeres Sándor, 
Síkos Kálmán, Fülöp Dezső, Szalay Sándor 

Fülöp Dezső (1931-1959, 1952-1956 esperes), Komjáthy Lajos (1959-1977), Sztehlo Mátyás (1977-
1992), Fatalin Helga (1992-2003), Szakos Csaba (2003-2005), Simon Réka (2006-) 

Tanítók: Schöpf Tóbiás (1784-1789), Kovátsits János (1796-1803), Mátics János (1803-1808), 
Kovátsits János (1809-1839), Luttenberg János (1839-1840), Szenté György (1840-1885), Hajas Kálmán 
(1885-1914), Nitschínger János (1915-1917, kisegítő), Kisfaludy Károly (1917-1933), A háború miatt 
kisegítők: Nistor Aurél, Szekeres Sándor, Mészáros Ernő (1933-1948) 

Másodtanitók: Kövessy Sándor (1870-1873), Pálfy László (1875), Tamáska Lajos (1875-1877), Becht 
Henrik (1877-1878), Balogh Lajos (1878), Hörenyi Lajos (1878-1882), Szalay Ferenc (1882-1883), 
Nedőczi Pál (1883-1884), László János (1884), Szalay Ferenc (1884-1885), Borsody János (1885-
1886), Hasza József (1886-1889), Kapy Gyula (1889-1890), Kapy Rezső (1890), Szórády Lajos (1891), 
Borbély Gyula (1891-1893), Eősze Zsigmond (1893-1895), Tóth Kálmán (1895-1897), SzoUár István 
(1898-1900), Kisfaludy Károly (1900-1915), Godina István (1915-1916), Kovács István (1916-1917), 
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Nitschinger János (1917-1918), Nitschinger Pál (1918), Ábrahám Gyula (1918), Schrantz Vilmos (1918-
1926), Sümegi István (1926), Czuppon Béla (1926-1948) 

Felügyelők: Mankóbüki Horváth László (1784-1807), Horváth István (1807-1815), Török Mihály 
(1815-1818), Bakódy Mihály (1818-1833), Jánosa Ádám (1833-1844), Radó Dániel (1851-1860), 
Baranyai László (1860-1871), Guóthfalvi Guóth Ignácz (1871-1882), Berzsenyi Gyula (1882-1887), 
Guóthfalvi Guóthlgnácz (1887-1902), Jánosa Ferenc (1902-1907), Solymossy Ödön (1907-1915), Takáts 
József (1916-1933), Horváth Tibor (1933-1935), Farkas Elemér (1935-1952), Szabó Imre (1955-1975), 
Bedy János (1975-1977), Fekete Imre (1977-1994), Savanyó Istvánné (1994-2004), Sztehlo Péter (2004-) 

Simon Réka 
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Celldömölki Evangélikus Egyházközség 

9500 Celldömölk, Ostffy Mihály tér 4. 
Tel.: 95/420-058 
Rác Dénes lelkész 
Rác Dénesné Megyaszai Enikő lelkész 

Önállósodás éve: 1671. 1681-től artikuláris gyüle
kezet (1744-ben épített templommal) 
Anyakönyvezés kezdete: 1733 

Celldömölki anyaegyház 
Lélekszám: 3026/1312/1127 Tisztségviselők: Ifj. 

Bakó László felügyelő, Kiniczkyné Csite Nóta 
másodfelügyelő. Szomjú Tamás főgondnok, Cseledi 
Jenő gondnok, Pócza Sándorné gazdasági vezető, 
Koronczai Károlyné pénztáros. Szomjú Lászlóné 
jegyző. Nagy Péter számvevőszáki elnök, Kővölgyi 
Györgyné, Pécz Tibor számvevőszéki tagok 

Presbiterek: Bolla Endre, Budai Ferencné, 
Esztergályos Jenő, Hidegh János, Ifj. Garas Ernő, 
Koronczai Károly, Kovács Ferenc, Limpárné 
Darabos Mária, Nagy Lajos, Rózsa Kálmánné, 
Szabó Endre, Szálai József, Varga Istvánné Németh 
Judit, Végh Róbert, Zábrádi István 

Kemenessömjéni leányegyház 
Lélekszám: 369/231/212 Presbitérium: Rajki 

Istvánné gondnok. Béres Lajosné pénztáros. 
Presbiterek: Árvái Zoltán, Horváth Lajosné, Józsa Sándorné, Kovács Istvánné, Németh Dénesné, 

Zámbó Zoltán 
Kemenesszentmártonl leányegyház 
Lélekszám: 87/48/47 Presbitérium: Palánki Kálmánné gondnok 
Presbiterek: Mesterházy Jenőné, Patyi László 
Merseváti leányegyház 
Lélekszám: 156/91/78 Presbitérium: Horváthné Fodor Csilla pénztáros 
Presbiterek: Beleznay László, Fodor Imre, Horváthné Németh Vera, Vargyainé Fodor Hajnalka 
Mesteri leányegyház 
Lélekszám: 180/81/27 Presbitérium: Györkös Józsefné gondnok 
Presbiterek: Csirkovics Gyuláné, Garas Géza, Góczán Józsefné, Horváth Gyula, Varga Géza 
Tokorcsi leányegyház 
Lélekszám 164/125/117 Presbitérium: Fodor Lajos gondnok 
Presbiterek: Dömölki Lajos, Lengyelné Csizmazia Éva, Smidéliusz Zoltán 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 3982/1888/1600 (nyilvántartott adatok újraszámlálás alatt!) 

A gyülekezet története 

A település létrejötte és rövid története 
„A mai Celldömölk, a város, az idők folyamán három kisebb település összenövéséből keletkezett. 

Ez a három település a keletkezés sorrendjében: Pórdömölk, Nemesdömölk és Kisczell" - írja a később 
többet idézett Bedy Zoltán könyvében. 

Pórdömölk a romokban heverő régi apátsági templom és kolostor körül és attól délre, a Mesteri felé 
vezető úton helyezkedett el. Az apátságot minden bizonnyal a Pápa, a Pécz vagy a Merse nemzetségek 
alapíthatták, tehát az ún. magánalapítványok közé tartozott. Egy peres ügyben született okmány 
szerint már 1252 előtt létezhetett. A Dömölk név valószínűleg a Demunk, vagy Demelk névből alakult 
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ki (több néwariáció is létezik). Az apátság egyik kegyura később az asszonyfalvai Osth Ferenc, az 
OstfFyak őse lehetett a 15. században. Aztán az apátság a bencések vezetése alá került, 1620-tól Köntös 
János volt az új apát, aki már nem bencés volt. Ebben az időben hóditott ezen a tájon is a reformáció, 
Kuzmics győri kanonok 1680-ben azt írja, hogy Kemenesalja 50 falujában nincs katolikus pap. 
1689-ben az általánosan ismert Kazó győri kanonok vizitációja alkalmával így ír: „A templom déli 
oldalán áll a fa harangláb, azon függ három kis harang, látjuk a templom nyugati végén a fatornyot, 
annak, valamint az egész templomnak fazsindellyel borított tetejét (...) alja téglával kirakva, tetejét 
bolthajtásosnak látjuk. Az apszis felé mentünkben balra kirakva marad el tőlünk a fából készült kis 
szószék, az apszis közepén áll az oltárasztal, rajta hordozható oltár, a szentségház falba mélyesztve.""" 
Ugyanitt olvassuk: „Iskoláiról is hallunk. A f l̂u keleti végén áll, azelőtt csordás lakott benne." Az 
1700-as években az apátság és vidéke elnéptelenedett a kuruc-labanc háborúk és a pestis miatt. 1725-
ben Sajgho Benedek, a „Pannonhalmára szelídült kemény kuructiszt" végezte az egyházlátogatást, 
aki romok közt és szegénységben találta azt. Fordulatot jelentett III. Károly I. Carolina Resolutiója 
(1731), amely utasította ezt a vidéket is, hogy a katolikusok foglalják vissza a templomokat az 
evangélikusoktól, és a papokat és tanítókat csak úgy engedjék ottmaradni, ha elhagyják hivatásukat. 
Ez az idő azonban már az említett három település további közös történetéhez vezet át. 

Nemesdömölk az apátságtól északra fekvő területen alakult ki. Lakói nagy részben evangélikus 
nemesek voltak. Kiemelkedett közülük a Dömölky és a Noszlopy család, de jelentős volt a katolikus 
Felsőbüki Nagy család is. Ahogyan csökkent Pórdömölk jelentősége az idők folyamán, úgy emelkedett 
Nemesdömölké, sőt lassan ez lett Kemenesalja központjává is. Egy másik régebben keletkezett számlálás 
szerint lakói közül 283 evangélikus, 30 katolikus volt. De hamarosan következett az ellenreformáció, 
sőt a gyászévtized ideje is, amikor elvették a templomokat, elűzték a protestáns papokat és tanítókat. 
Majd jött a 17. századi szabadságharcok ideje. Ennek „eredményeként" (látszólag engedve, valóságban 
megszorítva!) jött az „artikuláris templomok" időszaka. A két dunántúli megyében négy helyet jelöltek 
ki, ahol szabad volt evangélikus istentiszteletet tartani, köztük volt Nemesdömölk is. 

Kiscell története valójában 1739-ben kezdődött, amikor az említett III. Károly-féle rendelet után 
Koptik plébános ide érkezett, s egy magával hozott Mária-szobornak helyet keresett. Meg is találja 
az építendő kis kápolna helyét a dömölki mezőn. Építés közben esett meg az első csoda. Egy nagy kő 
az egyik kútásó fejére esett, s mikor Koptik plébános Mária segítségét kérte, a munkás meggyógyult. 
Aztán valaki észrevette, hogy a szobor nemcsak fejét mozgatja, hanem könnyezik is. Ennek 
következtében indult el ide a búcsújárás, s lassan a kápolna kicsinek bizonyult. Végül kihirdették, hogy 
a szobor „kegyelemszerző", és az építendő nagyobb templomban kiteendő. „A püspöki állásfoglalás 
után két hétre körülbelül húszezer ember tolongott a kápolna körül".'" Az új templom 1764-ben 
nyerte el végső alakját, de csak 1780-ban szentelték fel. így alakult ki a település, amelyben „sok a 
vendéglő, amelyeknek tulajdonosai semmi esetre sem a pórdömölkiekkel együtt is csak 350 fő körül 
járó lakosságból élnek, az iparosokat sem ők tartják el, hanem a vidék, a búcsúsok és a nemesdömölki 
artikuláris helyre özönlő protestánsok.""^ 

II. József türelmi rendelete hozott változást KisceU életében. A város vásári szabadalmat kapott, 
egyesül a régi Nemesdömölk Kiscellel, és megszületik Celldömölk (a végleges egyesülés csak 1904-ben 
történt meg). Akik eddig az artikuláris és búcsúhely jövedelméből éltek, most a vásárjogra alapozták 
iparukat és kereskedelmüket. S a város tovább fejlődött. Bedy hivatkozik egy régebbi helytörténetre, 
amely mindezt így foglalja össze: „Ha az ellenreformáció hatása mutatkozik is némiképpen a 16. 
század legvégén, általában a keresztényi szeretet és békesség jegyében folyik a város katolikus és 
protestáns lakóinak élete mind a mai napig." "̂  

Mesteri története a hagyomány szerint Vak Béla király idejére nyúlik vissza, aki a monda szerint 
itt várat akart építeni. Ha ez nem is biztos, tény, hogy történelmi családok birtoka volt. Később 
gyógyfürdőjéről lett nevezetes. Intaháza pszichiátriai intézetével Mesterihez tartozik. 

Tokorcs már a római időkben is lakott hely volt. Első írásos említése 1237-ből valóTucurch néven. 
A reformáció híre minden bizonnyal ide is hamar eljutott. Az evangélikusok kicsiny gyülekezete 1848 
óta a celldömölki anyaegyházhoz tartozik. Tanítójuk 1840 óta lehetett már. 

Kemenessömjén első okiratos említése a 13. századból való. Evangélikus temploma a 18. században 
épült. 

Mersevát is régi falu. Már az őskorból is találtak itt leleteket, és a rómaiak idejéből is. A katolikus 
egyházközség középkori. Az evangélikus templom 1938-ban épült. 

110 Bedy Zoltán: A celldömölki evangélikus gyülekezet története. Készült a templom 250 éves jubileumára. Sárvár, 1994. 4. 
Továbbiakban; Bedy. 

111 Bedy i.m. 9. 
112 Bedy i.m. 10. 
113 Porkoláb István: Celldömölk története. Celldömölk, 1927. 27. 
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Kemenesszentmárton is ősi település, újkő-, réz-, bronzkori és római kori emlékei is vannak. Első 
írásos említése középkori Zenthmarton néven. A Kemenes-vidék sokáig a dunántúli evangélikusság 
központja volt. 

Az evangélikus gyülekezet története 

A kezdetek 
„Musay Gergely a Dunántúli Egyházkerület püspöke az 1661. évi egyházlátogatás során örömmel 

állapíthatta meg, hogy Kemenesalja minden községében - hét kivételével - volt vagy van prédikátor. 
A hét kivétel egyike Nemesdömölk.""" Lehet, hogy ennek a már említett apátság is oka volt. Azt 
tudjuk, hogy a nemesdömölki és kocsi nemesek több mint két évszázadig küzdöttek azért, hogy ne 
kelljen az apátságnak tizedet fizetni. Ezt a pert 1659-ben nyerték meg. Később, a már említett 1698-
as iCazó-féle egyházlátogatás jegyzőkönyve szerint Nemesdömölkön 253 evangélikus, 30 katolikus, 
Pórdömölkön 45 katolikus és 5 evangélikus élt. Közben lett Nemesdömölk artikuláris hely 1681-ben. 
Ezzel kapcsolatban Payr Sándor ezt írja: „Dömölköt bizonyára mint kicsiny, jelentéktelen helyet 
tették meg artikuláris gyülekezetnek.""^ Dömölk artikuláris hely lett templom nélkül! A megengedett 
nyilvános istentiszteleteket jó esetben az „iskolaházban", legtöbbször a temetőben vagy a lelkészlak 
közelében felállított sátorban tartották.'" Nemeskoltától Magyargencsig mintegy 50 km-es körzetből 
76 helységből jártak ide a hívek. 

De tudjuk, hogy ebben az időben már voltak lelkészeik. A gyászévtized idején (1671-1681) az 
első lelkész Laki János volt, akit 1665-ben ordinált Fisztrovich István püspök Söptén. 1665/66-ban 
kenyéri lelkész volt, majd útja innen Kemenesszentmártonba vezetett 1670-1671 között. Innen került 
Nemesdömölkre 1673-ban, és 1674-ig volt itt. Dömölki szolgálatáról nincs is írásos emlékünk, csak 
arról, hogy Pozsonyba mint dömölki lelkészt idézték be. Valószínűleg a nemesek hívták és tartották 
is őt. Következő szolgálati helyei Zalaszentgrót, Nemesapáti voltak, utolsó állomása Hosszúpereszteg 
volt, itt fejezte be életét a század utolsó éveiben.'" 

Ennek az évtizednek második lelkésze Posgay (Pozsgay) Márton volt. 1654-ben avatták lelkésszé. 
Mielőtt idekerült, Nagygeresden szolgált két évtizedig (1654-1674), s már idősebb lelkészként került 
Nemesdömölkre. De itt is bő két évtizedig szolgált még (1674-1695). Eleinte a régi parókián - a 
pórdömölki bencés apátság egyik épületében - lakott, de Széchenyi György püspök parancsára ki 
kellett költöznie abból. Dömölkön maradt, és annyit tudunk, hogy a nemesek (különösen Dömölky 
Pál nemes) oltalma alatt élt és végezte szolgálatát.'" E két első lelkész élete és sorsa arra utal, hogy 
őket a nemesek hívták ide és tartották is. Ha Posgay az előbb jelzett időt végigszolgálta, akkor azt 
mondhatjuk, ő volt „a templom, iskola és parókia nélküli artikuláris hely első lelkésze."'" 

Ezután - nem tudjuk, miért - 23 évig, 1695-től, a kemenesaljai egyházmegye megalakulásától 
1718-ig lelkészről nem tudunk, csak arról, hogy tanítók szolgáltak a gyülekezetben. Az első tanító 
1695-től Gazdag István volt, aki Merseváton és Dömölkön tanított egyszerre.'•" 1696-ban azonban 
Nemesdömölknek már önálló tanítója volt Mensatoris („Asztalos") Mátyás személyében. Ez az 
esztendő azért is fontos, mert ekkor gondoltak először arra, hogy - a királyi rendelet alapján artikuláris 
helyen - legalább egy kisebb kápolnát építsenek, amire azonban ekkor még nem került sor. 

A tanítók sorát - az emhtett 1698-as Kazó-féle vízitációs jegyzőkönyv szerint - Fűztői Benedek 
folytatta. A jegyzőkönyvben ez áll: „Fűztői Benedek ág. ev. vallású, az iskola a falu keleti végén áll, 
azelőtt a csordás lakott benne." 1706-ban Petánczi István, rá egy évre pedig Istenes János tanítanak 
az iskolában. Utánuk még kettő következett ebben az időszakban: Boros György (1708-tól) és Járfás 
Ferenc, aki az utolsó tanító volt itt akkor, amikor lelkész nem szolgált a gyülekezetben. 

Mindebből kitűnik, hogy az iskola ügye mindig is fontos volt a gyülekezetben. Egy 1766-os 
jegyzőkönyv jegyzi fel, hogy a gyülekezetben mind magyar, mind latin nyelvű ágostai hitvallású 
iskolák vannak, amelyek az 1681-es 26. te. hatálya óta folyamatosan virágzanak.'^' Egy kutató szerint 
ebből az iskolából alapfokú középiskola fejlődött ki. 1700-ban épült a régi említett iskola helyett az első 
iskolaépület tanítólakással, ennek első lakója Fűztői Benedek volt. 

Érdekes, hogy Boros György volt az első, aki 1711-ben ajánlatot tett arra, hogy saját költségén 

114 Bedy 17. 
115 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924. 166-167. 
116 Magas.sy Sándor: A nemesdömölki artikuláris gyülekezet. 1973-ban az Evangélikus Életnek készített cikk. Kézirat. 
117 Magassy Sándor: Onomastikon. 
118 Payr i.m. 353. 
119 Bedy 18. 
120 Payr i.m. 353. 
121 Nádasdy Lajos: Vasi Honismereti Közlemények - 1986. 1-2. „Nemesdömölki iskola a 18. században." 
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Nemesdömölkön fakápolnát épít, ha a dömölkiek a fát adják és szállítják. Edvi Illés Pál szerint a 
fcikápolna valóban elkészült ebben az évben, és a dömölkiek ebben tarthatták istentiszteletüket,'" de 
amelyben az artikuláris helyre járó nagyobb gyülekezet már nem férhetett el. 

Üj szakasz 
Király Máté lelkész szolgálatával új élet kezdődhetett. Érdemes ennek a nehéz sorsú lelkésznek 

is felvázolni rövid életrajzát. 1670 körül született. 1690-1693 között győri subrektor, 1693-tól 1695-
ig kemenesszentmártoni tanító volt. Kérésére Zabler János püspök Bártfán lelkésszé szentelte 1695-
ben. 1695-1697 között Kemenesszentmártonban már lelkészi szolgálatot végzett, innen Kővágóörsre 
került. 1714-ben a kemenesaljai egyházmegye esperesévé választották, tehát ismert és elismert lelkész 
volt. Ekkor szentgróti pap, ahonnan elűzik őt. Ezután került Nemesdömölkre, és itt szolgált 1718-
1725 között. Élete utolsó esperesi látogatását Gergelyiben tartotta, ahol az akkori feljegyzés szerint 
„megcsömörlött és legott meghalt". Payr szerint agyvérzés érte, úgy vitték haza, és 1725 márciusában. 
Dömölkön temették el."' Ö volt tehát minden bizonnyal az első lelkész, aki a kápolnában hirdette az 
igét, és a kápolnával szemben lévő temetőben temették el. 

Még ebben az évben, 1725-ben a gyülekezet Szeli Andrást hívta meg lelkészéül. Ö 1695-ben 
Magyarszombathelyen, a következő évtől Nemesládonyban szolgált bő három évtizedig. Minden 
bizonnyal a nemesládonyi templom elvételével kapcsolatosan volt kénytelen szolgálati helyét elhagyni. 
Ettől kezdve prédikált a dömölki „deszkából épült imádságházában" nem tudni, pontosan meddig. 

Próbás évek 
III. Károly említett rendelete jelezte a vihar közeledtét 1731-ben. Ez a rendelet kemenesalja 

környékével kapcsolatban jelent meg, és elrendelte, hogy Nemesdömölk kivételével a kemenesaljai 
részben minden templomot vissza kell foglalni. 1732-ben az első kísérlet még nem sikerült, az 
evangélikusok ellenálltak. A vármegyei helytartótanács ezután körlevélben idézte meg a prédikátorokat 
Szombathelyre.'^'' A környék és az egyházmegye két nagy alakja ment el a tárgyalásra a prédikátorok 
helyett: Ostífy Mihály és Vidos Miklós. Hosszú tárgyalás után belátták, hogy nem tudnak semmit 
tenni a királyi rendelet ellen. Az ahspán szállt ki mindenhová, és Ostffy jelenlétében kapták meg a 
katolikusok a templomok kulcsait. Viszont: „a lelkészek és tanítók sem jószágvesztéssel, sem másnemű 
bántalmakkal nem lakoltak".'^^ De hivatalukat elvesztették. 

Érdemes ebben a történetben a károsult gyülekezeteket felsorolni: Mesteri, Asszonyfa, Boba, 
Csönge, Gencs, Gérce, Hőgyész, Izsákfa, Kissomlyó, Kocs, Miske, Mihályfa, Magasi, Simonyi, Sömjén, 
Szentmárton, Szergény és Vönöck."" 18 gyülekezet vesztette el templomát és istentisztelethez való 
jogát. Ezzel az 1695-ben újjászervezett kemenesaljai egyházmegyét 1732-ig szinte teljesen szétzilálták, 
csak egy gyülekezet maradt meg, a nemesdömölki. 

De Nemesdömölk helyzete is visszás lett. Egyrészt artikuláris hely, csak itt szabad nyilvános 
istentiszteletet tartani. Másrészt az alsósági gyülekezet filiája volt, s most „csak iskolával, mesterrel és 
deszkából épült kápolnával rendelkezik." Nem maradt más hátra, mint régen: szabad ég alatt végezték 
az istentiszteleteket. Miskei Ádám lelkész később így emlékezik vissza erre: „a nagy ünnepekre 
sűrűbben összegyűlendő nép, mivel a hely szűkebb volt, minthogy őket befogadta volna, kényszerült 
az elég tágas temetőben hallgatni a szent beszédet nagy fáradságára és kellemetlenségére, különösen 
a szónokoknak." 

Amikor Miskeit Szentmártonból elűzték, (akkori szokás szerint!) magával vitte azt a keresztelési 
anyakönyvet, amelyet ő 1729 óta vezetett. Most Nemesdömölkre is magával hozta, és itt Tóth Sipkovics 
társával együtt vezették ezzel a címmel: „A szent keresztségben részesült újszülötteknek anyakönyve, 
névjegyzéke. Megkezdett a nemesdömölki artikuláris eklézsiában Nagytiszteletű Tóth István úrnak, az 
ekklézsia újjászervezőjének lelkipásztori szolgálata idején, a Kegyelem Urának 1733. esztendejében." 
Ettől kezdődött tehát itt az anyakönyvezés. 

A gyülekezet 1732-ben meghívta Tóth Sipkovics Istvánt, aki 1706-ban Fűztőn, majd 1725-től 
Dabronyban volt tanító. 1732-ben már 50 éves volt Bedy szerint. Még ebben az évben paplakot 
építettek neki az iskola mellett, ez volt az első paplak. 

Az artikuláris helynek is megvoltak a nehézségei. A vármegye úgy értelmezte a rendeletet, hogy 
csak istentiszteletet szabad tartani és úrvacsorát osztani, keresztelni, esketni, temetni nem volt 

122 Edvi Illés Pál: A nemesdömölki evangélikus hívek templomának évszázados ünnepélye. Emlékirat. Pápa, 1844. 8. 
123 Magassy; Onomastikon. 
124 Pacher Donát: A dömölki apátság története. Bp. 1912. 96. 
125 Edvi Illés i.m. 8. 
126 Bedy 20. 
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szabad. Megint Ostífy Mihálynak és Vidos Miklósnak kellett Bécsbe utaznia, hogy ezt a lehetetlen 
helyzetet enyhítsék. Ezen felül még azt is vállalták, meggyőzik a felsőbbséget: a megnövekedett hitélet 
biztosítására még egy lelkészre van szükség. 

így kerülhetett most ide Miskei Ádám. „1733-ban Szentháromság utolsó vasárnapján engem is az 
egyházba rendeltek, engem már előbb is hívtak márciusban, hogy a közös szertartásoknak eleget 
tehessünk, annál inkább, mivel a hívek annyira felszaporodtak." Neki épült a második paplak 1758-
ban. 

1735-ben Tóth Sipkovics Homokbödögére került. Elengedésének egyetlen oka volt. Egyikük sem 
tudott németül igét hirdetni, pedig ekkor már a nagy területről összejött emberek ezt is igényelték. 
Miskei még hat évig egyedül dolgozott, nem akadt német igehirdető. 1743-ban került ide Wittenbergből 
Kis Zsigmond, aki a német istentiszteleteket végezni tudta. Ők ketten építették fel az első artikuláris 
templomot 1744-ben. 

A vészben is templomépítő gyülekezet 
Ennek is hosszú és nehéz története volt. Már 1736-ban kérték a vármegyét, jelöljenek ki megfelelő 

helyet a templomnak. A válasz így hangzott: ez királyi jog. Megint Osttfy és Vidos indultak Bécsbe, 
és elérték, hogy a király a vármegyét utasította az ügy intézésére. 1738-ban az alispán és mások 
szálltak ki, és megállapították, hogy az adott 74 négyszögöl nem elég egy 123 négyszögöles templom 
építéséhez. Az alispán javasolta is egy nagyobb telek engedélyezését, de a megyegyűlés katolikus 
többsége ellenállt. „Érdekes" volt a döntésük: van elég templom Kemenesalján, járjanak oda a hívek! 
127 

Károly után Mária Terézia uralkodott, akivel a nemesség sok jót tett, s ez Osttfyban újra reményt 
gyújtott. De a királynő válasza is elutasító volt: az építés csak a kijelölt helyen történhet, és csak 
oratóriumot építhetnek. A hely viszont mocsaras volt, ezt egy ma is meglévő térkép bizonyítja. A 
gyülekezet azonban „megunván a huzavonát (...) dacos elhatározással" nekifogott az építkezésnek 
1743-ban. Miskey Ádám 1743 vízkereszt ünnepén megkérdezte a gyülekezetet: akarnak-e templomot 
építeni. Hangos igen volt a válasz. Márciusban megalakult az építési bizottság. Az első feladat: feltölteni 
a vizes gödröket, és elkezdték az építési anyagok összehordását. Május 7-én helyezték el a templom 
alapkövét. Már a födém és a tető felrakásánál tartottak, amikor a szerzetesek a helytartótanácsot 
informálták, hogy az építkezés nem a kijelölt helyen történik. Az alispán megállította az építkezést, és 
megint csak Ostfíy Mihálynak kellett az ügyben Bécsbe utaznia, aki hazatért, de „reményt és félelmet 
hozván magával." Mivel közeledett a tél, a gyülekezet a fazsindelyes tetőfedést is elvégezte. Tavasszal 
aztán a templom berendezésével folytatták a munkát. Mivel tornyot nem építhettek, Ostflfy Mihály 
viszont adományozott egy 2 mázsás harangot, ezt haranglábon helyezték el. 

1744. december 6-án (advent 2. vasárnapján) szentelték fel az első artikuláris templomot. A 
szolgálatot Tóth Sipkovics István téti lelkész, a kerület püspöke végezte, szolgáltak még Perlaky József 
nemeskéri lelkész, kemenesaljai esperes. Miskei Ádám és Kis Zsigmond helyi lelkészek. 1761-ben a 
templomban karzatot építettek, hogy elhelyezzék ott az orgonát (1762), 1763-ban pedig újabb 350 
kilogrammos harangot kapott a gyülekezet. 1777-ben fejezték be a kripta építését. 

Érdemes feljegyezni, hogy ebben a templomban öt püspökiktatást végeztek: 1746-ban Perlaky József 
nemeskéri, 1756-ban Bárány János felpéci, 1758-ban Balogh Ádám nemeskéri, 1771-ben Perlaky Gábor 
nemesdömölki lelkészt, majd utódját, Hrabovszky Sámuelt indították itt püspöki szolgálatukra.'^" 

A türelem ideje 

II. József türelmi rendeletével 1781-től megint új szakasz következett egyházunk és a nemesdömölki 
gyülekezet életében is. 1787-ben kiadott rendeletében még a templomok toronyépítéséhez is 
hozzájárult. A nemesdömölkiek 1796-ban építtették a tornyot templomukhoz kettős kereszttel. Sok 
gondjuk lehetett a templom fazsindelyes tetejével is, 1768 és 1842 között hétszer kellett javítani. így 
született meg a gyülekezet első artikuláris, de már tornyos temploma. Az építés új korszaka belső 
elevenedést és épülést is jelentett. 

Ez az elevenedés a környéken is megmutatkozott. A türelmi rendelet következtében a környék 
gyülekezetei lassan leváltak a nemesdömölki gyülekezetről, és önálló életet kezdtek. Újra kellett és 
lehetett szervezni a kemenesaljai egyházmegyét is. Az első esperes Perlaky Dávid nemesdömölki 
lelkész lett. Az új életet érzékelteti néhány adat ebből az időből. Az új egyházmegye anyagyülekezetei 
és lélekszáma: Nemesdömölk 3340, Nemesmagasi 1250, Hőgyész 1600, Vönöck 700, Csönge 1260, 
Simonyi 1060, Gérce 720, Boba 1100, Kissomlyó 1350, Zalaistvánd 510, Pusztaszentlászló 310. Az 
egyházmegye összlétszáma 13 200 volt. 

127 Miskei Ádám: A Kemenesaljai Esperesség története. 1765. 38. Előző Miskei-idézetek is innen vannak. 
128 Payr i.m. 355. 
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A nemesdömölki anyagyülekezethez akkor a következő filiák tartoztak: Mihályfa, Sömjén, 
Szentmárton, Mersevát, Ság, Izsákfa, Köcsk, Kápolna, Mesteri, Tokorcs.'^' 

Perlaky Gábor 1732-ben született Gergely iben. Soproni és pozsonyi tanulmányai után Németországban 
több egyetem hallgatója is volt. Amikor 1765-ben Miskei Ádám eltávozott Nemesdömölkről, akkor 
lett a gyülekezet lelkésze. 1771-ben választották a kerület püspökévé. Püspöki szolgálata idejére esett 
II. József rendelete és a gyülekezetek megéledésének szakasza. 1781-ben 50 gyülekezetről tudott a 
kerületben, 15 év után ez a szám 126-ra emelkedett. Ő vagy megbízottja 70 templomot szentelt fel, és 
87 lelkészt ordinált. 1786-ban halt meg, temetésének szolgálatát Rát (Ráth) Mátyás végezte. 

Hrabovszky Sámuel 1732-ben a Gömör megyei Kúntaplócán (mai neve Kúntapolca) született. Soproni 
(1743-1755) és wittenbergi (1755-1757) tanulmányai után 1757-ben ordinálta őt Bárány János püspök. 
Szolgálati állomásai: Homokbödöge, Pápa és Tét voltak. 1774-ben a győri egyházmegye esperese 
lett. 1786-ban hívta meg őt a nemesdömölki gyülekezet, és egy évtizedet töltött itt. Ugyanebben az 
évtizedben volt a kerület püspöke is. 1796-ban halt meg.'"" 

Perlaky Dávid 1754-ben született Gergelyiben Perlaky János második feleségétől Józsa Judittól."' 
Édesapja hamar meghalt, édesanyja vitte a 11 éves fiút a soproni gimnáziumba, de kilenc hónap múlva 
ő is meghalt. Bátyja, Perlaky Gábor vette pártfogásába, aki ekkor már Nemesdömölk lelkésze volt. 
1774-ben avatták lelkésszé Gergelyiben, ahol Miskei Ádám utódja lett. Ezután külföldre indult, majd 
Nemeskér hívta meg. 1783-ban Révkomáromba került, ahol akkor Péczeli József református lelkész élt. 
„A két protestáns pap ekkor méltó dísze a magyar irodalomnak""^ - olvassuk. Perlaky Dávid 1802-ben 
halt meg. 

„A templom és gyülekezet történetéből ki kell emelni azt a 130 esztendőt, 1733-1863 között, amelyben 
Miskei Ádám a templomépítő, Perlaky Gábor püspök, Hrabovszky Sámuel püspök, Perlaky Dávid 
esperes. Kis János költő és püspök, Hrabovszky István esperes és Edvi Illés Pál, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja szolgáltak. Ok a felsorolás sorrendjében egymásnak adták a parókia és a templom 
kulcsát. Ez még önmagában nem érdem a kiemelésre, de életművük vagy annak nemesdömölki szelete, 
amelynek anyagi és szellemi javaival gazdagították a nemesdömölki gyülekezetet, és öregbítették 
annak hírét, és ezen keresztül vagy ettől függetlenül is szolgálták az egyház és a magyarság érdekeit, 
megérdemlik, hogy nevük említésekor életművüket és pályafutásukat is felidézzük.""^ 

Kis János 1770-ben született Rábaszentandráson. Téten, Vadosfán, majd Sopronban tanult.1791-ben 
a göttingeni egyetemen tanult egy évig, majd Jenába ment. Hazakerülve győri rektor, majd 1796-tól 
nagybarátfalui, 1799-től kővágóörsi lelkész volt. Innen hívta meg a nemesdömölki gyülekezet 1802-
ben. Hat év után a soproniak hívását követve soproni lelkész lett. 1812-ben lett a kerület püspöke. 
Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának és a Kisfaludy Társaságnak is. Szépirodalmi és 
teológiai tudományos műveivel kiemelkedő költőnek és tudósnak számított. Berzsenyi Dániellel való 
kapcsolata ismert."'' 

„Kis János rövid ideig volt Nemesdömölkön. Akkor került Celldömölkre, amikor 18 évi szétszórtság 
után a bencések keresik otthonukat. Kis János ökumenikus nyíltsággal közelíti meg a hazatérő 
Pausz Armandot, bizonyítván, hogy a hitnek a vér és gyűlölködés nélküli harca köti össze igazán az 
embereket" - írja Bedy. 

Hrabovszky István volt a következő lelkész, akiről csak annyit tudunk, hogy felpéci lelkész volt 
1795-től 1808-ig (s a felpéci lelkésznek volt egy István nevű honvédtiszt fia is). 1808-tól 1831-ig végezte 
szolgálatát Nemesdömölkön Felpécről idekerülve. Talán csak ez az egy versrészlet emlékezik róla és 
püspökelődjéről (rokonáról?), Hrabovszky Sámuelről: 

Ti, e gyülekezet dicső angyalai 
A Jézust imádó lelkek pásztorai. 
A buzgó Miskey, tudós Perlakyak, 
S ugyan illy sajáttal díszes Hrabovszkyak 
Hála és tisztelet font koszorút nektek 
Melyet felfrissítve ma tőle vegyetek. 

A hosszabb verset Badics István szentlőrinci lelkész írta a templom 100 éves évfordulóján, 1844-ben, 
amikor még friss lehetett a Hrabovszkyakra való emlékezés is. 

Edvi Illés Pálról (1793-1871), a következő lelkészről sokkal több adatunk van. 1793-ban Rétiben 

129 Bedy 28. 
130 Magassy : Onomastikon. 
131 Payr Sándor: A Perlakyak ároni háza. Bp. 1905. P. Gáborról 37.1. P. Dávidról 44.1. 
132 Bedy 37. 
133 Bedy 37. 
134 Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi S. Bp. 1977. 314. 
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született evangélikus lelkészcsalád gyermekeként. Középiskoláját Sopronban végezte, majd a jénai 
egyetem hallgatója lett. 1817-ben édesapja mellett volt segédlelkész Rétiben. 1818-ban a nagygeresdi 
gyülekezet hívta meg lelkészéül. Már ekkor irodalommal is foglalkozik. 1822-ben a Tudományos 
Gyűjteményben megjelent egy verse: „A Catholica Magyar Egyház" címmel. Ezt a verset a Pozsonyban 
ekkor összegyűlt országgyűlés papjaihoz intézte. A nagygeresdiek viszont ebből azt a következtetést 
vonták le, hogy át akar térni a katolikus hitre, és elveszítette az eddig belé vetett bizalmat, így aztán 
„hivatalát elhagyni kényteleníttetett"."^ Előbb Vanyolára került, majd 1831-ben nemesdömölki lelkész 
lett, 1845-ben pedig a kemenesaljai egyházmegye esperese. 1852-ben lemondott esperesi, majd 1863-
ban lelkészi hivataláról is 70 évesen, és Pestre költözött szeme világát vesztve. Sok prédikációja és 
előadása is megjelent, de vannak kéziratban maradt írásai is. 

Ezek az évek nemcsak a „türelem", hanem a belső erősödés és építkezés évei is voltak. Itt kell 
megemlékezni Tóth János lelkészről is, aki 1863-tól 1878-ig szolgált itt lelkészként, később esperesként. 

Új építkező korszak 
A régi templomnak nemcsak építésével, belső változtatásaival, hanem annak fenntartásával is egyre 

több gond akadt. 1897-ben a gyülekezet arra a döntésre jutott, hogy Stetka Péter építész tervei alapján 
új templomot építtet. A régiből csak az alapok maradtak meg, és az északi fal egy része. A tornyot is 
teljesen újjáépítették. A régi berendezésből csak az oltár, a szószék és az orgona maradtak. 

Nagy Sándor volt ekkor a gyülekezet lelkésze 1878-tól 1931-ig. Később esperes is lett. Ö vezette át 
a gyülekezetet a 20. századba. Nagyot változott nemcsak az idő, hanem a gyülekezet is. Nagy Sándor 
adataiból tudjuk, hogy az öt évtized alatt 8297 gyermek született, évi átlagban 165, 6091 gyülekezeti 
tag halt meg, évi átlagban 121, 1925 pár kötött házasságot, évi átlagban 38, 4602 konfirmandusa volt, 
és évi átlagban 92 hittanos gyermek volt. 

Ezek igen elgondolkoztató adatok az erősödésről. A gyülekezet lélekszáma megközelítette a hatezret, 
tehát a nagy és erős gyülekezetek közé tartozott. Szolgálati idejében szorgalmazta Alsóság és Mihályfa 
önállósulását, ami 1931-ben meg is történt."' 

Ebben az időben épült meg az új templom is. Nagy Endre, a lelkész fia írt egy családtörténetet."' 
Ebben írja le, amit valószínűleg édesapjától hallott: „a templom padlószintje 60 cm-rel magasabb lett a 
réginél, a templom belsejét ennyivel feltöltötték földdel, és a templombelső magassága a mennyezetig 
közel egy méterrel magasabb lett a réginél, a templom körül is jócskán feltöltötték a talaj szintjét." 
Ezt más úgy írja le, hogy a templom egyik „megbocsáthatatlan hibája, hogy nem gondoskodtak 
arról, hogy a 10-15 lépésnyire amúgy is elfuvarozandó magaslatból a térség feltöltessék, s ezzel 
aránylagosan a templom és torony fala egy méterrel megemeltessék, hanem meghagyták azon az 
alacsony színvonalon, amelyben azelőtt volt.""* Az építés körül tehát vita folyhatott. 

De a templom felépült, és azt 1897. november 21-én Gyurátz Ferenc püspök fel is szentelte. 
„Lélekemelő beszédben üdvözölte az egybegyűlt híveket, és szívhez szóló ékes beszédben kötötte a 
lelkére a gyülekezetnek, hogy a templom alatti sírboltban nyugvó ősök példájára rendületlenül hívei 
maradjanak az egyháznak, és buzgón látogassák Isten hajlékát.""' 

Nagy Sándor az építő lelkészek közé tartozott. Még az új templom építése előtt, 1892-ban új parókiát 
épített a gyülekezet, a harmadikat. 1911-ben a templom új Angster orgonát is kapott. Iskola is épült 
az Árpád utcában 1909-ben. - A filiák is épültek. Alsóságon, Sömjénben, Kemenesszentmártonban, 
Tokorcson, Mihályfán iskolák és tanítólakások, Mihályfán templom is épült. 1925-ben pótolta a 
gyülekezet a világháborúban elvesztett harangjait is, Kapi Béla püspök két új harangot szentelt fel. 
1929-ben mind az evangélikus, mind a katolikus templom tornyába órát szereltek a község pénzén. 
Ebben az időben (pontos adatokat nem tudunk) a gyülekezet felügyelője Koltai Vidos Dániel volt. 

A celldömölki gyülekezet a világháború viharában 
Ebben az időben változott a nemesdömölki helynév, és a város neve Celldömölk lett Kiscell és 

Nemesdömölk egyesülésével. Az új szakaszt azonban nemcsak ez a külső tényező jelentette, hanem 
új lelkész szolgálata is. 

Bácsi Sándor, eddigi győri hitoktató, 1931-ben került a celldömölki gyülekezetbe lelkészként választás 
útján. Felkészült, egyben praktikus érzékű lelkész volt. „Azzal az összegző ítélettel is minősíthetjük 
tevékenységét, hogy már az elején átláthatóvá tette a gyülekezet gazdaságát. Amire nem volt szüksége 

135 Farkas Mihály: A nagygeresdi ev. gyülekezet története. Sopron, 1885. 35. 
136 Bedy 30-31. 
137 Nagy Endre; Családtörténet 
138 Kemenesaljai Lapok, 1897. okt. 31. sz. 
139 Bedy 29. 
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a gyülekezetnek, azt lebontatta, amire szüksége volt, azt megszerezte."'*'" Lebontották a régi iskolát, 
tanítólakást, a parókiához tartozó kocsiszínt, mosókonyhát és a templomhoz utólag épített sekrestyét 
meg a régi templomkerítést. Ugyanakkor ebből az anyagból is építettek egy épületet az ifjúsági 
egyesület részére (ebben olvasó, társalgó, könyvtár és segédlelkész! szoba jött létre), és építettek egy 
lakást az egyházfi számára. 

Bácsi Sándor kezdte el a merseváti templom építését Sándy Gyula tervei alapján, de befejezni nem 
tudta már, mert közben őt a pápai gyülekezet hívta meg, és a meghívást elfogadta. 

Molitorisz János lett 1938-ban a gyülekezet lelkésze, később az egyházmegye esperese is. 1938-tól 
1953-ig volt a gyülekezetben dolgozó igen aktív lelkész. Neki kellett hűséges pásztorként gyülekezetével 
átélnie a háború rombolását, a német, majd a szovjet megszállást is. „Ember volt a háborút követő 
vallásellenes környezetben, aki akkor is őrhelyén maradt, amikor mások a menekülés útját keresték.""' 
1953-ban ment nyugdíjba, és Budapestre költözött. 

A legújabb szakasz 

1953-ban Józsa Márton lelkész került ide, aki azelőtt többek között a fóti Mandák villában működő 
kántorképzőt is vezette, és a fóti gyülekezetben is szolgált Magyarországra kerülése után. 33 évig 
szolgált a gyülekezetben az evangélikus evangelizáció munkatársa, az ébredés szolgája. Igehirdetései 
máig feledhetetlenek, de Isten őt is megáldotta a gyakorlati dolgok megoldásához is „talentummal". 
Gazdag 33 esztendő volt. 

„Első szerelme Tokorcs volt" - olvassuk. Mindjárt érkezése első éveiben elkezdte az itteni templom 
építését. Szomorú volt, hogy torony nem épülhetett, de a szép harangláb őt és a gyülekezetet is 
megvigasztalta. Mesteriben is szeretett volna templomot építtetni, de ne feledjük, az 50-es években 
ehhez nem lehetett engedélyt szerezni. 

Celldömölkön lebontatta az 1892-ben épített nagyon vizes parókiát, és Berzsenyi Miklós felügyelő 
(lehet, hogy 1951-től töltötte be ezt a szolgálatot) tervei alapján új lelkészlakás épült 1965-ben. Ez volt 
a gyülekezet negyedik parókiája. A már említett ifjúsági teremben a kemenesaljai lelkészegyesület 
könyvtárát helyezte el, „mentendő" az ifjúsági termet. A temetőben pedig a gyülekezet ugyancsak 
Berzsenyi felügyelő tervei segítségével ravatalozót építtet. 1982-ben derült ki, hogy a merseváti 
templom bauxitcement felhasználásával épült, omlásveszély miatt teljesen újra kellett építeni. Józsa 
Márton ezután került nyugdíjba 1983-ban. „És még maradt energiája arra, hogy nyugdíjasként 
megépítse a siófoki gyülekezet templomát" - olvassuk a gyülekezet idézett történetében. 

Nagy László volt az utóda (1985-1987), első lelkészházaspárként, Ferenczy Erzsébet lelkésznővel. 
Hozzá kapcsolódik a templom hangosítása, felújítása, az újmihályfalvi harang használatba vétele és 
Berzsenyi Dániel „nevének táblával megörökítése" a gyülekezetben. Később Nagy László a Magyar 
Rádió és Televízió munkatársa lett. 

Bálint László és lelkészfelesége. Varsányi Vilma következtek 1987-től 1993-ig. Bálint Lászlót esperessé 
is választották. Nevéhez fűződik a templom már folyamatban lévő tatarozásának munkája, és az, hogy 
a fordulat után a parókián működő állami óvodából egyházi óvodát szervezett. A lelkészházaspár 
hamarosan Budapestre került, Bálint László váratlanul meghalt. 

Sághy András 14 esztendeig (1993-2007) volt lelkész a gyülekezetben. Szolgálati éveiben több jelentős 
változás is történt. Felügyelő elnöktársa dr. Nagy János orvos volt. Ebben az időben segédlelkészről 
is tudunk. Szakos Csaba dolgozott a gyülekezetben, munkája nyomán az ifjúság élete új lendületet 
kapott. Kisegítő lelkészi szolgálatot végzett Zügn Tamás is. 

A legnagyobb változás a Hajnalcsillag óvoda indulása volt. Ennek története régebbre nyúlik vissza. 
Az 1935-ben épült evangélikus ifjúsági háznak több funkciója is volt. Az i^úsági találkozókon túl 
cserkészcsapat, sőt varróklub is működött benne. 1947-ben a vásárosmiskei evangélikus árvaház 
jogutódja lett, 20-21 leánygyermeknek adott otthont. Vezetői Bartos Piroska és Németh Júlia 
diakonissza nővérek voltak. Az árvaház az államosítás évében, 1951-ben megszűnt. Városi óvodaként 
1957 óta van róla dokumentum. A fordulat után, mivel a gyülekezet iskoláját és egy tanítólakást is 
államosítottak - a kárpótlási folyamaton belül és az Országos Egyház segítségével - a gyülekezet a 
Koptik Odó utca 4.-ben kapott lehetőséget új egyházi óvoda indítására. A folyamat levezetésének, az 
új létesítmény létrehozásának Sághy András lelkész volt a „motorja". Az említett óvoda Hajnalcsillag 
néven működik ma is, vezetője Limpárné Darabos Mária. 

Sághy András lelkész 2007-ben nyugdíjba vonult, a lelkészi állás betöltésére a gyülekezet Rác Dénest 
és Rácné Megyaszai Enikő lelkészházaspárt hívta meg. 

140Bedy 31. 
141 Bedy 31. 
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A kemenessömjéni leánygyülekezet 

„Kemenessömjén" - ez az elnevezés először a Pesten, 1863-ban megjelent „Magyarország 
helységnévtárában" található így. Ami természetesen nem jelenti, hogy jóval előbb nem található a 
név, de más formában. 

Ha a település származását tekintjük, valószínűleg Árpád-kori időbe kell visszamennünk. A 
hagyomány szerint egy „Semyén" nevű harcos, lovag települt meg ezen a tájon, de másutt is lehettek 
birtokai. A „Semyén" - vagy „Semjén" - név a Simeonnak, Simonnak lehet változata. Az etimológiai 
szótár felsorolja a rokonhelyeket is: Érsemjén, Kállósemjén, Kérsemjén, Semjénháza, Semjén és a 
mi vidékünkön - Kemenessömjén és Rábasömjén. Érdekes, hogy ezen a vidéken már a „-sömjén", 
változat szerepel. A feltevés szerint ezek mind az említett Semyén-birtokok lettek volna. 

Ami pedig a „Kemenes-" előtagot illeti, ezt olvassuk: „lankás táj a Dunántúlon" „Kemenesháttal" és 
„Kemenes heggyel", erdővel is."^ A szláv eredetű „kameny" szó követ, kavicsot jelent. A Marcal felőli 
síkság kavicsos részéről van szó. 

Kemenessömjén tehát így „fordítható": a Semyén birtok a Kemenesen. 

A kezdetektől a reformációig 

„Nincsenek arra vonatkozó adatok, hogy a község mikor keletkezett, de már a népvándorlás idején 
lakott volt a vidék. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy a község határában avar kori sírokat találtak. 

Az első település a község mostani helyétől délkeletre volt. Ezt a tatárjárás feldúlta, és a későbbi 
település a község mostani területén történt.""' 

Ezt a feltevést erősítheti az 1331-ből hozott adat,'" a már említett Semyén emlék, elnevezés is. 
Itt ugyanis arról van szó, hogy a vasvári káptalan egy bizonyos ügyben vizsgálatot rendel el. S a 
vizsgálóbizottság találkozik: „...ita a nobilibus de Semjén... de Mihály...": „tehát a semjéni és mihályi 
ismert, vagy előkelő, nemes emberekkel..." 

Egy későbbi időből való levéltári feljegyzés Sopronból: 1428-ban a csornai konvent előtt Ostffy 
Gergely Molnári Péter fiait: Kelemen győri püspököt, Istvánt és Domokost összes birtokaiban, köztük 
„Semjén és Mihályfalva birtokaiban is" örökbe fogadja."* 

Vagyis: a régi település a tatárjárás után újjáépül, különböző családok birtokaivá lesz. Mesterházy 
Sándor alapos dolgozata ebben is irányadó."' 

Payr Sándor ezt írja: „Régi földesura a Kamondy család volt. 1630-ban pedig Dömölki Pálnénak, 
Ostffy Zsuzsannának volt itt birtoka. Aztán később telepedtek ide a Berzsenyi és Radó családok.""' 

Nagy Endre dolgozata is foglalkozik a kemenesaljai nemesi és birtokos családok történetével is. Ez 
azért fontos, mert éppen ezekkel a családokkal kapcsolatos a környék reformációjának története is. Én 
azonban csak utalok erre, és témámat a reformációval kapcsolatos tényekre szűkítem itt."" 

A reformációnak és hatásának története Kemenesalján 

Ha az előbb szűkítésről írtam, most kénytelen vagyok bővíteni. Részint Sömjénről külön alig vannak 
adatok, részint Sömjén története beleágyazódik Kemenesalja, sőt egész evangélikus egyházunk 
történetébe. 

Az első reformáció utáni adat az 1603-as iváni zsinat protokoUuma, ahol említést nyernek „ecclesiae 
kemenesallyensis", tehát a kemenesaljai gyülekezetek először így. A zsinat Magyari István főesperest 
és Cziczak János egyházkerületi jegyzőt küldte ki a kemenesaljai gyülekezetek meglátogatására. Ez 
az adat bizonyítás is: ekkor tehát már éltek a kemenesaljai evangélikus gyülekezetek, s ezek között a 
kemenessömjéni is. 

1628-ban, május 23-24-én Csepregben tartottak „generális synodust", egyházkerületi gyűlést. A 
dunántúli egyházkerület püspöke ekkor Kis Bertalan volt (1625-1646). 0 volt az a lelkész, akit, amikor 
i^. Nádasdy Ferenc 1643-ban katolizált, azonnal kiutasított Sárvárról, és ekkor ő Répceszentgyörgyre 
menekült. A kerületi gyűlésen 70 gyülekezetből 70 lelkész és 17 tanító jelent meg - nagy szám az akkori 

142 Monumenta Hungáriáé Historica (Magyar Történeti Emlékek), Bp., 1857-1906. 
143 Papp Sándor- dr. Magyari Pálné: A kemenessömjéni iskola története. 
144 Anjoukori Okmánytár 
145 Sopron megyei Oklevéltár. II.k. 70. sz. 1459. márc. 18. 
146 Mesterházy Sándor: Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Sömjénmihályfalva múltjából., 1990. 
147 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924. 335-336. 
148 Nagy Endre: Az ellenreformáció a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület területén 1600-tól 1733-ig, a nagy üldöztetésig, a 

nemesdömólki artikuláris templom felépítése 1744-ben. Sopron, 1871. 
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viszonyok között. Itt olvassuk a megjelentek közt: „Michael Szeredi, Mihályiensis" (a mihályi Szeredi 
Mihály) nevet és megjelölést. Ez itt közvetett módon sömjéni adat is, Sömjén ekkor tudomásunk 
szerint Mihályfalva filiája volt már. 

A következő adat az 1646. évi büki gyűlésről való. Ekkor új püspöke van már a kerületnek, Musay 
Gergely (1646-1664) nemeskéri lelkész, aki 18 éven át volt hivatalban. Az említett büki gyűlésen 
számba vették, hogy a főurak katolizálása után hány gyülekezetünk maradt meg. A jegyzőkönyv 
szerint ezen a gyűlésen 95 gyülekezet lelkésze jelent meg, 27 gyülekezet lelkésze pedig nem. A két 
szám összevetése szerint 1646-ban tehát - a nehéz kor ellenére - 122 gyülekezete volt a kerületnek. 

1661-ben Musay Gergely püspök összeállított egy pontos „regestumot", lajstromot, „a még fennállott 
és korábban elvett gyülekezetekről" (Nemeskér, 1661. április 1.). Ez a jegyzék kilenc esperességet sorol 
fel A gyülekezetek közt Mihályfalva, természetesen a sömjéni filiával értendő. Az esperesség még 
mindig 43 gyülekezetből áll. 

Miért csak ebből a korból vannak adataink, pedig a kemenesaljai gyülekezetek minden bizonnyal 
sokkal korábbiak, a reformáció korából valók? Payr Sándor írja említett könyvében: „Kemenesaljáról, 
melynek a dunántúli evangélikus egyházkerület történetében oly kiváló szerepe volt, forrásaink 
aránylag későn, és csak keveset szólnak. Egyházlátogatási jegyzőkönyvünk az első időszakból nem 
maradt fenn." Az említett 1603-as iváni zsinat is csak kiküldésről beszél, annak a látogatásnak sem 
maradt fenn a jegyzőkönyve, ha a látogatás meg is valósult. 

Payr Sándor azonban így folytatja: „Ha mindezt összevetjük Dunántúl és a dunántúli reformáció 
történetével, bizonnyal elmondhatjuk, hogy Kemenesalján korán evangélikus gyülekezetek születtek, 
még a 16. században" - s bizonnyal így volt Kemenessömjénben is. 

Nagy Endre említett dolgozatában írja: „Mindenesetre bizonnyal állithatjuk, hogy Kemenesalján a 
reformáció hullámában 43 gyülekezet született, ezek közül a Kemenes- előnevűek: -hőgyész, -kápolna, 
-magasi, -mihályfalva, -pálfalva, -sömjén, -szentmárton, a Kemenesalján tehát hét község és gyülekezet, 
köztük Kemenessömjén is ekkor lett evangélikus. Konkrétan tudjuk, hogy a kemenesmihályfai 
templom, amelynek első adata 1409-ből való, ebben az időszakban az evangélikusok használatába 
került, 1732-ben vette vissza a katolikus egyház. 

Mindezt összevetve elmondhatjuk, hogy Kemenesalja már a reformáció idejében, minden bizonnyal 
a 16. század 50-es éveiben, evangélikus lett. így történt ez Kemenessömjénben is. 

Küzdelmek a reformáció után 
Ezt az időszakot katolikus restaurációnak vagy ellenreformációs korszaknak nevezik - joggal. 

1680 novemberében Szelepcsényi György esztergomi érsek parancsára 20 tagú bizottság végzett 
kihallgatásokat Tormássy Péter kapornaki prépost vezetésével 13 községben Kemenesalján is. Többek 
között az idevonatkozó kérdés így hangzott: „... hol vannak Kemenes alatt és a Rába mellékén 
prédikátorok és mesterek nyilván vagy titkon?" Mert úgy tűnik, voltak ilyenek, legalábbis a gyanú 
élt. 1673-ban Szenei Fekete István kőszegi papot is megidézték a pozsonyi vésztörvényszék elé. Az 
adatok alapján őt a kőszegiek nem engedték oda, külföldre menekült. 1679-ben tért vissza. Ekkor is 
keresték, hogy elfogják, de ő OstíFy Miklóshoz menekült Ostfíyasszonyfára. A leírások szerint innen 
járt prédikálni Kemenesaljára. Ebből aztán nagy vihar támadt, neki és néhány társának, de magának 
Ostffynak is menekülnie kellett. Szenei Fekete Istvánt aztán elfogták, és jelentették, hogy a börtönben 
katolizált. 

Katolikus oldalról is pásztor nélkül maradt a vidéknek ez a nyája. 1680-ban Kuzmics Péter győri 
kanonok állapítja meg egy vizsgálat alkalmával: Kemenesalján 50 falu van, de egyikben sincs 
római katolikus pap, bár több ezer katolikus él itt. S ez az adat közvetve megint azt bizonyítja, hogy 
Kemenesalja szinte mindenestől evangélikussá lett. 

Ebbe a vonalba esik az 1681-es esztendő rendelkezése: az artikuláris templomok kijelölése. 
Kemenesalja vidékéről sokan Nemesdömölkre jártak istentiszteletekre. De éppen Nemesdömölkről 
lehet olvasni, hogy ebben az időben itt vasárnaponként legkevesebb több százan, de nagy ünnepeken 
több ezren jöttek össze, ahol pedig akkor még templom sem volt. Küzdöttek is a birtokos családok 
legalább azért, hogy több lelkész szolgálhasson. 

A következő adatunk 1696-ból való. Ebben az esztendőben Asbóth János lelkész lett a kemenesaljai 
esperes. Neki is van egy jegyzéke gyülekezeteiről. A „Rába folyó alatti" gyülekezetek közt olvassuk: 
Mihályfaiensis cum filiali Sömjény", tehát a mihályfalvi gyülekezet a sömjéni filiával. S amikor ez év 
október 31-én Mihályfalván és Sömjénben látogatást végez, erről pontos jegyzőkönyvet is készít."' A 
lelkész akkor Szakonyi Mátyás volt, az iskolában pedig Bacho János tanító végezte munkáját. Ebben az 
évben a sömjénieknek panaszuk van a mihályfalvi lelkész ellen, s a földjavadalmat is megvonják tőle. 

149 Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek, Sopron, 1910. 299. 
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Payr Sándor írja a következő időkről: „1725-ben Büki Ferenc nevű külön lelkésze, és 1732-ben Nyirő 
János nevű prédikáló, de fel nem avatott tanítója volt" a sömjéni gyülekezetnek. Kissé későbbi időről 
már kerületi névtárunk is van: „Mihályfalvi gyülekezet - Farkas Mátyás pásztor, kemenesaljai esperes. 
Sömjéni gyülekezet - Büki Ferenc pásztor." 

1731-ben jelent meg III. Károly rendelete, a „Carolina Resolutio". Most ebből csak a Vasvármegyére 
vonatkozó rendeletet idézem a templomokkal kapcsolatban: „Foglalja vissza a kemenesaljai 
kerületekben Nemesdömölkön kívül levő egyházakat, plébániákat és iskolákat. A protestáns papokat 
és tanítókat csak úgy engedjék a faluban maradni, ha lemondanak minden papi és tanítói működésről, 
és teljesen magánéletet élnek". Ha a gyászévtized támadása a vezetők ellen irányult, most az egész 
gyülekezetet vették célba. 

így születtek meg az „emlékiratok" ebből az időből, többek között a kemenesaljai gyülekezetek 
üldöztetéseiről is: „...a Vármegye emberei kiküldettenek volna, tehát legelőszöris Asszonyfára és így 
Csöngére mentek ily reménység alatt, hogyha azokat occupálhatják, könnyebben bánnak a többivel. 
De az első fordulásban semmit sem árthattak, mert minden ecclesiákban felzöndülvén az emberek, ők 
is megijedvén, erőszakot nem mertek tenni. Holott így semmit nem nyerhettenek, tehát azután ismét 
pecsételni kezdték az templomok ajtait, de a hol lepecsételték, leszaggatták, más helyeken pedig nem 
hagyták. A praepost... hintóra ülvén tovább ballagott és innen ment Mihályfára, a hol is már készen 
várták. Mikor pedig odaért volna, látván, hogy a templom kerítése teli van emberekkel, tehát szép 
szóval őket kérte, mondván: Ereszetek be, fiaim, bizony jó Atyátok leszek, Emezek ezt felelvén: Az 
ördög atyja légy, ne a mienk, vagyon nékünk. Hogy semmit sem nyert, tehát útját vette Sömjén felé, 
de az legények éppen addig kisérték dorongokkal, mintegy tisztességet adván nékiek és ott sem mertek 
semmit is kezdeni. És ekkor mind eljárták az egész Kemenesalját és eltiltották a Praedikátorokat mind 
a praedikálástól, egyszóval minden ofíiciumoktól (hivataluktól)...És mikor Mihályfán lettének vala 
praedikation, addig a Pap is beférkezett az ecclesia házában és misét kezdett benne szolgálni, de 
ezt észre vévén, mindjárt jöttek az asszonyok, és kihányták mindenét és magát is... Azután mentek 
Sömjénbe, holott csak kicsin dolog múlt el benne, hogy őket jól meg nem verték. Hanem az asszonyok 
pemetekkel, lapátokkal és szénvonókkal ugyan csak meglasnakoltak közülük... A papok pedig már 
felosztották maguk között négyen ezen esslesiákat: Gencs, Högyész, Szergény, Magasi, Vönöczk, Sz.-
Márton, Sömjén, Mihályfa, Simonyi, Gércze, Miske, Mesteri, Ság, Sákfa, Kocs, Boba, Somlyó, Csönge, 
Asszonyfa."'" 

Ezt a szomorú eseményt summázza Payr említett egyháztörténetében ezzel a mondattal: 
„A kemenesaljai gyülekezetek feldúlásakor (1732) a sömjéni asszonyok is pemetekkel, lapátokkal és 
szénvonókkal lasnakolták meg a templomfoglalókat." Talán van, aki az ilyen és az előző fogalmazást 
szégyenletesnek, elhallgatásra méltónak ítéli. Talán van, aki azt mondj a: lám, nem inkább a katolikusok 
szenvedtek itt? Minderre csak azt lehet viszontkérdezni: milyen mély elkeseredés kellett, hogy legyen 
itt, ha férfiak, asszonyok, a maguk módján egyházi emberekkel szemben is így viselkedtek? Mi minden 
kellett, hogy ezt megelőzze? Azt is lehet mondani: volt idő, amikor a lelkészeknek, tanítóknak kellett 
kiállni, hitet megvallani, és jött idő, amikor a gyülekezet egyszerű népének kellett a maga módján és 
„fegyvereivel" ellenállni! 

Kemenessömjén a 19. században 

Itt hézag következik a gyülekezet történetében. Én legalábbis a rendelkezésre álló idő alatt nem 
találtam a gyülekezet történetére nézve adatot. Viszont rátaláltam olyan anyagra, amely - tudomásom 
szerint - még nem jelent meg sehol. A kézzel írott anyagot Szabó Antal ág. h. ev. tanító írta 
gyöngybetűkkel. Róla lesz szó magában az írásban is. 

„A kemenessömjéni ág. h. evang. leánygyülekezetnek jegyzőkönyvei, amelyekből ezen 
leánygyülekezetnek történetére vonatkozó írott adatok meríthetők, csak az 1857-ik évben 
kezdődnek. Azonban az éltesebb emberek elbeszéléseiből megállapítható, miszerint az 1842-ik évben 
megkezdődött tagosztályozás alkalmával, noha akkor még a tanítói állomás szervezve és felállítva 
nem volt, a gyülekezet részére tanítói javadalmazás céljából a közvagyonból, különösen Berzsenyi 
Miklós és Radó Ignác magyargencsi lakos buzgó és előrelátó egyháztagok a leányegyház jövendőjét 
biztosítandók hathatós közbejárására bizonyos ingatlan birtok a jelenlegi káposztáskertek helyén 
kimérettetett. Ám az egyházközség ezt az ingatlant a községtől való nagyobb távolsága miatt nem 
találta eléggé alkalmasnak, eladván, a tanító számára az úgynevezett Gömböstagban mintegy 7000 n.öl 
jó minőségű szántóföldet vásárolt. 1852-ik évben tanítói lakás és iskola céljaira néhai Ajkay Jánostól 
egy jobbágyházat vásárolt meg a gyülekezet, két szoba lévén ezen épületen, az egyik szobát átadta 
a tanítónak lakásul, a másikat pedig iskolai célokra fordította. Balog Mihály volt az első tanítója, kit 
a gyülekezeti tagok házanként élelmeztek, a ki ily viszonyok között 1854-től 1857.-ik év tavaszáig 

150 Payr: Eht. Emi. 299 kk. 
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működött a gyülekezetben. Azelőtt Kemenessömj énből a gyermekek részint Kemenesmihályfalvára, 
részint pedig Kemenesszentmártonba jártak iskoláztatás végett. 

Régebben volt a gyülekezetnek egy faállványon álló harangja, de ezen faállványon álló harangláb 
helyett 1850-ben, különösen néhai Horváth László buzgó gyülekezeti tagnak - ki általában a gyülekezet 
megalakulásakor fáradhatatlan buzgóságával maradandó emléket hagyott hátra - fáradozása folytán, 
a jelenlegi toronyalakú kőharangláb épült. Majd mivel az előbbi években vásárolt hajlék iskolai célokra 
nem felelt meg, különösen Berzsenyi Miklósnak, a mély vallásosságú, s egész életében a közügyek 
iránt oly melegen érdeklődő férfiúnak kezdeményezésére 1856/57. években a vásárolt Ajkay-féle ház 
helyére egészen új, az akkori igényeknek megfelelő iskola és tanitólak építtetett. 

Balog Mihály működésének harmadik évében gyógyíthatatlan elmebetegségbe esvén hivatalát 
elhagyta, s helyette a gyülekezet Mesteriből Kovács Ferencet, az akkori tanítók egyik legjelesebbét 
hozta kebelébe tanítónak, ki is 1857. év febr. hó elején lépett hivatalába. Ekkor adatott át céljainak, 
szenteltetett az új iskola épülete is. (...) 

De a kegyelet arra késztet, hogy néhai Szabó Györgyöt, Vasmegye aranytollú főjegyzőjét is 
megemlítsük, ki habár maga református, mégis mindenütt azok között találtatott, akik a gyülekezet 
ügyeit okosan és jórenddel intézték. Legyen áldott emlékük! 

Kovács Ferenc, mint nőtlen ember került Sömjénbe tanítónak, de itt rövid idő múlva családot alapított 
magának, megnősült. Míg nejét a halál 1870.-ik évben el nem szólította férje oldaláról, addig Kovács 
Ferenc ügybuzgóan és szorgalmasan teljesítette feladatát, azonban az előbb jeles néptanító nejének 
elhalálozása folytán a bánkódás és nehéz gondok elvették életkedvét, különösen pedig elősegítette 
állapotát a mindinkább erősbülő szívbaja. Az 1871/72. tanévre, látva, hogy hivatalának megfelelni 
képtelen, segédtanítónak maga mellé vette Szabó Antal tanítóképezdei növendéket, majd a következő 
tanévre Tompos Gábor segédtanítót, utóbb pedig Nagy Lajos képezdei növendéket. Végre érezvén, 
hogy betegsége folyton súlyosbodik, az 1876. június 3.-án tartott közgyűlés alkalmával hivataláról 
lemondott. (...) 

Az 1885.-ik év okt. hó 28.-án tartott gyülekezeti közgyűlés alkalmával, Tek. Nagy Dénes úr 
iskolaszéki elnök jelenti, hogy az iskolaépület különösen alacsonysága miatt a kor kívánalmainak 
nem felel meg, erre nézve a közgyűléstől intézkedést kér Erre a közgyűlés egy bizottságot nevez ki, 
feladatául tevén, miszerint a tanítólakot és az iskolát vizsgálja meg, vajon ez a törvény kívánalmainak 
megfelelően átalakítható-e? Vagy pedig gondoskodjék, illetőleg ajánljon a gyülekezetnek megfelelőbb 
és tágasabb házhelyet megvételre. A bizottság azon ajánlatát, hogy a régi iskolát és tanítólakot adja 
el a gyülekezet, helyette kéressék fel Tek. Berzsenyi Jenő úr, hogy az úgynevezett Gyarmathy-féle 
házakat méltányos áron szíveskedjék eladni a gyülekezetnek építkezési célokra - elfogadta. 

A gyülekezet most elhatározza, hogy az 1888/89. tanévre az új tanítólakot és iskolát felépíti, továbbá, 
hogy a régi tanítólakot és iskolát, s a vásárolt házhelyekből a neki szükségtelent árverésen eladja. 
Eljővén az 1888-ik év tavasza, Geschrei sárvári építő mester tervezetén az építkezés megkezdődik, és 
ugyan azon év őszén Isten segítségével felépülve a közhasználatnak átadatik.(...) 

Reméljük Istentől, hogy az itt feltüntetett rövid, de nem éppen dicstelen múltra, hosszú, és 
dicsőséges jövendő fog elkövetkezni, amelyben a gyülekezet a népnevelés ügyét erejéhez képest 
mindig készségesen előmozdítja Isten dicsőségére. 

Szabó Antal 
ág. h. ev. tanító." 
Talán felmerül a gondolat, hogy az idézett dokumentum nem túlságosan „iskolacentrikus"? Lehet, 

valóban jó lett volna hallani másról is ebből az időből, lelkészekről, a gyülekezet életéről. De ne feledjük, 
hogy Sömjén filia, ahol tanító lakott. Ugyanakkor ez a rövid történet, amelyet egy egyházi tanító írt 
meg, nem mutatja-e egyházunk egyik központi kérdését, az iskolaügyet? S nem arról beszél-e, hogy 
kicsiny gyülekezetek milyen erőfeszítéseket tesznek az evangélium hirdetése mellett a nevelés, oktatás 
ügyében is? Nem példa-e ez a forrás napjainkban? 

Hadd tegyem ide a már említett Mesterházy-dolgozatból a sömjéni gyülekezet létszámának, 
nagyságának adatait: 

1870; 729, 1880: 724, 1890: 737, 1900: 776, 1910: 735, 1920: 822, 1930; 849, 1941: 808, 1949: 818, 1960: 
869, 1970: 801, 1980: 629, 1990: 571. 

A következő adat egy jegyzőkönyvi másolat. 
„A nemesdömölki ág. h. evang. anyagyülekezet kemenessömjéni leánygyülekezetében 1904. szept. hó 

6.-án főtisztelendő Gyurátz Ferenc püspök úr őméltósága által végzett egyházlátogatás jegyzőkönyve. 
Jelen vannak: Főtisztelendő Gyurátz Ferenc püspök. Varga Gyula esperes, nagyságos dr. Berzsenyi 

Jenő egyházmegyei felügyelő. Nagytiszteletű Nagy Sándor nemesdömölki lelkész. Tekintetes Remete 
Dénes egyházközségi felügyelő - a leánygyülekezet tagjai." 
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Az istentisztelet után ez alkalommal olvasták fel Szabó Antal tanító idézett gyülekezettörténetét. A 
közgyűlés kiemeli a történetben megemlített neveket, és azokat újból jegyzőkönyvben rögzíti hálával. 

„És milyen dicső lesz az, ha majd az imaház elkészül, - és az oltár alapját a nőegylet teszi le, 
beszerzi a szükséges szent edényeket." Ajánlja, hogy a tanító énekkart és ifjúsági egyletet szervezzen. 
Örvendetes, hogy a házi istentiszteletet gyakorolják - emeli ki. Ajánlja, hogy a konfirmáció napját a 
családok tegyék emlékezetessé: a konfirmandusoknak Újszövetséget és imakönyvet ajándékozzanak. 
A jegyzőkönyvet Pulay Gábor jegyző vezette. 

Ide kell csatolni még egy publikálatlan dokumentumot: „A kemenessömjéni ág. hitv. evang. 
gyülekezet folytatólagos története 1904 évi szeptember 7.-től 1923 évi június hó 12.-ig." Ezt a 
dokumentumot csak kivonatolom. 1905-ben egy másodtanítói állás szervezése volt a gond. Ezt a 
minisztérium tette kötelezővé a gyermekek létszáma miatt, ebben az évben 97 gyermek tanult az 
iskolában, a 735-776-os gyülekezeti létszám mellett. A gyülekezet egy lakás építését vállalja, de a 
tanító fizetését nem bírja, erre államsegélyt igényel. Az ügy azonban elhúzódik évekig. Végül is 1910-
ben a gyülekezet a „lehetőségről anyagi erőtlenségére és a tanköteles gyermekek állandó fokozatos 
csökkenésére hivatkozással végleg lemondott." 

1909-ben Radó Dénes földbirtokos 10 000 koronás alapítványt létesít egy gyermekmenhely felállítása 
céljából. De ez az ügy is elhúzódott, nem valósult meg. 

„Az 1914. évben kitört és népek millióit magával ragadó világháború" sok mindent megtört. Az 
1916/17-es tanévben a tanítás szünetelt, mert Szabó Antal tanító nyugdíjba akart vonulni, 1916. aug. 
27-én Berzsenyi Dezső felügyelő és Nagy Sándor lelkész vezetésével tartott közgyűlésen lemondott 
„az egyfolytában eltöltött 40 évi szolgálati idejére való hivatkozással". 

így merült fel Papp Sándor tanító személye, aki a vönöcki, majd a csöngei gyülekezetben tanított 
már. Őt Nagy Sándor lelkész 1917. január l-jén iktatta be hivatalába. 

„Az 1919. évben kitört vörös rémuralom hadat üzent minden kultúrintézménynek, így a vallásnak 
is. Hála a mindenhatónak, ezt a rémuralmat is, mely erőpróbája volt a hithűségnek, a protestáns 
öntudatnak és az egyházhoz való ragaszkodásnak, gyülekezetünk kiállotta, mert amikor választania, és 
magában döntenie kellett az egyház létének vagy nemlétének kérdése felett, habozás nélkül az egyház 
fenntartását követelte s minden erőltetés vagy kérés nélkül vállalkozott az egyház fenntartásával járó 
terhek hordozására." 

1921-ben megalakult a gyülekezetben a nőegylet, elnökévé „Dr Berzsenyi Jenőné Őméltósága 
választatott meg, aki teljes garanciát nyújt, hogy a nőegylet maga elé tűzött céljai megvalósuljanak." 
Az 1921/22. tanévben 83 gyermeket tanítottak. A gyülekezet azonban ezt a terhet nem bírja, de ígéri, 
ha a gyermekek száma növekedik, visszatér erre a kérdésre. 

„Gyülekezetünk... a világháború és a forradalmak vérzivatarai között... annak tűzpróbáját Isten 
jóságos segítő és megtartó kegyelméből kiállta... bizalommal várja egy szebb és boldogabb jövendő 
hajnalhasadását..." - zárulnak az ismeretlen író sorai. 

.A történet folytatása: 1932-ben oldódott meg a második tanítói állás. A nemesdömölki gyülekezethez 
tartozó Sömjén lelkésze Bácsi Sándor volt ekkor, aki a gyülekezet gazdasági épületeit lebontatta 
(mindenütt), és anyagából a kemenessömjéni iskola második tantermét megépíttette. 

1933-ban a második tanító Kis Magda lett, utána pedig Ambrus Gyula. Az iskola vezetője még 
mindig Papp Sándor volt 1917-től 1956-ig, 1940-ben igazgatói címet is kapott. Ezt a már hétosztályos 
iskolát államosították 1948-ban. 

Felhívom a figyelmet itt Papp Sándor ny. ig. tanító és dr Magyari Pálné vezető tanító által készített: 
A kemenessömjéni iskola története című dolgozatra, amelyet 1970-ben írtak. Az államosítás után 
sok művelődési alkalom a Berzsenyi-kastélyba került, majd 1958-ban megnyílt itt a Kállai Éva 
gyermekotthon. 

Kemenessömjénben került barátságba Berzsenyi Dániel Kis János püspökkel, aki 1802-től volt 
nemesdömölki lelkész. Emlékezéseiben írja: „Több ízben történt, hogy hozzámenésemkor őtet az 
asztalnál dolgozva papirosok mellett találtam, amelyeket belépésemkor az asztalfiókba sodort, úgy 
azonban, hogy apró nyiradékok maradtak kívül. Midőn ez másodszor vagy harmadszor történt, s a 
nyiredékeken verstöredéket találtam, azt mondám neki nyájasan, hogy valamely különös léleknek 
kell nála látogatásokat tenni, s kértem tőle enyelegve, talán versírással múlatja magát? Ő erre semmit 
nem felelt, a beszélgetést tüstént más tárgyra fordítá. Későbben hozzám jővén, költészetéből néhány 
darabot, s ezek között Romlásnak indult hajdan erős magyar-t is elhozá, s olyan szókkal adá által; „már 
csak nyíltan megvallom komám uramnak (Kis János Berzsenyi Dániel Farkas fiának keresztapja), hogy 
egy idő óta versírással bíbelődöm. Nézze által ezeket, s mondja meg, mehetek-e valamire? Az olvasás 
nagyobb csodálkozást gerjesztett bennem, minél kevesebbé vártam ilyesmit tőle..." Megjegyzendő: Kis 
János a verseket Kazinczyhoz küldte, s ő azonnal felismerte a talentumot. így lett költőnk Berzsenyi 
Dániel. 
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Hogy a sort teljessé tegyük, jártak Sömjénben: Kodály Zoltán, Németh László, Móricz Zsigmond, 
Vikár László is. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Celldömölkön: 
A lelkészek: Laki János (1674), Posgay Márton (1674-1695), 1695-1718 között tanítók szolgáltak. 

Király Máté (1718-1728), Szeli András (1725-1732), Tóth-Sipkovics István (1732-1734), Miskei Ádám 
(1734-1765), Kis Zsigmond (Miskei esperessége idején helyettes? 1743-?), Perlaky Gábor (1765-1785), 
Hrabovszky Sámuel (1765-1796), Perlaky Dávid (1796-1802), Kis János (1802-1808), Hrabovszky 
István (1808-1831), Edvi Illés Pál (1831-1863), Tóth János (1863-1878), Nagy Sándor (1878-1931), Bácsi 
Sándor (1931-1938), Molitorisz János (1938-1953), Józsa Márton (1953-1985), Nagy László és Nagyné 
Ferenczy Erzsébet (1985-1987), Bálint László és Bálintné Varsányi Vilma (1987-1993), Sághy András 
(1993-2007, közben Szakos Csaba segédlelkész és Zügn Tamás helyettes lelkész. Rác Dénes és Rác 
Dénesné (2007-) 

A felügyelők (hiányosak az adatok): OstfFy Mihály ésVidos Miklós (1732-1777), DukaiTakács Ádám 
(1778-1807), Gerber Mihály (1807-1833), Kamondy Lajos (1833-1849), Gömbös Boldizsár (1849-1852), 
Berzsenyi Miklós (1852-1858), Vidos Miklós (1858-1861), Ajkay Zsigmond (1861-1872), Vidos Kálmán 
(1871-1875), Radó Dénes (1875-1878), Berzsenyi Dezső (1878-1882), dr Berzsenyi Jenő (1882-1899), 
Remete Dénes (1899-1911), Berzsenyi Dezső (1911-1919), dr. Tompa Sándor (1919-1920), Koltai Vidos 
Dániel (1921-1946), Berzsenyi Janosich Miklós (1946-1988), dr. Nagy János (1989-2007) Bakó László 
(2007-) 

Kemenessömjénben: 
A tanítókról a gyülekezettörténet elején olvastunk, sőt olyan szakaszról is, amikor egyedül tanítók 

dolgoztak itt. A sort nem tudjuk teljesen kiegészíteni, csak a már említett 17. és a 20. századi, utolsó 
egyházi tanítók nevét jegyezzük fel iskoláink államosításáig: 

Gazdag István (1695), Mensatoris Mátyás (1696), Fűztői Benedek (1698), Petánci István (1706), Boros 
György (1708), Járfás Ferenc (1711) 

Imre József (1907), Ludván Sándor (1907-1914 és 1932-1947), Sranszky Zoltánné (1915-1941), Tóth 
Dénes (1921-1938), Szarka Ferenc (1913-1914), Szabó Jenő (1929-1945), Egyed Irma (1942-1947), 
Surányi Rozália (1945-1948), Szabó József (1944-1946), Nagy Károlyné (1945-1948), Tóth Etelka (1945-
1946), Galánfi Ede (1945-1946), Mód Aladár (1947-1948), Vajda Józsefné (1946), Feigl Lajos (1948)'=' 

A jelen 

A fiatal lelkészházaspár minden régi alkalmat megőriz, és ugyanakkor igyekszik új utakat keresni. 
2008-ban a Biblia évében kiállítást és bibliai vetélkedőt szerveztek. Vasárnap délelőtt 10 órakor van 
istentisztelet az anyagyülekezetben, a leányegyházakban is legalább havonta. A gyülekezet templomát 
is szeretné megújítani, és a mesteri imaházul is szolgáló táborépületet. Az ősi gyülekezet új utakon 
keresi Isten segítségében bízva a jövőt. 

Keveházi László 

151 Magassy Onomastikon 
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A gyülekezetek története 

A csöngei társegyház 

Csönget a legrégibb okmányok, egyházi anyakönyvek „Chenge", „Csenge" néven említik. A Kenyéri 
út mentén Salamon faluról szól a hagyomány. Salamon királynak (1063-1064) kastélya volt a nevezett 
helyen. Salamon-dombként vagy -dűlőként szerepel ma is. Szántás közben találtak itt régi pénzeket, 
kardot, sisakot. Az Átali-dűlőben a 17. kilométerkőnél kelta temető emlékei is vannak. Innen urnák 
kerültek elő. Egy 1272-es és 1283-as oklevél két elpusztult faluról tudósít: „OL et CHEP". Az előbbi 
Csöngenek, az utóbbi Mihályfának felel meg. 1438-ban egy birtokperben egy asszonyfalvi OstfFy 
szerepel. II. Lajosnak 1524. évi rendelete szerint kapott Ostífy László Csöngén is birtokot. De már a 
tatárjárás után (1241) királyi adományként kapták az Ostffyak a karakói várispánságot. Nagyjából a 
volt celldömölki járás tartozott ehhez a várispánsághoz. Csönge jobbágyfalu volt, mindenkor osztozott 
a földesúr és a szomszédos falvak sorsában. A lakosság száma 1910-ben 1145 fő, 1930-ban 1100 fő, 
1970-ben 890 fő, 1985-ben 588 fő, 1993-ban 560 fő. A számok a tendenciát is érzékeltetik. A második 
világháború után a fiatalok elvándorlásával csökkent a lakosság száma. A falu lakosainak többsége 
Sárváron dolgozott. Mivel a gazdaságnak helyben nincs melléküzemága, ezért a mezőgazdaság 
gépesítésével felszabadult munkaerő a közeli városokban talált munkalehetőséget. 

A gyülekezet születése és alakulása 
A lutheri reformáció tanai gyorsan elterjedtek hazánkban. A földesurak többsége már a 16. század 

első felében csatlakozott a reformációhoz. Az akkori törvények szerint a jobbágyok kötelesek voltak 
uraik vallását követni. A földesurakkal együtt sokszor a római katolikus plébánosok többsége is 
elfogadta a reformáció tanait. Az ellenreformáció két vezetője Pázmány Péter (1570-1637) és gróf 
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Esterházy Miklós (1582-1645) volt. Kemenesalján 1680-ig, az OstfFyak ostfFyasszonyfai várának 
lerombolásáig mégsem volt különösebb annak hatása. A településnek még az 1700-as évek elején is 
volt lelkésze és tanítója. Kuzmics Péter győri kanonok 1680-ban így nyilatkozott: „Kemenesalja ötven 
falujában nincs római katolikus plébános." Csöngén csak azért nem volt evangélikus lelkész, mert mint 
filia az ostífyasszonyfai gyülekezethez tartozott. Volt viszont iskolaháza, Horváth András volt a tanító. 

Ebben az időben Kemenesalja népe sokat szenvedett a töröktől is. Itt vezetett át a törökök útja 1532-
ben Kőszeg ostromához, ahol Jurisich Miklós néhány száz katonájával megmentette a várost. A török 
nem juthatott tovább Bécs irányába, így kénytelen volt visszavonulni, kifosztva az itt élő népeket. 
Közel fél évszázadig tartott ez a rablás. 1596-ban végül olyan pusztítást végeztek, hogy a vármegye az 
egész Kemenesalját kénytelen volt felmenteni az adó fizetése alól. 

A csöngei jobbágyok helyzetéről 1767. december 31-én vizsgálati jegyzőkönyv készült, amely 
tartalmazza a jobbágyok panaszát: sok az árvíz, nem jó a talaj, elviselhetetlen a robotmunka, stb. 
Csönge 14 birtokos tulajdonában volt, akiknek mindössze 25 jobbágy élt szolgálatukban, a többiek 
elmenekültek vagy meghaltak. 

Mária Terézia uralkodása (1740-1780) alatt sem javult a helyzet, de II. József (1780-1790) a türelmi 
rendelettel (1781) új helyzetet teremtett. 1785. augusztus 22-én megjelent a jobbágyokat felszabadító 
rendelete is. 

Az ostífyasszonyfai templomot az Ostffyak várával együtt I. Lipót seregei 1680 augusztusában 
lerombolták. Az istentiszteleteket ezután pajtákban, temetőben, udvarokon tartották. Csönge - mint 
említettük - Ostflfyasszonyfa filiája volt 1732-ig. Az előző évben István király napján (1731. aug. 20.) a 
III. Károly-féle királyi rendelet (I. Carolina Resolutio) alapján elvették a templomokat Vas megyében. 
Az 1681-i soproni országgyűlés határozata alapján csak Nemesdömölkön és Nemescsóban épülhetett 
artikuláris templom. Kenyériben mégis 1716-ig maradhatott fenn az evangélikus gyülekezet. 
Záborszky János kenyéri prédikátor értékes keresztelés! magánanyakönyvet hagyott az evangélikus 
egyházra. 1732-ben megfosztották őt is lelkészi hivatalától. A templom a római katolikus egyházé lett. 

1781. október 25-én II. József kiadta a türelmi rendeletet. A rendelet nyomán megalakulhattak 
a protestáns gyülekezetek - lassan és harcok árán - , megszűnt a katolikus püspökök ellenőrzése a 
gyülekezetek felett. Addig a csöngei és ostífyasszonyfai gyülekezetnek a nemesdömölki artikuláris 
gyülekezet adott lelki otthont. 1784-ben a két gyülekezet közös temploma Csöngén épült fel. Az év 
elején, vízkereszt ünnepén még egy csöngei pajtában tartották az istentiszteletet, a gyülekezet lelkésze 
Horváth Sámuel volt. 

A templom alapkövét pünkösd utáni szerdán tették le, és még az év vége előtt, 1784 advent első 
vasárnapján Perlaky Gábor szuperintendens felszentelte az új templomot. A templom faanyagát 
Ausztriából hozták ökrösszekéren. Érdekessége, hogy a bejárattal szembeni gerenda hossza megegyezik 
a templom hosszúságával. így lett - az előzőleg két önálló gyülekezet - a nagyobb lélekszámú 
ostífyasszonyfai gyülekezet a kisebb Csöngenek filiája. 

A gyülekezetnek 1853-ban 837 tagja volt. 1903-ban 912-es összlétszámról ad a névtár jelentést 
Ostffyasszonyfával, Kenyérivel, Pápoccal, Miklósfával és Kecskéddel. A lelkész ekkor Hutter Zsigmond 
volt, a felügyelő Horváth Ernő Csöngén és Ostffy Lajos Ostffyasszonyfán. A tanítójuk Hajas Dénes 
és Berecz Gábor, Berecz Izabellával. A gyülekezet összlétszáma 2004 volt, 405 tanulóval. 1913-ban a 
lelkész még Hutter Zsigmond volt, Bőjtös Pál, Hajas Dénes tanítókkal. A felügyelő Horváth Ernő volt 
még, de volt másodfelügyelőjük is: Wlödes Sándor. OstfFyasszonyfán Hutter lelkész melletti Berecz 
Izabella és Németh Sándor tanítottak. Ostífy Miklós volt a felügyelő, a másodfelügyelő pedig Ostffy 
Lajos. A gyülekezetek szórványai: Kenyéri, Királykút, Nagymajor, Pápoc és Rábakecskéd voltak. 

A 20. század eseményei leginkább Ostffyasszonyfához kötődnek, hiszen a lelkészek - legalábbis 
1978-tól - onnan jártak ide szolgálatra. 

Történelmi érdekességek 
A csöngei lelkészlakás udvarán áll a több mint 200 éves akácfa. Az akácot Tessedik Sámuel (1742-

1820) szarvasi evangélikus lelkész honosította meg Magyarországon, Amerikából hozta a lucernával 
és a muskátlival együtt. 

A fiatal Petőfi 1839 nyarát Salkovics Péter földmérnök családja körében töltötte Orlay Petrich 
Somával (másod-unokatestvérével) és egy másik rokonával együtt. Gyakran ellátogatott hozzájuk 
Tóth József, a csöngei gyülekezet felügyelője, akinek lánya, Tóth Róza Petőfi szerelme volt, akihez a 
Róza-verseket írta. Petőfi gyakran járt istentiszteletre Csöngén. A templom karzatában a padba vésett 
latin zsoltárrészietet a hagyomány Petőfinek tulajdonítja: „spes deo nunquam confusa recedit" (az 
Istenbe vetett hit nem szégyenít meg). 

1809. június 16-án a kiscelli csatában Meskó tábornok nemesei győzelmet arattak Napóleon 
katonáival szemben. A francia seregek átvonulása Kemenesalján sok kárt okozott a lakosságnak. 
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Az 1848/49-es szabadságharcban Csöngéről részt vett Guoth Ferenc evangélikus lelkész és Horváth 
Elek. 

Az első világháború 37 csöngei katonaáldozatának emléktáblája a templom oldalán látható A 
második világháború 28 elesettjének a temetőben építettek emlékművet 1984-ben. Akkoriban ez még 
ritkaságnak számított az országban. A tanácsrendszer idején Csönge OstflFyasszonyfához tartozott. 

Az egyházi épületek közül kiemelkedik a kultúrház, amely evangélikus i^úsági otthon volt. A 
csöngei evangélikus iskola a 18. század második felében épült, az ostffyasszonyfai 1872-ben. Az iskolák 
államosítása a lakásokkal és a tanítói javadalmi földekkel együtt 1948 júniusában történt. A csöngei 
óvoda 1970-ben költözött az evangélikus iskola épületébe. 

A türelmi rendelet a templomépítést udvarban torony és harangok nélkül engedélyezte. A csöngei 
templom tornya 1902-ben épült. Az első harangot 1826-ban Szombathelyen Haller András öntötte. 
Ezt a harangot Sopronban 1936-ban újraöntötték, most 150 kg a súlya. A másik harang a soproni 
SeltenhoíFer gyárban készült, átmérője 96 cm. A harmadik harang is 1936-ban készült Sopronban, 
súlya 56 kg. A háború idején a harangokat hadicélokra elvitték. Esze Sándor presbiter adományozta az 
500 kg-os harangot (a mai nagyharangot) a gyülekezetnek. Hutter Zsigmond lelkész lánya - édesapja 
emlékére - 450 pengős költséggel átöntette a 150 kg-os harangot (a mai középső harangot). Bokor 
Sándor pedig 80 kg-os kis harangot (a mai kisharangot) adományozta a gyülekezetnek. A harangok 
feliratai a következők. A nagyharangé: „Istent dicsérni hívom azt, aki él. Ha felzúg a hangom a halott 
felett, ne sírjatok, az Úrhoz érkezett. Készíttette Isten dicsőségére Esze Sándor az Úrnak 1936-odik 
esztendejében" A középső harang felirata: „Uram, hirdetem jó reggel a te kegyelmedet, és este a te 
hűséges voltodat. Öntettek 1936-ban Hutter Zsigmond volt csöngei lelkész gyermekei: Ilonka, Kató és 
Sándor." A kisharang felirata pedig így hangzik: „Légy hű mindhalálig. Isten nem hagy el. Készíttette 
Isten és egyháza iránt való hűsége jeléül Bokor Sándor, az Úrnak 1936-odik esztendejében." 

A temető mindvégig evangélikus egyházi tulajdon maradt. Elülső része az evangélikusok temetkezési 
helye, a hátsó rész pedig a római katolikus egyházé. A temetőben van a Weöres család sírboltja is. 

Kiemelkedő jegyzőkönyvi feljegyzések 
1897. szeptember 12. A katolikus hívek kérik gyermekeiknek az evangélikus iskolába való felvételét. 
1897. október 31. A gyülekezet magtárában összegyűjti a gabonát toronyépítés céljára. 
1927. január 9. dr. Ostffy Lajos, az ostffyasszonyfai és csöngei gyülekezet felügyelője bejelentette, 

hogy Ostffy Miklós január 4-én Lussingrandenben (Olaszország) elhunyt. A csöngei templom melletti 
sírboltban helyezték el. 

1981. szeptember 13. Deméné Smidéliusz Katalint lelkésszé avatta dr. Ottlyk Ernő püspök a csöngei 
templomban. O volt a gyülekezet első női lelkésze. 

1982. október 24-én dr. Nagy Gyula püspök felszenteli a renovált templomot. A 301 egyházfenntartó 
380 ezer Ft-ot adományozott Csöngén. 

Weöres Sándor 
Kossuth-díjas költőnk 1913. július 22-én született Szombathelyen. Szülei Csöngén laktak. 

Dolgozószobája a csöngei dombtetőn lévő cselédlakások egyikében volt. Konfirmációja a csöngei 
templomban 1926-ban volt, konfirmáló lelkésze Magassy Sándor. Weöres Sándor Sopronban 
érettségizett. 1940-ben avatták doktorrá az Erzsébet Tudományegyetem Bölcsészeti Karán. 1935 
júniusában Kodály Zoltán meglátogatta őt Csöngén. Felesége Károlyi Amy költő. Jelenleg a Weöres
házban látható Weöres Sándor és Károlyi Amy hagyatéka. 

A Vas Népe 1998. májusi száma egy filmről tudósít, a címe: Nyitott utak. Egyházak Magyarországon. 
Ebben a filmben egy csöngei keresztelést is filmre vettek, amelyen Deméné Smidéliusz Katalin végezte 
a keresztelési szolgálatot. 

Az üres parókiaépületet Menyes Gyula lelkész és felesége 1994-ben táborozóhellyé alakította át, 
majd éveken keresztül szerveztek itt nyári hittanos és ifjúsági táborokat. 2006-ban pedig a gyülekezet 
- pályázaton nyert támogatással - komoly átépítéssel táborozóközponttá, erdei iskolává alakította át 
az egykori parókiát. 

Az ostfFyasszonyfai társegyház 

Az OstfFyak ősi fészkéről 

„A kemenesaljai gyülekezetek közt ennek, mint az Ostffyak ősi fészkének van legnagyobb históriai 
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múltja" - írja Payr Sándor.'" A falu régi magyar település volt, első dokumentuma 1257-ből való 
Asszonyfa névvel. A településben meghatározó szerepe volt az OstfFy-családnak. Ez a család a kun 
származású „Osl dictus kun" (a kunnak mondott Osl) nemzetségből származik. A település két régi 
várával királyi adományként került III. András uralkodása alatt (1290-1301) birtokukba, miközben 
nevük Oslu, Osli, Oslfi formában tűnik fel, s végül is az OstfFy névnél állt meg. A 16. században 
- a reformáció korában - a település neve Boldog Asszonyfa is volt. Innen azonban egyre inkább 
OstfFyasszonyfának nevezik. A család, amelynek történetét egészen 1070-ig lehet visszavezetni, akkor 
még a pogányságért harcolt a keresztyénség ellen több tudós és író szerint is. „A reformáció korában 
pedig az evangéliumi hitben ismervén fel az igaz keresztyénséget, ágostai hitvallású evangélikus 
egyházunknak lett az ősi Ostfíy-család rendíthetetlen oszlopa."'". „Amily buzgó patrónusokat és 
jeles főpapokat találunk az Ostífyak között a középkorban (az Osl nemzetségből származott Kanizsay 
János esztergomi érsek, aki elsőként kapta meg a prímási és pápai követ címet is. tl418), éppen olyan 
lelkes, áldozatkész hívei lesznek a reformációnak."'" Az elnyomás korában is - szinte mint egyetlen 
főúri család, amelyik nem rekatolizált - védelmezői voltak egyházunknak. Még egy adat későbbről: 
„Egyházunk legkiválóbb tagjai 1735-ben Pesten összegyülekeztek, s itt a dunántúli kerület részére 
is világi felügyelőt jelöltek ki."'" így OstfFy Miklós (1688-1753) lett a Dunántúli Egyházkerület első 
felügyelője, amikor a püspökválasztás nem járt sikerrel. Ostffyasszonyfa története tehát összefonódik 
az OstfFy család történetével. 

A gyülekezet kezdetei 

A legelső egyházközségi adatunk 1596-ból való. „Asszonyfa lelkészei közül az első ismert nevű 
Somogyi János volt, aki 1596-ban írta alá a Concordia (Egyesség) könyvét."'" Ez az adat azt jelenti, 
hogy ekkor már igény volt lelkészre, vagyis létezett a gyülekezet, sőt talán már előbb is. így is 
érthető az első idézett mondatban jelzett „legnagyobb históriai múlt". Az előbbi adat bizonyítja, 
hogy Ostffyasszonyfa a vidéken, sőt a kerületünkben is a legrégebbi gyülekezetek közé tartozhatott. 
Következő adatunk 1621-ből való, amikor Geregyei Gergely - akit 1621-ben avatott fel Zvonarics 
Mihály püspök - ostfFyasszonyfai lelkészként jelöli magát, majd más gyülekezetekbe távozott. 1626-
ban Kis Bertalan püspök mint volt sárvári rektort avatta lelkésszé a felvidéki származású Zdáni 
Mihályt, aki mesteri, rábaszentmihályi szolgálat után 1633-ban került Ostffyasszonyfára. Utódja 
Újvári András volt, akit „tudománya és eljárása" miatt dicséri már a Sopron megyei Ság gyülekezete 
is, de itt is megbecsült lelkész lehetett, sőt 1646-ban ő lett a kemenesaljai egyházmegye első esperese 
is. 1649-ben meghalt, és Benedikti Tamás követte őt a szolgálatban. Szolgálati idején OstfFy Tamás volt 
a gyülekezet patrónusa. 

1654-ben Sárosi István lett a lelkész, aki idevalónak vallotta magát. 1666-tól az új lelkész Makoviczky 
Tamás lett, az ő idejében tartott egyházlátogatást Musay püspök. Amikor pedig 1669-ben Szenei 
Fekete István püspök tartott egyházlátogatást, akkor Büki György volt a gyülekezet lelkésze. Közötte 
és a gyülekezet között nézeteltérés lehetett, mert hamar távozott. Utódja Kovács János lett 1674-ben. 
0 volt, akit a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé idéztek 1674-ben, de nem jelent meg, a bujdosást 
választotta. 

Az elnyomatás ideje 

„Ostffyasszonyfa templomát 1676-ban vették el.'" Ekkor tehát már temploma is volt. 1680-ban 
kezdte el a gyülekezet az iskolát építeni. Az első tanítóról. Kelemen Benedekről még 1669-ből tudunk, 
de a tanítás körülményeiről nincsenek adatok. Az „oskola megcsinálásában a rábaköziek is segítséggel 
voltak."'" Ebben a viharos időben Szenei Fekete püspök is ide menekült az Ostífyak oltalmába. A 
császári sereg a család várát megtámadta, súlyos károkat okozott. Az elnyomatás idején - amíg 
lehetséges volt - Ostffyasszonyfa menedék, sőt az ellenállás fészke is volt. 

Az „ostffyasszonyfai filia" időszaka 

1681, vagyis a soproni „artikuláris templomokról" szóló országgyűlés után a gyülekezet 
élete újra megelevenedett. Asbóth János kemenesaljai esperes OstfFy asszonyfát Csönge filiával 
anyagyülekezetként említi 1695-ben, egyházlátogatása alkalmából. Nagy András volt a lelkész, a 

152 Payr Sándor: Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. Sopron, 1924. 300. Továbbiakban: Payr. 
153 Payr 314. 
154 Payr 317-318. 
155 Payr 150. 
156 Payr 325. 
157 Payr 326. 
158 Payr 326. 
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tanító pedig Szilágyi György. 1706-1711 között Iványi Mihály, majd 1725-1732 között Iványi Sándor 
végezték a lelkészi szolgálatot, utóbbi alesperes is volt. 

1680-ban Lipót seregei együtt rombolják le az Ostffy-várat az evangélikus templommal együtt. 
Innen, amíg lehetett, a gyülekezet magánházak pajtáiban, udvaraiban tartotta istentiszteleteit. De 
még ennél is szigorúbb időszak következett. Az 1680-ban Ostífyasszonyfán lerombolt templomot Vági 
Mihály kenyéri plébános építtette újjá, természetesen katolikus templommá 1750-1753 között. Ebben 
az időszakban „hivatalosan" minden bizonnyal a kenyéri plébániához tartozott a gyülekezet, onnan 
járt ki a plébános. OstfFyasszonyfa községében 1774-től van plébánia. Ezért van, hogy egy évtizedig az 
evangélikus családokban végzett keresztelési, esketési, temetési szolgálatok a római katolikus plébánia 
anyakönyvébe vannak bejegyezve. 

„1732-ben - a lelkésznek - királyi (Carolina Resolutio) rendeletre kellett Asszonyfát elhagynia a 
többi kemenesaljai lelkésszel együtt. OstfFy Mihály Vidos Miklóssal Pozsonyban és Bécsben is járt 
gyülekezeteik megmentése érdekében, de hűtlenségi perrel fenyegették meg őket. Maga Ostffy 
kénytelen volt Rosty István alispánnak a templom kulcsait átadni.""' így aztán 1732-től egészen 
1784-ig az ostffyasszonyfai gyülekezet a csöngeivel együtt a nemesdömölki artikuláris gyülekezethez 
tartozott. Ez lehetett az ostffyasszonyfaiak „több mint fél évszázados pusztai vándorlása." 

A súlyos helyzeten II. József türelmi rendelete segített 1781-ben. A csöngei és ostffyasszonyfai 
gyülekezet a rendelet után közvetlenül Csöngén egy pajtában tartott istentiszteletet Horváth Sándor 
csöngei lelkész szolgálatával. A templom alapkövét Csöngén pünkösd ünnepén tették le, és 1784. advent 
első vasárnapján Perlaky Gábor püspök szolgálatával felszentelték. így a nagyobb ostffyasszonyfai 
gyülekezet a kisebb csöngei gyülekezet leánygyülekezete lett a csöngei lelkészek szolgálatával élve, 
akik a csöngei gyülekezet történetében vannak megörökítve. Ez az időszak teljesen összeszövődik a 
csöngei gyülekezet életével. 

Újra anyagyülekezet 
Az újra önállósulás gondolata bizonyára régtől fogva érlelődött. Már a 19. század végén Ostffy 

Miklós kezdeményezésére 1897-ben egy magtárt létesítenek, önkéntes gabonafelajánlásokat kérve erre 
a célra. A valósulás azonban sokkal később, az első világháború idején történt meg. Előtte egy évvel, 
1913. március 16-án került szóba az ostffyasszonyfai templom építésének gondolata egy gyíílésen. 
Építőbizottságot választottak, amelynek tagjai Ajkay Zoltán, Bakó Sándor, Mesterházy Elek, id. 
Mihácsy János és dr. Ostffy Lajos voltak. 

Még ebben az évben Ostffy Miklós és felesége alapítványt hoztak létre ugyanebből a célból. 1914. 
április 14-én kezdték a templomot építeni. De már ekkor folyamatban volt a harangok öntése is, sőt 
november 22-én már intézkedtek a templom- belső berendezéséről is. A templomot 1915-ben szentelték 
fel. Ebben nagy segítséget nyújtott Ostffy Lajos felügyelő. Az orgonát az akkor már létező nőegylet és 
dalárda gyűjtéséből vásárolták meg. Az oltáron kép helyett egy márványkereszt állt Ostffy Miklósné 
adományából. 

Az önállósodáshoz azonban lelkészre is szükség volt. 1917. november 22-én Molitorisz János 
segédlelkész kapott kiküldetést a gyülekezetbe. A csöngei anyagyülekezettől való elszakadás sem 
ment egészen simán. 1918-ban Mesterházy Elek, az ostffyasszonyfai gyülekezet felügyelője kérte 
a csöngei gyülekezetet, hogy az újraanyásodó gyülekezetnek engedjék el a csöngei gyülekezet 
lelkészének tartásához kiszabott díjat. A csöngei gyülekezet azonban ragaszkodott a régi állapothoz. 
Az ostffyasszonyfai gyülekezet fizette Hutter Zsigmond csöngei lelkész szolgálatáért a ráeső részt, 
ugyanakkor a saját lelkész illetményét is vállalta. Végül is megtörtént az önállósulás. 1919. június 22-
én a gyülekezet megválasztotta Molitorisz János lelkészt. 

1924-ben épült a kétszintű parókia, az alsó része gyülekezeti terem volt, felül pedig a lelkész lakása. 
Ezt az épületet 2003-ban renoválták. 

Érdekes kezdeményezése és több családban máig megmaradó emléke a gyülekezetnek a „Keresztyén 
Családi Emlékkönyv", amelyben a férjnek, feleségnek és mindkettőjük szüleinek adatai is fel vannak 
tüntetve. A lap hátsó oldalán pedig ott áll a férj és feleség esketési alapigéje is. 

A második világháború a lelki kár mellett anyagi kárt is okozott. A templom ablaküvegei, csülárjai 
összetörtek. Az iskolákban a magyar katonaság gépműhelyt rendezett be. A háború után a tanítás 
áprilisban indult el Ambrus Irma tanítónő munkájával. Az iskolák államosítása 1948-ban kezdődött, 
ebben a gyülekezetben a jegyzőkönyv erről szóló feljegyzése: 1950. január 18. 

1981-ben indította a gyülekezet temploma felújításának nagy munkáját. 1981. január 11-én 
döntött ebben az ügyben a presbitérium, és körlevelet adott ki a gyülekezet tagjainak, amelyben 
hozzájárulásukat kérte, konkrétan azt, hogy megjelölt napokon családonként 1000 Ft-tal járuljanak 

159 Payr 327. 
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hozzá a templomrenováláshoz. Ennek eredményeképpen 1981. szeptember 13-án hálaadó istentiszteletet 
tartottak, amelyen D. dr Ottlyk Ernő püspök hirdette az igét. 

Néhány figyelemreméltó megjegyzés a gyülekezet életével kapcsolatban: 
Ostífy Mihály és Vidos Miklós számára emléktáblát készíttetett a gyülekezet: „Ezen templom alatt 

nyugszik a Dunántúli ág. hitv. Evangélikus egyházkerület első felügyelője: az Osli nemzetségbeli 
ostfFyasszonyfalvi OstíFy Mihály (1680-1753) és a kemenesaljai ág. hitv. Evangélikus egyházmegye 
első felügyelője koltai Vidos Miklós (1685-1757), a vallásszabadság áldozatkész bajnokai és az 1681. 
évi országgyűlésen engedélyezett nemesdömölki templom létesítésének buzgó részesei. Hálás utódok 
emlékezetében áldva pihenjenek a szent falak között." 

Petőfi Sándor (1823-1849) is megfordult OstfFyasszonyfán. 1839. május első napjaiban érkezett 
rokonaihoz, a jómódú Salkovics Péter földmérnök családjához. A Salkovics-ház kicsiny volt, de a 
rokon földmérnök egy táblabíró kúriáját bérelte ki, hogy Petőfi Sándornak kellemes nyarat szerezzen 
társaival együtt, akiket szintén meghívott. Az egyik Orlay Petrich Soma volt, a másik Salkovics Károly. 

Lelkészek, elöljárók 
Csöngén: 
A gyülekezet lelkészei: Dótzy Pál (1784-1794), Szüts István (1794-1806), Horváth Zsigmond (1806-

1824), 1824-től 1825. április 9-ig nem volt a gyülekezetnek lelkésze. Kapcsándy István (1825-1843, 
gyermekének keresztapja Borossay Mihály ostffyasszonyfai római katolikus plébános volt) Guoth 
Ferenc (1843. február 5-től augusztus 31-ig helyettes lelkész, majd Bécsbe ment teológiai tanulmányait 
folytatni, aztán 1844-1859 között újra itt lelkész. Részt vett a szabadságharcban is.). Molnár Lajos 
(1859-1869), Örtel János (1869-1885), Hutter Zsigmond (1886-1925), Magassy Sándor (1925-1927), 
Kovács István (1927-1957), Fehér Károly (1957-1969), Szerdahelyi Pál (1970-1980), Deméné Smidéliusz 
Katalin (1981-1990), Deme Dávid (1978-tól az ostffyasszonyfai gyülekezet lelkésze), Isó Zoltán (1990-
1991, segédlelkész), Fatalin Helga (1991-1992, segédlelkész), Menyes Gyula (1992-1998 segédlelkész, 
majd helyettes lelkész), Garas Krisztina (1998-) 

Ostffyasszonyfán: 
Az újraalakult anyagyülekezet lelkészei: Molitorisz János (1917-1938, 1932-től esperes is). Nagy 

István (1938-1953), Csizmazia Sándor (1953-1968), id. Joób Olivér (1969), iíj. Joób Olivér (1969-1977), 
Magassy Sándor helyettes lelkész (1977-1978), Deme Dávid (1978-1990), Isó Dorottya segédlelkész 
(1990-1991), Fatalin Helga segédlelkész (1991-1992), Menyes Gyula segéd-, majd helyettes lelkész 
(1992-1998), Garas Krisztina segédlelkész (1998-2001), Garas Krisztina lelkész (2001-) 

Ha az ember a szolgálati éveket nézi, akkor láthatja, hogy a 60-as évektől rövidebb ideig voltak itt 
a lelkészek, és aztán kihelyezett segédlelkészek dolgoztak is. Ennek több oka is volt. 2001-től azonban 
ez a helyzet megnyugodni látszik. 

A gyülekezet felügyelői 1890-1921 között: Horváth János, Weöres József, Vidos Márton, Osvald 
Imre, Ostífy Miklós, Trsztyenszky János, Nagy János, dr. Ostffy Lajos, Fehér István, Károlyi Endre, 
Mesterházy Elek, dr Ostífy Lajos, Pongor Pál, Smidéliusz Béla, Giczi Józsefné, Fehér István, Rózsa 
János, Szabó László, Szekér József, Tóth István, Madarasy László, Németh Gyula, Ochs Gábor, Blozsán 
Kálmán, Hercegh Károly, Vargyas Ferenc "" 

Nagyné Garas Krisztina Judit 

160 Hegyi József és Balogh Eraö: Az általános iskolák története Ostffyasszonyfán (Celldömölk, Könyvtár) 
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Gércei Evangélikus Egyházközség 

9672 Gérce, Kossuth telep 1. 
Tel: 95/476-107 
Web: http://gerce.lutheran.hu 
E-mail: gerce@lutheran.hu 
Harcsár Sándor helyettes lelkész 

Az önállósodás éve 1797 
Anyakönyvezés 1802-től 

Gércei anyaegyház 
Lélekszám: 357/273/211 Tisztségviselők; 

Horváthné Görög Éva felügyelő, Rajki Józsefre 
gondnok. Varjú Pálné számvevőszéki elnök, Fodorné 
Mesterházy Márta számvevőszéki tag, Horváth 
Alajosné jegyző. Presbiterek: Bella Zoltánné, Bolla 
Bernadett, Borzos Miklós, Cseledi Gábor, ifj. Erős 
Gyula, Joós Gyuláné, Kóczán Gábor, ifj. Lakos 
László, Mészárosné Szabó Irma, Odor Gábor, Pécz 
Lászlóné, Péczné Vida Erika, Péntek Istvánné, Toldi 
Miklós, Varjú Pálné 

Vásárosmiskei leányegyház 
Lélekszám: 52/54/32 Presbitérium: Pócza József 

pénztáros, Pócza Józsefné presbiter 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 409/327/243 

A gyülekezetek története 

Gércei anyaegyház 
Vas megyében a Kemenesalján, a 84-es főút mellett elhelyezkedő település, amelynek első 

okleveles említése 1300 előttről származik. Középkori katolikus templomának neve: Szent Kereszt 
felmagasztalása. A település területe 1130 hektár, lakosságának összlétszáma 1196. 

Egyházi „adataink csak később vannak róla, s hol a káldi, hol pedig a miskei gyülekezettel találjuk 
egyesülve. 1642-ben péntekfalvi Pallér Annának házassági pere volt elszökött férjével, gércei Hagy 
Mihállyal, s a nő kívánságára el is választották őket. Kelemenecz Tamást 1654-ben gércei és káldi 
lelkésznek avatták fel. Musay püspök 1661-ben nem említi Gércét az anyagyülekezetek között, míg 
Káldot és Miskét igen. A gyászévtizedben az 1680. évi tanúvallomás szerint volt evangélikus lelkész 
Gércén is. 1695-ben Asbóth János esperes külön gyülekezetnek mondja, de 1696-ban mégis Miskével 
közösen akarnak lelkészt hívni, s azon vitatkoznak, hogy melyik faluban legyen a lelkész lakása. 1696-
ban Horváth György volt a tanítója"'", s 1725-ben Horváth Ferenc a lelkésze. „A gércei templomot is 
1732-ben foglalták el, s lelkészük Horváth Ferenc, aki ekkor Miskén lakott, Nemescsóra költözött, hol 
saját házában halt meg. A szintén elűzött gércei tanító ekkor Lacsni Famelici Márton volt.""^ 

Innen a század végéig - a türelmi rendelet utáni időig - nincs adatunk a gyülekezetről. Egy 
jegyzőkönyv szerint 1791-ben „keletkezett, amikor iskolai tanítói állomást rendezvén meghívá (a 
gyülekezet) Kolontáry Andrást, kinek lakásul és iskola termül Csoknyai György házát és pajtáját 
alakították át, és használták 10 ft évi bérért 5 éven át."'" 1792-ben az épületeik számára szükséges 
„fundusért" a vármegyéhez folyamodtak. 1794-ben a megyétől birtokhozzájárulás címén valóban 
telket kaptak, elkezdődött a lelkészlakás, illetve az akkori tanítólakás építése. 

De még ennek az évnek decemberében letették a templom alapkövét is. A következő év a templom 
felépítésével telt, 1796. mennybemenetel ünnepén (május 5.) szentelték fel a csonkatornyú templomot. 
„Az 1795-ben épült torony először csonkán maradt,"'" később, 1800-ban készült el. „1798-ban a 
gondnokok: Pécz Gergely és Kocsi Ádám, valamint Krokker István Pinkafőn megvettek egy faoltárt 

161 Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek, Sopron,1910. 260. 
162 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924.1. 341. Továbbiakban: Payr. 
163 1787-es canonica visitatiós jegyzőkönyv a lelkészi hivatalban. A jelentést Sakál János lelkész írta. 
164 Evangélikus templomok. Orsz. Luther Szövetség. Athenaeum, Budapest, 1944. 175. 
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szószékkel 30 frt-ért. Jelenleg ebből csak a régi oltárkép van meg, a templomban az oltártól balra, a 
papi pad fölött látható. Az utolsó vacsorát ábrázolja."""* 

Az eredeti oltár tehát fából készült, a jelenlegi szószékoltár már téglából épült, rajta Sinkó Pál 
egyetemi tanár által 1906-ban megfestett Gecsemáné-kerti jelenet látható. A templom mai kiképzését, 
átépítését Geschrey Sámuel tervei alapján végezték el 1840 körül. 

A templomnak két kőoszlopon síkfödémes fa orgonakarzata van. 1863-ból származik a vörös 
márvány keresztelőkútja. 

Az emlékezet szerint a kehely még gótikus emlékeink egyike. „Ez a gótikus kehely azonban sokkal 
régebbi eredetű. Stílusa és nemesformája a 15. század végére és a 16. század elejére helyezi.""' Németh 
István kispéci lelkész ajándéka a gércei evangélikus egyháznak. 

A templom ablakait (a teremtés, a bűnbeesés. Jézus születése és Jézus a kereszten) Lehoczky György 
üvegfestményei ékesítik.""' 

Miután a templom és a lelkészlak készen voltak, 1801-ben tanítólakást építettek. Ezekben az 
esztendőkben a gyülekezet felügyelője ostffyasszonyfai Vidos Mihály volt, aki a gyülekezetet 
mindenben támogatta, halála után 400 Ft-ot hagyott a gyülekezetre. A felügyelői szolgálatban őt 
pósfai Tulok Antal, aki „16 évi fáradságos hivataloskodása, betegeskedése miatt" lemondott, majd őt 
Sigmond Mihály követte. Szolgálata idejében Bécsújhelyen harangot öntettek, s miután ez megrepedt, 
1819-ben Sopronban űjraöntették. 

Mindeddig a gércei gyülekezet Celldömölkhöz (Nemesdömölkhöz) tartozott, mint annak 
fiókegyháza. 1802-ben tette meg az első lépést az önállóság felé. 

1802-től a gyülekezet lelkésze Hubert Pál, aki azelőtt celldömölki segédlelkész volt. Öt Szakái Sándor 
követte helyettesként (1846-1850), majd Harsányi Sándor szolgált segédlelkészi minőségben (1850-
től), 1858-ban Zalaistvándról Szakái János lelkészt iktatta be Tóth János kemenesaljai esperes. Az 
egyházi anyakönyvezés 1802-ben indult. 

„Isk. tanítói voltak Kolontáry András 11 évig Kovács András fél évig, Pőcz Mihály 6 évig, Timia 
István 14 évig. Baki Mihály 5 évig, Udvardi József 26 évig, Bognár Samu 16 évig".""' 

Az 1853-as névtár szerint a gyülekezethez 576 „tiszta magyar" tag tartozott. Az 1903. névtár szerint 
a lelkész Szabó Sámuel, a felügyelő Hrabovszky Mór, a tanítók pedig Cseri Ferenc és Beyer Ede voltak. 
A gyülekezet összlélekszáma Miskével, Sótonnyal, Gyertyánossal, Nyőgérrel és Beiczcel (filiájával és 
szórványaival) 1030 volt, ebből a tanulók létszáma 170 volt. A tanuló gyermekek a gyülekezetnek több 
mint 10 %-a. 

Az 1913-as névtár adatai pedig ezek: lelkész még Szabó Sámuel, a felügyelő is Hrabovszky Mór, 
a tanító egyedül Cseri Ferenc, a másik tanítói állás üres. Vásárosmiskén a másodtanító (csak ennek 
nevét olvassuk) Sümegi István. A szórványok: Bejcz, Hegyhátgyertyános, Nyőgér és Sótony. A 
lélekszámot ez a névtár nem adja meg. De ezek az adatok mutatják, hogy Gérce a 19. században az 
erős gyülekezetek közé tartozott. 

A 20. század nagyobb eseményei: 1932-ben új lelkészlakás és iskola épült. Ugyanebben az évben a 
gyülekezet egy új Angster-orgonát vásárolt a templomban. Ezt az orgonát 1976-ban villamosították, 
majd 1981-ben a harangozás villamosítását vezették be. 1983-ban a templomot kerítéssel vették körül. 
A következő évben a templom cserepezését kellett kicserélni. 1984-ben pedig a templomot kívülről 
renoválták, belülről pedig újrafestették. 

A 20. század 30-as éveitől itt is megindult a belmissziói, evangelizációs munka Túrmezei 
(Bélák) János lelkész szolgálatával, aki nemcsak gyülekezetében, hanem sok helyen végzett ilyen 
munkát. Gyülekezetében is elevenedést jelentett szolgálata. Ekkor indult az egyesületi élet is. A 
leányegyesületről jegyzőkönyvek is maradtak fenn. 1933-ban például csak ennek az egyesületnek 25 
rendes és 2 pártoló tagja volt. Az ifjúsági és a leányegyesület szolgálatokat is vállalt, színdarabokat 
adtak elő. „A karácsonyfa ünnepélyen a gyermekek szeretetcsomagokat kaptak az egyesülettől.""' 

Túrmezei János szolgálata után egészen 2000-ig az alább felsorolt helyettes lelkészek szolgáltak: dr. 
Ferdinánd István, Benkő Béla, Solymár Gábor, Koczor György, Horváth Ferenc. 2000-től az Erdélyből 
áttelepült Harcsár Sándor végzi a lelkészi szolgálatot. 

165 Harmati Béla László: Későbarokk szószékoltárok, oltárképek és festett karzatok a dunántúli evangélikus templomokban. 
Doktori disszertáció. Adattár. 2006. 52. 

166 Evangélikus templomok. 375. 
167 Adatok: Dr. Harmati Béla: Késő barokk szószékoltárok, oltárképek és festett karzatok a dunántúli evangélikus templomokban. 

Doktori disszertáció. Bp. 2006. Kézirat. II. kötet: Adattár: 52. 
168 Idézett jegyzőkönyv. 
169 1933. február 7-i jegyzőkönyv 
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Vásárosmiskei leányegyház 
„A régi tekintélyes Miskei család ősi fészke. Földesurai kezdetben az Erdődyek voltak. 1612-ben 

Bakony Márton volt a lelkésze, 1632-ben pedig Győrvári Ferenc. Ez évben június 16-án kerületi 
kisgyűlés is volt Miskén. ( A régi jegyzőkönyvben: Michke.) 

Itt hoztak ítéletet a lelkésznek Bech Kelemen hallgatójával való perében, akik kölcsönösen 
szidalmazták egymást, s ezért bocsánatkérésre ítélték mindkettőt. A perben szó van Kétszer János, 
Baka Péter és Micski Ferenc miskei nemesekről, valamint a Miskén 1605-ben tartott egyházlátogatásról. 
1635-ben Baranyai Máté volt a miskei lelkész, aki Faradról jött ide, és itt esperesnek is megválasztották. 
Öregségében a farádiak két hold földet adtak neki. 1646-ban a büki zsinaton a miskei lelkész, mint 
távollevő említtetik. 

1648-ban Rusti Jakab volt a miskei lelkész, kit 1647-ben a Győr megyei Gyomorén avattak fel, és 
1648-ban Miskén a gércei Eperjesi István leányát eskette össze Balog Istvánnal. A nagy üldözés után 
1680-ban Miskén is volt lelkész és tanító. 1696-ban a gérceiekkel közösen akarnak lelkészt választani, de 
azon vitatkoznak, hogy melyik faluban lakjék. A tanítója ekkor Baglyos Gergely volt. Az 1706. évben 
két tanítója is említtetik, Gazdag Ferenc és Horváth György. Az utóbbi bizonyára Gércén tanított 
most is. 1725-ben Bajnok Mihály volt a lelkésze, 1732-ben pedig Petánczi Mihályt, akit elűzetése után 
Surdra, Somogy megyébe hívtak meg.""" 

Ettől az időponttól Vásárosmiske a gércei gyülekezet leányegyháza. 

Lelkészek, tanítók 

A gyülekezet lelkészei: KelemeneczTamás (1654-?), Horváth Ferenc (1725-?) Majdnem egy évszázad 
adat nélkül, vagy kényszerű szünet. Hubert Pál (1802-1845), Szakái Sándor (1846-1850), Harsányi 
Gábor (1850-1858), Szakái János (1858-?), Szabó Sámuel (1890-1932), Túrmezei János (1932-1979), 
innen helyettesek szolgáltak sokáig: dr. Ferdinánd István (1979), Benkő Béla (1979-1981), Solymár 
Gábor (1981-1989), Koczor György (1989-1998), Horváth Ferenc (1998-2001), Harcsár Sándor (2001-) 

Vásárosmiske: Bakony Márton (1610), Győrvári Ferenc (1632), Baranyai Máté (1636), Rusti Jakab 
(1648), 1680 után is volt lelkészük, de már Gércével együtt, Bajnok Mihály (1725), Petánczi Mihály 
(1732-ben elüldözték) 

A gyülekezet tanítói: Horváth György (1706-1725), Lancsi Famelici Márton (?), Kolontáry András 
(1791-1802), Kovács András (1802), Pőcz Mihály (1802-1808), Timia (Tima?) István (1808-1822), Bárki 
Mihály (1822-1827), Udvardy József (1827-1853), Bognár Samu (1853-1869), Cseri Ferenc, Beyer Ede 
(?-1903-?), Dann György (1900-1945), Nagy Árpád (1945-1948) 

Vásárosmiske: Baglyos Gergely (1696), Gazdag Ferenc (1706-?), Sümeghy István (1913-?) 

Harcsár Sándor 

170 Payr: 342. 
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Kemenesmagasi Evangélikus Egyházközség 

9522 Kemenesmagasi, Berzsenyi Lénárt tér 7. 
Tel.: 20/824-6013 
E-mail: marta.toth@lutheran.hu 
Kovácsné Tóth Márta helyettes lelkész 
Önálló anyagyülekezet 1783-tól, de már a 16. században is élt itt evangélikus gyülekezet 

Lélekszám 589/496/333 Tisztségviselők: Guóth Emil felügye lő, Németh Gábor Ernő pénztáros, Hajmási 
Lászlóné jegyző, Sebestyén Zoltánné számvevőszéki elnök, Nováki Jenőné harangozó. Presbiterek: 
Bodor Lajosné, Böröndy Jenő, Döbröntey Béláné, Hujber Ernő, Király Árpád, Nagy Marietta, Papp 
Györgyné, Prépost Sándor, Rácz András, Recséné Gulyás Lívia, Sághy András, Sebestyén Zoltán, 
Sebestyén Zoltánné, Szabó Józsefre, Szalay Béláné, Szuh István, Varga Lajosné, Vekszliné Gulyás 
Emőke. Tiszteletbeli presbiterek: Barcza Sándor, Jánosa József, Jánossy Gyula 

A gyülekezet története 

Kemenesmagasi középkori története 

A község neve a Szent István által alapított bakonybéli apátság kiváltságlevelében szerepel (1331) 
először „Mogos" formában. Jelentése vitatott. Az etimológiai szótár a magyar „magas" melléknévből 
eredezteti, és a községtől keletre fekvő 146 méteres Magasi - ma Öreghegyként emlegetett - dombhátra 
vezeti vissza. Csikor Zoltán igényes helytörténeti munkája szerint származhat a szláv „mog" szótőből 
is, amely temetőt, sírhalmot jelent, és a falu északi határában található kora avar kori halomsírokra 
utalhat. Az egyházi birtoklást jelzi, hogy a községet a későbbi okmányok Apátmagasi, Apátfölde 
néven említik. (Az ősi birtokviszonyok emlékét a máig megmaradt földrajzi nevek: Apáti-dűlő, Apáti-
Marcal őrzik.) 

Hunyadi János kormányzó 1449 előtt a helyi birtokviszály rendezésekor Apátmagasit a Magasi 
családnak juttatja. A Magasi család adománylevele Szent László király idejéből való, melynek alapján 
gyanítható, hogy Apátmagasi (a későbbi Pórmagasi) mellett ekkor már létezett egy másik, birtokos 
családok által lakott település, a későbbi Nemesmagasi magva. Központja a ma is Templomdombnak 
nevezett magaslat környékén lehetett. 

A Magasiak meghatározó szerepet töltöttek be a középkori község életében. „Nevezetesebb tagjai 
a családnak: Magassy András, deák, akivel foglalásai miatt sokat pereskedik a bakonybéli apát, az 
ő fia, Péter, aki Zsigmond királytól a cseh- és morvaországi táborozásokban szerzett érdemeiért új 
adományt kap Magasi azon részeire, amely már előbb is az övé volt, de rokona, Magassy Miklós 
elfoglalva tartotta. Ez a Miklós később garázdaságaiért megnótáztattatott"', és kenyéri és mersei 
birtokait a család többi tagjai kapták."'" 

Az evangélikus egyházközség születése 
A Kemenesalja falvaira javarészt jellemző felekezeti viszonyoknak megfelelően Kemenesmagasi 

lakosságának közel kétharmad része evangélikus vallású. A gyülekezet keletkezésének pontos idejét 
adatok híján nem tudjuk. A kemenesaljai községek jó része a 16. század közepéig elfogadta a reformáció 
tanítását, sok helyütt plébánosával együtt a megújított hitre tért. Kemenesmagasi Szent Györgyről 
nevezett első templomát"' magától értetődően használták tovább immár evangélikus istentiszteleti 
helyként. 

A kemenesmagasi evangélikusok első lelkészének nevét az egyházkormányzati kérdésekkel 
foglalkozó 1630-as csepregi zsinat jegyzőkönyve őrizte meg. Pápai János a magasi evangélikusok 
papjaként vett részt a tanácskozáson."* 

171 A ma már kedélyesen ható „megnótáztatott" szó a középkori magyar jog kifejezéséből származik: a „nóta infidelitatis", 
a középkorban a hűtlenség bűntettét jelentette, főbenjáró bűnnek számított, Werbőczy idejében már több súlyos bűntett 
gyűjtőfogalmává lett. (Hajnik Imre: Magyar bírósági perjog a középkorban). Jókai Mór: Fekete gyémántok, c. regényében 
még használja a „megnótáztatott" kifejezést. 

172 Szabó István: Kemenesmagasi evangélikus gyülekezet története a reformációtól 1934-ig, a harmadik templom 150 éves 
jubileumáig, 1934. Kézirat. 1. Továbbiakban: Szabó 

173 Feltehetőleg, a ma Templomdombnak nevezett magaslaton helyezkedett el, az ősi Nemesmagasi központjában. 
174 Payr Sándor: A Dunántúli Evangéhkus Egyházkerület története, Sopron, 1924.1. 681. 
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A megpróbáltatások kora: 1643-1781 

A főnemesi patrónusok elvesztése 

Az ellenreformáció térhódításával, a főnemesi patrónusok katolikus hitre való áttérésével a 
magyarországi protestánsok egymás után veszítik el legtekintélyesebb támogatóikat. Vas megyében 
is hamarosan elkezdődik a protestánsok üldözése. Az Esterházy Miklós nádor késztetésére katolizáló 
sárvári Nádasdy (III.) Ferenc elkergeti evangélikus prédikátorait az öreg Kis Bertalan püspökkel 
együtt, birtokain lévő templomaikat elveszi. 

A főúri patrónusok elpártolása után nőtt meg egyházunk számára a középbirtokosság támogatásának 
értéke. Földesúri nagybirtokok híján ennek Kemenesalján nagy volt a jelentősége. 

Helyi adatok hiányában nem tudjuk, hogyan érintették az országos változások a magasi 
evangélikusokat. Az 1646-ban tartott büki zsinaton jelen volt a gyülekezet akkori lelkésze, Michovinus 
Jakab.'" Itt választották meg a Dunántúli Egyházkerület új püspökének Musay Gergely nemeskéri 
lelkészt. A püspöknek az 1646-os pozsonyi országgyűlés számára a kerület által visszakövetelt egyházi 
javakról készített listája mutatja egyházunk veszteségeinek mértékét; a Nádasdy-birtokok területén 
53 anyagyülekezetet és 37 filiát; Cziráky Ádám birtokain 3 anyagyülekezetet és 1 filiát; Csáky László 
birtokain 2 anyagyülekezetet; a Zrínyi uradalmakban 1 anyagyülekezetet sorol fel sértettként, akik 
templomaikat, iskoláikat, lelkész- és tanítólakásaikat és földjeiket veszítették el."' 

A török idők megpróbáltatásai 

Kemenesmagasi a 16-17. században több ízben (1576, 1587, 1660, 1683) megszenvedte a portyázó 
török hadak dúlását. Vélhetően - az említett dátumokon kívül - a legnagyobb veszteségeket 1594 után 
szenvedte el a vidék, amikor Pápa várának elfoglalása után a környékbeli községek immár védtelenné 
válva szabad prédájává lettek a fosztogatásoknak. A pusztulás mértékét jelzi, hogy ekkortájt semmisült 
meg végleg a Magasi és Vönöck között fekvő Ug község, és a környező falvak megmaradt népe is 
felmentést kapott az adófizetés alól. A török kiűzése (1597) a császári zsoldosok újabb pusztítását 
hozta, majd a kuruc-labanc harcokat szenvedte el a környék lakossága. 

A gyászévtized (1671-1681) 
A pozsonyi vésztörvényszék elé idézett prédikátorok között volt Kemenesmagasi lelkésze, a kassai 

születésű, 1643-ban Kenyériben felavatott Nikolaidesz Márton is. Dimiakovics Péter simonyi lelkész-
alesperessel együtt elsőként írta alá a reverzálist, és állásáról leköszönve külföldre menekült.'" 1678-
ban azonban Rédei János személyében már újra volt lelkésze a gyülekezetnek. 

Egy egyházlátogatási jegyzőkönyv tanúsága 

1695. október 9-én Kemenesmihályfán újjászerveződik a gyászévtized kezdetekor megszűnt 
kemenesaljai esperesség, és Asbóth János nemeskéri lelkészt választja meg esperesének. Az új esperes 
meglátogatja az egyházmegye gyülekezeteit, és a vizitációról latin nyelvű jegyzőkönyvet készít. Ez 
a dokumentum az első Magasi történetében, amely némi bepillantást enged a gyülekezet életébe. 
A jegyzőkönyv szövegét Nagy Endre soproni nyugalmazott gimnáziumi tanár említett kéziratos 
munkája közU: 

„Nyilatkozat tevők: Nemesek: Nzts. Bíró István alszolgabíró, Börsöni Benedek esküdt, Magassy 
Miklós kiérdemesült szolgabíró, Szu István és a falu más bírái. Lelkész: jelenleg nincs. Kérik a hívek, 
hogy az esperességi gyűlés rendeljen nekik lelkészt. Tanító: Dolgos András. Hanyagul végzi az 
istentiszteleteket, vagyis a prédikációk felolvasását. Ha előre nem adják meg neki a bért, a temetést 
nem végzi el. Szitkozódó; egyik súlyosabb szitkozódása: »adta, teremtette!«. Részegeskedik és 
dohányzik. A szántóföldeket a saját nevében bérbe adta, s ezzel mind magát, mind a gyülekezetet 
becsapta. Ezek miatt igen keményen megfeddetett. Erre először azt felelte, hogy káromkodni itt tanult 
meg. Később azonban magába szállva megjobbulását ígérte. A hallgatók (a tanító vallomása szerint): 
az istentiszteletekre szorgalmasan járnak, de a könyörgésekre már kevésbé. Űrvacsorával rendszeresen 
élnek. Az ünnepnapokat megtartják (megszentelik). Fel kell hívni őket a következőkre: Válasszanak 
gondnokot. A mérőedényt, mellyel a gabonafizetségeket mérik, javíttassák meg. A jobbágy-rendű 
hallgatók nem mutatják azt a készséget az egyházi járulékok megfizetésére, mint amilyent mutatneik 
a nemesek."'™ 

175 Szabó. 2. 
176 Nagy Endre: A Kemenesaljai Evangélikus Egyházmegye története, Sopron, 1972. Kézirat. 9-10. Továbbiakban: Nagy. 
177 Szabó. 3. 
178 Nagy. 68-69. 
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A második templom építése és elvétele 

Az I. Lipót uralkodása alatt kezdődő üldöztetést Magasi is megszenvedte: lelkészük évekig nem volt, 
templomi istentiszteletet nem tarthattak. Mivel a templomot nem javíthatták meg, az épületről, mint 
pusztulófélben lévőről emlékezik meg az 1696. évi egyházmegyei jegyzőkönyv. 

„1700 körül a pusztuló templomot lebontották, és köveit összehordtak a hívek. Az új templomot 
1727-ben a falu közepén, a mai katolikus templom helyén építhették fel. A templom mellé harangláb 
is épült. Ebben helyezték el a régi harangjukat, ami Berzsenyi Zsigmond feljegyzése szerint a kuruc 
világból való volt, s melyet a hívek az üldöztetés idején egy kútban rejtegettek. Azonban csak öt évig 
örülhettek a magasiak az új templomuknak. 1732-ben fegyveres erővel elvették tőlük a haranglábbal, 
egyházi épületekkel és földekkel együtt, és átadták a katolikusoknak. A gyülekezet lelkésze ekkor 
Záborszky János volt, tanítója pedig guóthfalvai Gutavinszky Márton, a ma is élő Guóth családok 
itteni megalapítója."'" 

Záborszky János lelkészségének idejéből fontos feljegyzések maradtak ránk: 1727. január elejétől 
1732. augusztus 6-ig volt Kemenesmagasi lelkésze, tehát a második templom építése az ő idejében 
történt. Az általa vezetett anyakönyv azon kevesek közé tartozik, amelyek megmaradtak a türelmi 
rendeletet megelőző nehéz időszakból. Magasi szolgálatának öt és fél éve alatt 65 keresztelést végzett, 
évenként átlagosan 12-t. Időnként hoztak ide keresztelni gyermekeket Kemenesszentmártonból, 
Vönöckről, Vinárról, Külsővatról, amikor ezeken a helyeken nem volt lelkész vagy tanító.""" 

Payr Sándor egyházkerület-történeti munkájában Záborszky Jánossal kapcsolatban téves adat is 
szerepel: 1732-ben nem űzték el Kemenesmagasiból. 1735 elejéig magánemberként továbbra is a 
faluban lakott. Ekkor hívta meg őt Alásony lelkészének, ahová a fent említett keresztelési anyakönyvét 
is magával vitte, s ott tovább vezette."" 1732-től több mint ötven évig a községtől tizenkét kilométerre 
fekvő nemesdömölki artikuláris gyülekezet filiája volt Magasi. 

Az újjászületés és építkezés időszaka: 1781-1845 
II. József uralkodása döntő jelentőségű a magyar protestantizmus történetében. Az 1780. november 

29-én trónra lépett és az Ányos Pál pálos rendi szerzetes-tanár és költő által „kalapos király"-nak 
csúfolt uralkodó egyik első és maradandó hatású intézkedése az 1781. október 25-én kibocsátott 
türelmi rendelet volt. 

A türelmi rendelet hatása 

A nemesmagasi hívek nyomban területeket vettek a községtől templomuk és gyülekezeti épületeik 
számára. Lelkészt hívtak Nagyalásonyból Kövesy Pál személyében. Fél évszázad után ismét önálló 
anyagyülekezetként megtartották az első istentiszteletet 1783. április 10-én a megvásárolt telken 
álló rozzant istállóban. Az ünnepi alkalmon Perlaky Gábor szuperintendens hirdette az igét. Az első 
keresztelő is ebben az esztendőben történt. Az 1783. augusztus 17-én megnyitott anyakönyv első 
bejegyzése alapján Berzsenyi János harmadszülött fiát: Zsigmondot keresztelte a gyülekezet lelkésze. 
Említésre méltó, hogy Zsigmond apját. Berzsenyi Jánost még a gyülekezet második, 1732-ben elvett 
templomában keresztelte Záborszky János. "̂  

Az újjászületés lendületét a gyülekezet ma is fennálló, harmadik templomának felépítése érzékelteti 
leginkább. Az építkezés anyagi hátterét közadakozással teremtették meg. Méreteit tekintve a 
Kemenesalja egyik legimpozánsabb evangélikus templomát 1784. március 23-án kezdték el építeni, és 
még abban az esztendőben, december 8-án fel is szentelték. 

Mindjárt újraalakulása idején tanítót is alkalmazott a gyülekezet. Karcsay Ferenc tanító azonban 
kezdetben csak kántori teendőket végezhetett, tanítania nem volt szabad. A gyülekezetnek ekkor még 
nem volt orgonája, így énekhangjával vezette az istentiszteleti éneklést. 

A templom megépítése azonban csak a kezdet. Nem volt még templomi berendezés, nem volt torony, 
lelkész- és tanítólak. Harangját a gyülekezet nem használhatta, a harangszót dobszó helyettesítette. 
Nem volt még iskola sem, így a tanköteles gyerekek a katolikus iskolában tanultak. 

A hívek kérvényekben ostromolták az uralkodót, aki végül méltányolta panaszaikat: 1786. 

179 Udvardi Endre teológus: A kemenesmagasi evangélikus gyülekezet története születésétől napjainkig (proszemináriumi 
dolgozat). Evangélikus Hittudományi Egyetem, Bp., 2002. 4. 

180 Érdekesség, hogy a falu neve ekkor még Kemenesmagasiként szerepel, közvetlen közelében volt a jobbágyfalu, Pórmagasi 
mint egyetlen filiája Kemenesmagasinak. 

181 Nagy 226. 
182 Szabó István szerint ez a második templomban történt utolsó keresztelés volt. Nagy Endre adata szerint azonban Kársai 

Katát keresztelték utoljára augusztus 5-én, s ezután vették el a templomot. 
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szeptember 26-án engedélyezte az istentiszteleti harangszó használatát, 1787-ben pedig az evangélikus 
tanító igénybevételét azzal a megszorítással, hogy a hívek a katolikus tanító fizetéséhez is hozzájárulni 
tartoznak."" 

A gyarapodás évei 
A következő években felvirágzott a gyülekezet, építkezések, javítások, földvásárlások következtek. 

Mindez a hívek lelkiismeretes munkájának és az adományoknak volt köszönhető - jegyzi meg Szabó 
István. Az általa összeállított lista az alábbi eseményeket rögzíti: 1787-ben oltárt szereznek Pápáról; 
az oltárképet Moller András pápai festő festette harminc forintért."'' 

1790-ben orgonát vett a gyülekezet hatvannyolc forintért az egyházaskesziektől. 1791-ben lelkészlakot 
emeltek. 1807-ben megépítették az első egyházi iskolát a tanítólakással együtt. 1815-ben Kőszegről 
a gyülekezet új orgonát rendelt. 1834 a templom építésének ötvenedik évfordulója. A jubileumi 
esztendő emlékére állították fel a díszes, márványkőből faragott keresztelési medencét, ami a mai 
napig használatban van. 1835-ben az immár kicsinek bizonyuló templomhajót meghosszabbították. 
Ekkor épül meg 4358 forint költséggel a templom 17 és fél öl (33 méter) magas tornya, három 
haranggal felszerelve. Mivel a költségekhez a pórmagasiak - Horváth János kivételével, aki a torony 
építéséhez 10 öl követ adományozott - nem járultak hozzá, ezért a harangok temetési használatáért a 
pórmagasiaknak díjat kellett fizetni.'" 1845-ben épült fel a gyülekezet második iskolája az első iskola 
szomszédságában részint gyülekezeti alaptőkéből, részint közadakozásból. Hamarosan óvodát is 
építettek. 

A szabadságharc hőse: Berzsenyi Lénárd, gyülekezetünk felügyelője 
Berzsenyi Dániel harmadfokú unokatestvére kisbirtokos nemesi családból származott. A soproni 

evangélikus líceumban tanult, ahol verseléssel is próbálkozott. Ügyvédi pályára készült, de apja halála 
után kényszerűségből katonai pályára lépett. 1848 tavaszán Morvaországban szolgált, s a forradalom 
hírére azonnal magyarországi szolgálatra jelentkezett. Harcolt Jellasics ellen, Perczel táborában 
küzdötte végig a téli hadjáratot. 1849 májusától ezredesi rangban a 9. huszárezred parancsnoka. 
1849. június 26-án Görgey Artúr hadügyminiszter a II. hadtest parancsnokává nevezte ki. Berzsenyi 
betegségére hivatkozva nem fogadta el a tábornoki posztot. Vélhetően ez mentette meg a vértanúságtól. 
Világos után az aradi császári bíróság november 8-án golyó általi halálra ítélte, majd ezt november 17-
én 18 év várfogságra változtatták. Bátyjának küldött búcsúlevelében írja október 7-én: „volt vezéreink 
közül tegnap reggel négyen agyonlőve, kilencen felakasztva lőnek (...) amint a körülmények állnak, s a 
hírek szállnak, ránk, többiekre is ugyanazon elkerülhetetlen sors vár (...) ne keseregjetek szerfelett, ha 
halálomnak kellene is bekövetkeznie, mert hiszen különben is meg kell egyszer halnunk, s értem sem 
lesz nagyobb kár, mint némely másokért. Igaz, ugyan nem örömest halok meg, mert kinek ne esnék 
nehezen egészséges állapotban szakasztatni ki oly hű rokonok közül, minők ti mindnyájan vagytok és 
mindig valátok. Azonban lelkiismeretem és öntudatom tiszta, azért amennyire lehet, nyugodt lélekkel 
megyek sorsom elébe. írd meg, kedves bátyám, mint vagytok." Börtönbüntetését Olmützben töltötte, 
ahol megfestette 132 rabtársának portréját. 1856. július 15-én szabadult. A kiegyezés után visszakapta 
tiszti rangját és kemenesmagasi örökrészét.""' 1864-66 között volt az egyházközség felügyelője. 

A község népességének alakulása 

Magasi a 19. században még az egyik legjelentősebb községe a Kemenesaljának. A honfoglalás 
millenniumára készült a reprezentatív Vas vármegye kiadvány írja róla: „Nagy magyar község (...) 
Lakosai köznemesek és nagy intelligenciával bírnak; már 1848 előtt kaszinójuk volt. Van önsegélyező 
egyesületük, szövetkezeti magtáruk, a legrégibb tűzoltó egyesületük a vármegyében, dalárdájuk, 4 
iskolát tartanak fenn; ezek közül 1 r. kath., 2 ref. (téves adat, helyesen ev.), 1 izr. és egy kisdedóvót.""" 

1881-ben Nemes- és Pórmagasinak együttesen 1624 lakója volt, míg a később kistérségi központtá 
váló Celldömölknek, akkoriban Kiscellnek Nemes- és Pórdömölkkel együtt csupán 1373. Azonban az 
1871-ben épült vasút a mai Celldömölköt tette központba, mivel a magasi nemesek nem engedték, 
hogy a Csorna felé tervezett vasút a földjükön vezessen keresztül. Ettől fogva kezdett csökkenni a 
falu központi szerepe és lakosságának száma. A kereskedelemmel foglalkozók (31 zsidó család is lakik 

183 Szabó. 6. 
184 Az oltárképet, amely egyben a község egyik legkorábbi tárgyi emléke is, a gyülekezet a második ezredforduló előtt 

re.stauráltatta. A restaurátor Németh Gyöngyi kemenesmihályfai származású festőművész. Az utolsó vacsorát ábrázoló 
festmény jelenleg a lelkészlakásban lévő gyülekezeti terem oltárképe. 

185 Szabó. 7. 
186 Kemenesaljái életrajzi lexikon: Berzsenyi Lénárd szócikk 
187 Magyarország vármegyéi és városai, Bp.,1989. Reprint, 73. 

626 



Kemenesmagasi 
lakosságának száma 
1162 
1624 
1861 
1635 
1386 
1185 
1070 
1068 

Nemesmagasi 

870 
1175 
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ekkoriban a faluban) elvándoroltak. A község elzártsága, később a helyi megélhetési nehézségek miatt 
az 1920-ban elért népességi maximum óta a község lakossága állandóan fogy. 

Az alábbi táblázat a lakosság számának alakulását mutatja:'"" 

Év Kemenesmagasi Nemesmagasi Pórmagasi 
lakosságának száma 

1784-87 1162 870 292 
1881 1624 1175 449 
1920 
1948 
1970 
1982 
1990 
1995 

A gyülekezet életének főbb eseményei: 1845-1948 

A templom építésének 100. évfordulója 
Dubovay Béla lelkész idején ünnepli az egyházközség a templom felavatásának századik jubileumát. 

Ez alkalomból adják át a jelenleg is használatos templomi csillárokat, valamint a hívek kegytárgyakat 
adományoznak a gyülekezetnek. Az ünnepségről a felvett jegyzőkönyv részletesen tudósít. Ez némi 
bepillantást is enged az egykori korszellembe: „December 7-én reggel 1/2 6 órakor a gyülekezet 
költségén mozsár-ágyúzás jelezte a nagy ünnepnap felvirradását. Közelről és távolról ki-ki a maga 
tehetsége szerint: majd fényes úri fogatokon, majd gyalogosan sereglettek hitbuzgó keresztyének, 
rokonok és jó barátok a lOO esztendős magasi templomba, hol a valóban meglepően nagy és fényes 
közönség előtt (...) folyt le az isteni tisztelet (...) Dubovay Béla helybeli ev. lelkész a 27-ik: zsoltár 
1-6. verseinek alapján eme tárgy felett elmélkedett! Nem avul meg lOO év múlva sem a templom, ha 
benne: 1. az igazság fénye világol, 2. a szeretet tüze melegít, 3. a bátorság lelke erősít. Beszéde közben 
(...) Horvát József helybeli másodtanító úr vezetése mellett a nemes - és pórmagasi dalárda az 566-ik 
énekből négy hangon énekelt két verset. Szónoklat után ugyancsak a helybeli lelkész úr felolvasta a 
gyülekezet, illetve a templom lOO éves történetének rövid vázlatát.""" 

1903 - a jelenlegi templombelső kialakítása 
Ehhez az évhez kötődik a templom ma is meglévő, díszes berendezésének beszerzése: a magyar 

motívumú szószékoltár a rézfeszülettel, a gyertyatartókkal és a díszbibliával, a vasoszlopos karzat, a 
padok felállítása, az orgona megépíttetése, az új oltárkép megfestése, valamint a templom járdáinak 
kirakása keramitlapokkal. Gróf Teleky Géza festőművész gimnáziumi nevelője, dr. Papp Ferenc iránti 
hálából ingyen vállalta az oltárkép megfestését, és maga építette be az oltár fölé."" 

Az újjáalakított templom felszentelése 1903. szeptember 20-án volt. Az esemény a falu történetében 
is mérföldkőnek számít. Gyurátz Ferenc püspök tartotta az avatási beszédet. Békességre intő szavainak 
hatására ledőlt az a válaszfal, ami a harangok felhasználása miatt közel hét évtizede emelkedett a 
nemesmagasi és a pórmagasi hívek között. Ekkor a pórmagasiak bizonyos pénzösszeg befizetésével 
jogot szereztek a harangok ingyenes használatára. 

Ez volt az első lépés a két gyülekezet egyesülése felé, ami 1911-ben következett be. Ezt megelőzően 
1906-ban a két falurész is egyesült Kemenesmagasi néven. 1908-ban órát szereltettek fel a toronyba 
1100 korona költséggel. 

Az első világháború veszteségei 
Az első világháború nehéz időket hozott a magasiakra is. A harcokban elesett 41 evangélikus 

katona emlékét a templomhajó falán márványtábla őrzi. A világháború alatt be kellett szolgáltatni 
a gyülekezet két harangját. A gyülekezet két bérházát és az ingatlanok egy részét el kellett adni. A 

188 Riczingerné Nagy Mária: A Kemenesmagasi Általános Iskola története. Szakdolgozat. Kézirat. Szombathely, 1996. 6-7. 
Továbbiakban: Riczingerné. 

189 Jánossy Lajos jegyzőkönyve, 1884. dec. 7. Kézirat, gyülekezeti irattár 
190 A portré a nagycsütörtök éjszakáján a Gecsemáné-kertben imádkozó Jézust ábrázolja. Különlegessége, hogy az átélt lelki 

megpróbáltatás nagyságát azzal érzékelteti, hogy a Megváltót törődött öregemberként festi meg. 
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legsúlyosabb anyagi veszteség az volt, hogy a gyülekezet teljes megtakarítása a pénzromlás miatt 
szinte a nullával lett egyenlő. 

A trianoni trauma után 
1923. június 13-án egyházlátogatásra érkezik Magasiba Kapi Béla dunántúli püspök. Szavai a 

trianoni megrázkódtatásra utalnak; a szomorú jelent, a kétes, bizonytalan jövőt bátor lélekkel néző 
bizalom - erről szól a köszöntésére egybegyűlt evangélikusoknak. 

A nehéz anyagi helyzetből a hívek áldozatkész adakozásának köszönhetően hamarosan talpra áll a 
gyülekezet. 1923-ban a templompadok elkorhadt részeit javítják meg Horváth Jánosné Szánthó Zsófia 
nagylelkű adományának köszönhetően. 1925-ben a hadicélokra beszolgáltatott harangjait pótolja a 
gyülekezet: három új harangot rendelnek a Seltenhofer soproni harangöntő cégnél, 67 056 000 korona 
költséggel.'" A gyülekezet korábbról megmaradt harangját a katolikus egyházközségnek adják el, így 
abba a templomba kerül vissza a harang, amelyet 1732-ben erőszakkal elvettek. „Ez a kemenesmagasi 
evangélikusok lelki nobilitását (nemességét) mutatja" - írja az eseményről Tóth János, a gyülekezet 
későbbi lelkésze. Az új harangok szentelése ez év augusztus 28-án Varga Gyula kemenesaljai esperes, 
vönöcki lelkész szolgálatával történik. 

1927-ben épül fel a gyülekezet ma is álló lelkészlakása, 14 000 pengő költséggel. A falukép 
szempontjából is meghatározó, szép, kúria jellegű épületet 2500 dolláros kölcsön felvételével építteti 
meg a gyülekezet. 1932 nyarán megjavíttatták a templom megrongált tetőzetét 435 pengő költséggel, 
aminek fedezéséhez a nőegylet 398 pengővel járul hozzá. 

A templomépítés 150. évfordulóján 

A mai templom építésének százötvenedik évfordulójára 1934-ben külsőleg, belsőleg renoválják a 
templomot. A külső megújítás 1536 pengős költségét gyülekezeti alaptőkéből, az ifjúsági egyesület 
adományából és 300 pengős állami támogatásból fedezik. A belső renoválás közel 380 pengős 
ráfordítását főleg a nőegylet fedezi. Ekkor látják el felirattal a templom bejáratait."^ A 150. évfordulón 
a templom falába beépített kazettában helyezték el a gyülekezet addig megírt történetét az akkor 
élő gyülekezeti tagok névsorával együtt, azzal a kikötéssel, hogy a kazettát ötven év múlva bontsák 
fel, hadd őrizze addig a templom szentelt fala a gyülekezet történetét, és hadd lássa az akkor élő 
nemzedék, kik voltak a gyülekezet tagjai a jubileumon. 

Evangélikus iskoláink történetéből 

A magyar népiskolai hálózatot a protestáns egyházak teremtették meg, melynek egyik első 
intézménye a Nádasdy Tamás által alapított sárvári oskola. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
szerint Magasi első ismert tanítója 1695-ből a már említett Dolgos András, akit méltatlan magatartása 
miatt a következő esztendőben már nem alkalmazott a gyülekezet. 

Az újjáalakulás után az első tanítólakással egybeépült iskola létesítése 1807-ben történt. Az 
iskolaépület a lelkészlakás mellett állt, amelyben közel száz tanuló zsúfolódott össze. A növekvő 
létszám miatt 1845-ben megépül a második iskola. Ekkor különítik el a tanulókat: az első iskolában 
maradnak az idősebbek, a kisebbeket a kis iskolában oktatják. 1893-ban ezt az épületet az iskola eladja 
községi kisdedóvó alapítására. 

A második iskola eladása után vettek egy kocsmaépületet iskola céljára, de ez nem volt alkalmas az 
oktatásra. Ezért kényszerültek 2500 Ft költségen újabb épületet emelni 1895-ben az óvodának eladott 
épület mellett. 1907-ben megvették Tulok Antal birtokos örököseitől a róla elnevezett utcában lévő 
épületet 4300 koronáért. A tekintélyes kúriát 4141 korona ráfordítással alakították át iskolának, ahol a 
tanterem mellett helyet kapott egy tanítói lakás is. Ebben az épületben a 3. és 4. osztály lelt otthonra."' 
Iskoláinkat 1948-ban államosították. 

A második üldöztetés kora: 1948-1989 

Az evangelizácók időszaka: 1945-1949 
A második világháborút követő első öt esztendő pezsgő gyülekezeti életet hozott. Az első 

191 A 467 kg súlyú nagyharang felirata: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Fii 4,4"; a 228 kilogrammos 
középsőé: „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Mt 26,41"; a 117 kg súlyú kisharangé: „Tartsd meg, ami 
nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Jel 3,11" 

192 A főbejárati ajtó felett ez a felirat olvasható: „Erős vár a mi Istenünk!". Az oldalbejárati ajtó felett ez: ,Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan!". A feliratokat Szabó István lelkész költségén Rács Reich Imre celldömölki festő készítette. 

193 Riczingerné. 9-11. 
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evangelizációt 1945 pünkösdjén dr. Deák János soproni teológiai tanár tartotta. 1946 novemberében téli 
tábort rendeztek diakonisszák leányok részére egyházi és világi férfi evangelizátorok szolgálataival. 
1949-ben, karácsony előtt egyhetes evangelizációs sorozat volt a gyülekezetben Túróczy Zoltán püspök 
szolgálataival. Gyülekezetünk idősebb tagjai ma is szeretettel emlegetik ezeket az időket. 

A gyülekezeti élet visszaszorulása a templomfalak közé 
A gyülekezet előző lelkésze, Szabó István még jelentős szerepet játszik a falu társadalmában: 

különböző egyesületek elnöki tisztét tölti be. Utóda azonban a kommunista párt egyházellenes 
politikájának következtében már a közélet peremére szorul. Pedagógus végzettségű felesége, Fekete 
Irma, papnéként sem a faluban, sem a környéken nem kaphat állást. 

Az evangelizáció kezdetben oly biztató lendülete is megtörik. Tóth János keményen szembeszáll 
ugyan az egyházromboló erőkkel - ami, tekintve, hogy apósa, vitéz Fekete Lajos koncepciós per 
áldozatává lett, nem kis személyes bátorságról tanúskodik - , de a hatalom arroganciájával szemben 
nem sokat tehet. Keserűen írja: „Igeszolgálatunk alkalmai később csökkentek. Elmaradtak az 
evangelizációk. Összezsugorodtak az i^úsági bibliaórák. És siralmasan lemorzsolódtak a gyermek
istentiszteletek létszámai. Mi lehetett az oka mindezeknek? Talán kiábrándulás az igéből? Vagy talán 
ellustultak az ige hirdetői? Egyik sem. 1952-ben beérkezett Kemenesmagasiba is a nagy Rákosi-Gerő 
féle struktúraátalakítás." 

A folyamatosan sulykolt, kezdetben agresszív, majd burkoltabb egyházellenes propaganda megtette 
a hatását a lelkekben: „...bibliaórák nincsenek. Résztvevők híján. Evangelizáció szünetel. Ugyancsak 
résztvevők híján. De a vasárnapi és ünnepi istentiszteletek folytatódnak: nagyon mérsékelt, illetőleg 
nagyon közepes érdeklődéssel."* 

A hitoktatás az új törvények alapján fakultatív lett. Az 1970-es lelkészi jelentés nyíltan ír arról, 
hogy a hittanbeíratások alkalmával pártutasításra alkalmazott lemorzsoló taktika következtében 
fokozatosan csökken a hitoktatásban részesülő tanulók létszáma: Az 1967/68-as tanévben már csak 40 
tanulót írattak be szüleik hittanra; felét sem az összes evangélikus tanulónak. Oktatásukra csupán heti 
2 órát engedélyeztek. 1969/70-re már csak 20 gyermeket írtak be illetékesek hitoktatásra, ami kb. 17 %-a 
a megkeresztelt gyermekeknek. A lelkész hitoktatási engedélyét politikai álláspontja miatt esetenként 
hosszabb-rövidebb időszakokra visszavonták. A konfirmációs oktatásra felsőbb rendelkezés alapján 
összesen csak 3 hónapot vehet igénybe az egyház, mindössze 22 órát. 

Anyagi nehézségek 
Magasi 1945 előtt gazdag gyülekezetnek számított: az 1240 lelkes egyházközség 134 kat. hold földet 

birtokolt. Az 1945-ös földreform a 100 holdon felüli részt leválasztotta. Az állam 1952-re már csak 2-3 
holdat hagyott meg egyházi tulajdonban. Az ún. „lelkészi államsegély" nem pótolta a veszteségeket. A 
földek elvesztése után teljes mértékben a személyes hozzájárulásokból tartja fenn magát a gyülekezet. 
Az ötvenes években, a „padláslesöprések" szűkös idejében azonban nagyon csekély az így befolyt 
összeg. A lelkészcsalád nehéz anyagi helyzetén Tóth János gazdálkodással igyekszik segíteni, ami 
azonban komoly lelkiismereti terhet jelent számára: „1948-ig a látogatásokat sokkal nagyobb számban 
tudtam végezni, mint azután. Ettől kezdve elkezdtem ugyanis gazdálkodni, ami rengeteg időt vesz 
igénybe, így a cura pastoralis (lelkigondozás) rovására megy. Kérem Istent, hogy tegye lehetővé 
egyfelől, hogy a gazdálkodás nélkül is el tudjam családomat tartani, másfelől meg, hogy a legjobb 
vetésterületet, egyben a legfontosabb szolgálatot (értelemszerűen: a lelkek gondozását) nyissa meg, és 
tegye akadály nélkül lehetségessé."^ 

A folyamatos ellenpropaganda és a súlyos anyagi gondok dacára a gyülekezetben még él a templom 
iránti hűség. Az építés 175. évfordulójára, 1959-ben renoválni tudja templomát kívül és belül. A 22 000 
Ft-os kiadás mellett legalább ekkora értékű közmunkát is végeznek a hívek. 1966-ban a lelkészlakás 
külső és belső felújítására került sor. A 44 000 Ft-os költséggel elvégzett munkát a Lutheránus 
Világszövetség 30 000 Ft-os támogatása tette lehetővé. 

Az istentiszteleti élet 
Mára már az idősebb egyháztagok emlékezetében is lassan feledésbe merül, hogy mai istentiszteleti 

rendünk fontos elemei is Tóth János lelkész szolgálata idején honosodtak meg gyülekezetünkben. 1951-
es gyülekezettörténeti összegzésében így ír erről: „Kezdetben az ünnepi és vasárnapi istentiszteleteknél 
a Szabó (elődje: Szabó István) által kitaposott utakon maradtam, de - mihelyt lehetett, a megszokott 
formákon változtattam és élénkítettem. 1948 karácsonyán bevezettem a Miatyánk és a Hiszekegy 
gyülekezet által való hangos mondását." 

194 Tóth János: A Kemenesmagasi Evangélikus Egyházközség története. 1945-1970. Kézirat. 4-5. Továbbiakban: Tóth. 
195 Tóth. 8. 
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A vasárnap délutáni istentisztelet időpontját 1949 böjtje után változtatja meg. E lépésének oka, hogy 
a kora délutáni labdarúgó-mérkőzések sokakat elvonnak a templomlátogatástól. 1951 februárjában 
még örömmel ír ennek eredményéről; „Istennek legyen hála, eddig még örvendetesen jó az eredmény. 
Az esti istentiszteletek jól látogatottak. Szinte elérik, legalábbis néha, a délelőtti arányt.'" Később 
azonban a falu lakosságának csökkenésével és az elvilágiasodás lassú, de folyamatos térnyerésével 
egyre csökken a vasárnapi gyülekezet lélekszáma. Leánya édesapjáról szóló írásában így emlékezik 
erre az időre: „Nagyon csökkent az istentiszteletek látogatottsága. Hűséggel mégis mindig megtartotta 
a két istentiszteletet vasárnaponként. Tudok olyan esetről is, amikor senki sem volt a délutáni 
istentiszteleten. Akkor egy ének után az oltár előtt hangosan imádkozott, majd könnyes szemmel 
láttuk kijönni."'" 

Emléktábla Tóth János tiszteletére 
A gyülekezet a nehéz időkben is hűségesen szolgáló lelkészének és sokat nélkülöző családjának 

emlékére 2000-ben a parókia falára márványtáblát készíttetett. Guóth Emil felügyelőnk javaslata 
alapján az emléktábla felirata ez: „Hálából Tóth János (1906-1990) és Családja emlékére, mert 
kitartottak mellettünk az egyházüldözés idején. A Gyülekezet." 

A templom 200 éves évfordulója 
Tóth János 73 esztendős korában megy nyugdíjba (1979). A lelkészi szolgálatot Deme Dávid, akkor 

osffyasszonyfai lelkész veszi át helyettesként. Öt Zügn Tamás követi, szolgálatának idejére esik 
a templomépítés 200. évfordulója. Ez alkalomból a gyülekezet templomát és parókiáját egyaránt 
megújítja. A felújítási munkákat elsősorban Guóth Emil gyülekezeti felügyelő tartja kézben, a jelentős 
értékű közmunka szervezését, esetenként az anyagbeszerzést is ő végzi. 1989. augusztus l-jétől a 
gyülekezet lelkésze Kovács Imre, aki itt és Kemenesmihályfán végzi lelkészi szolgálatát. 

(Kovács Imre hosszú, súlyos betegség után 56 évesen elhunyt. 2010. július 16-án búcsúztak tőle. A 
kemenesmagasi templomban ravatalozták fel, Vönöckön temették, és Kemenesmihályfán emlékezett 
meg róla a család és mindhárom gyülekezete a Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnapon.) 

A rendszerváltástól napjainkig 

Épített örökségünk megóvása 
A télen gyülekezeti teremként használt parókia megújításának a kivitelező által használt rossz 

minőségű anyagok miatt sajnos nem sokáig örülhetett a gyülekezet. Ezért az ezredforduló közeledtével 
ismét elhatározzák a renoválást. Jelentős közmunkával és közegyházi támogatással elkészül az épület 
2000-re. A lelkészlakást és Tóth János emléktábláját Ittzés János püspök szolgálatával szentelik fel. 

A műemléktemplom megújítására 2005-ben európai uniós támogatást nyert el az egyházközség. Az 
50 millió Ft-ot meghaladó beruházás keretében lehetővé vált a minden korábbinál alaposabb renoválás 
és a templomkert rendezése. 

Testvérgyülekezeti kapcsolatunk a barcasági csángó evangélikusokkal 
A három kemenesaljai anyagyülekezet: Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa és Vönöck valamint 

a barcasági Hosszúfalu-Alszeg testvérkapcsolata 1990-ben kezdődött. A kapcsolatfelvételt követően 
először egy 27 fős ifjúsági csoport látogatott a Kemenesaljára Daragus Endre tiszteletes és egy pedagógus 
házaspár vezetésével. A gyönyörű barcasági viseletbe öltözött fiatalok mindhárom templomunkban 
irodalmi összeállítással szerepeltek. Látogatásukat 1992-ben viszonoztuk egy busznyi utazóval. Az 
elszállásolás ott is, nálunk is házaknál történik, így a családok között is kapcsolat szövődhet. Azóta 
évente, kétévente látogatjuk egymást. 

1996-ban egyházi közvetítéssel újabb szál szövődött a Barcaság és Kemenesalja között. A Négyfalusi 
Vegyeskar Gyerkó András karnagy vezetésével és a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör 
Sebestyén Zoltán vezetésével felvette a kapcsolatot, és elhatározták, hogy kölcsönösen látogatják 
egymást. Még ez évben sor került a citerazenekar első barcasági útjára, ahol több fellépésük is volt, 
fergeteges sikerrel. 

Emlékezetes találkozások: 
1997-ben a Barcaságból érkezett két busz: az egyházi csoport mellett a vegyeskar viszonozta a 

citerások látogatását. Erre az évre is adatott különleges és felemelő élmény. Ittlétük idejére esett a 

196 Tóth. 7. 
197 Dr. Sólyom Jenőné Tóth Márta: Tóth János (1906-1990). Gyülekezeti irattár. Kézirat. 
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Kossuth Rádió istentisztelet-közvetítése a vönöcki templomból. Éltünk az alkalommal, és lehetőséget 
teremtettünk a vegyeskar szereplésére. így történt, hogy a rádióhullámok hátán Kemenesaljáról 
„hazaénekeltek" a Kárpátok kanyarulatába. 

Az egyházközség és az önkormányzat együttműködése 
Községünkben két köztéri emlékmű található. Mindkettő az egyházközség és az önkormányzat 

együttműködéséből született. A faluközpontban emelt 2. világháborús hősi emlékmű építését Németh 
Endréné tanácselnök kezdeményezte, terveit a korábban építészmérnöki tanulmányokat is folytató 
lelkész. Kovács Imre készítette. Az anyagi háttér megteremtéséért elsősorban gyülekezetünk presbiterei 
fáradoztak: megszervezték a gyűjtést, személyesen járták végig a családokat. 

Ökumenikus szertartás keretében történt felszentelésén Für Lajos honvédelmi miniszter mondott 
ünnepi beszédet. 

A Népház előtt álló, majd 1967-ben lerombolt Trianon-emlékmű visszaállítását KovácsnéTóth Márta 
2000. június 4-i igehirdetésének hatására Sebestyén Zoltán iskolaigazgató, presbiterünk szorgalmazta. 

Az emlékhely szerkezetét és jelképrendszerét Kovács Imre lelkész tervezte meg, a munkálatokat 
Sebestyén Zoltán szervezte és felügyelte. 2000-ben történt ökumenikus felszentelésén az erdélyi 
Barcaságból érkezett Négyfalusi Vegyeskar is közreműködött. Létesítésének folyamatáról és a 
felszentelési ünnepségről emlékkönyv készült. 

Napjainkban 

A hamis biztonságot jelentő pártállami idők, a központi gazdasági tervezés és támogatás korszakának 
törvényszerű összeomlása után a kisfalvak helyzete nagyon nehézzé vált. Nem túlzás azt állítani, 
hogy a magyar falu most éli át 1000 éves történetének legnehezebb időszakát: lényegében megszűnt 
mezőgazdaságból élő közösségnek lenni, saját kultúráját, megtartó és eligazító hagyományait már 
korábban elveszítette, az elöregedés, lakosságfogyás rémével kell szembenéznie. 

E külső körülmények természetesen nem maradnak hatás nélkül gyülekezetünkre sem. A temetések 
száma évről évre sokszorosa a keresztelésekének. Az iskola, úgy tűnik, megmenekül a bezárástól, 
éppen a szomszédos falvak iskoláinak megszűnésével átvett tanulóknak köszönhetően, de a helyi 
születésszám itt is alacsony. A nehezedő körülmények között kell egyházközségünknek megtalálnia 
a járható utat, hogy ne csak a templom méltóságteljes épülete újuljon meg, hanem a faluval együtt a 
gyülekezet is megtalálja helyét az új idők hidegen fújó szeleinek dacára. 

Nagyon kell most is annak az „erős vár"-nak a védelme, amely eddig a legerősebb ellenszélben is 
megóvta Krisztus kemenesmagasi egyházát. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek 1630-1732 között: Pápai János (1630), Michoninus Jakab (1646), Ivánczy György (1649-

1651), Végh Gergely (1654-?), Nikolaidesz Márton (1674-Pozsonyban megjelent, majd külföldre 
ment), Rédei János (1678-1679), Rajki János (1706), Sziládi György (1706-1710), Rajki Dénes (1710 
körül), Csép György (1725 körül), Záborszky János (1732) 

A türelmi rendelettől: Kövessy Pál (1783-1788), Hajas Károly (1788-1791), Rácz János (1791-1799), 
BraunmüUer János (1799-1805), Cserty Ferenc (1805-1808), Kiss László (1808-1811), Kiss János (1811-
1848), Tóth János (1848-1863), Csaph István (1864-1880), Dubovay Béla (1880-1897), Szabó István 
(1913-1943), Tóth János (1943-1978), Deme Dávid (1978-1979), Zügn Tamás (1980-1985), id. Magassy 
Sándor (1986), Kovácsné Tóth Márta (1986-1989), Kovács Imre (1989-2010), Kovácsné Tóth Márta 
helyettes lelkész (2010-) 

Felügyelők: Guóth Zsigmond (1783-1795), Guóth Sándor (1795-1809), Berzsenyi Gábor (1809-1827), 
Berzsenyi Zsigmond (1827-1848), Guóth Lajos (1848-1864), Berzsenyi Lénárd (1864-1866), Berzsenyi 
Elek (1866-1887), Guóth István (1887-1892), Guóth Gábor (1892-1894), Tompa Sándor (1894-1907), 
Berzsenyi Dezső (1907-1908), Guóth Márton (1908-1914), Horváth János (1914-1920), Magassy Sándor 
(1920-1922), Guóth Gábor (1922-1932), Molnár István (1932-1937), Tóth Lajos (1937-1948), Tibortz 
Gyula (1948-1969), Smidéliusz József (1971-1981), Guóth Emil (1981-) 

Másodfelügyelők: Magassy Sándor (1914-1920), Molnár István (1922-1932), Tibortz Gyula (1947-
1948) 

Segédlelkészek: Bándy Miklós (1909-1911), Bőjtös László (1911-1913) 
Tanítók az első időszakban (1630-1732): Dolgos András (1695), Dénes István (1706), Gutavinszky 

Márton (7-1732) 
A türelmi rendelet után: Karcsay Ferenc (1783-1786), Horváth József (1786-1788), Sztrokay László 
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(1788-1800), Pallosy János (1800-1803), Sztrokay László (1803-1832), Győry Pál (1832-1837), Muzsay 
Antal (1837), Takács Pál (1837-1842), Patyi László (1842-1867), Papp Ferenc (1867-1909), Szakái László 
(1909-1933), Boros Kálmán (1934-1948) 

Másod-, illetve 1907-től második számú tanítók; Ittczés József (1863-1865), Grosch Károly (1865-
1867), Mestery Lajos (1867-1869), Takács János (1869-1970), Berecz Gábor (1872-1875), Koczor Márton 
(1875-1879), Horváth József (1879-1885), Szabó György (1885-1890), Nagy Pál (1891-1892), Szakái 
László (1892-1908, de nem ment el, hanem kántor és első számú tanító volt 1933-ig), PálíFy Mihály 
(1909-1924), Smidéliusz Sándor (1924-1927), Sándor József (1927-1948) 

Harmadik számú tanítók: Pálfy Mihály (1908-1909), Smidéliusz Sándor (1909-1924), Kasztner Samu 
(1924-1926), Szalkay Szabó Károly (1926-1928), Weber (Vönöcki) Zoltán (1928-1929), Bertalan Sándor 
(1929-1948) 

Kisegítő tanerők: (szolgálati idejük ismeretlen) Györgyei Helén, Jákói Margit, Nagy Jolán, Tóth 
Dénes, Sebestyén Dénes, Guóth Endre, iíj. Illés László, id. Illés László, Németh Zoltán, Szényi Imre, 
Fekete Irma, Böröndy József, Kutassy Matild 

Kántortanító az államosítás után: Ilés László (1950-1974) 

IKovács Imre 
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Kemenesmihályfai Evangélikus Egyházközség 

9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 22. 
Tel: 20/824-6013 
E-mail; marta.toth@lutheran.hu 
Kovácsné Tóth Márta helyettes lelkész 
Önálló gyülekezet 1932-től, de már a 16. század közepétől volt itt gyülekezet. 

Lélekszám: 381/317/218 A tisztségviselők: Kiss Ida felügyelő, Smidéliuszné Kurányi Beáta pénztáros. 
Farkas Zoltánná jegyző, Záborszky József gondnok. Ősze László harangozó. Presbiterek: Ambrus Géza, 
Borhy Ferencné, Fodor Józsefné, Fülöpné Kiss Ildikó, Gyimesi Jánosné, Kovácsné Bognár Csilla, Lukács 
Károlyné, dr. Mesterházy Zsuzsa, Molnárné Kovács Katalin, Németh Lajosné, Németh Zoltánné. 
Tiszteletbeli presbiterek: Bolla Gyula, Erdélyi Sándor, Németh Józsefné 

A gyülekezet története 

Kemenesalja lelkületéről 

Az emberi lelkületre, a génjeinkbe kódolt adottságokon és a mindennapok hatásain túl, három 
elem van maradandó hatással. Legerőteljesebben a gyermekként megtapasztalt családi légkör formál. 
Rejtettebben él bennünk a múlt, családunk, lakóhelyünk, népünk története. S még titkosabban, alig 
kitapinthatóan hat bennünk a táj arculata, amelyben élünk. 

„A kemenesaljai hétszilvafások egyébként jobbára ugyanabban a kisparaszti életformában éltek, 
mint a jobbágyfalvak lakói (...) maguk művelték sovány földjüket, ugyanolyan keservesen küszködtek 
a kavicsos erdőháton, fiaik közül azonban mégis többen juthattak el a soproni evangéhkus líceumba, 
amelynek kossuthi szelleme a Ferenc József-i kor távlatában szinte forradalminak számított. Berzsenyi 
iskolájának kisugárzása révén vált keményen ellenzéki, függetlenségi szigetté a jórészt aulikus (a 
bécsi udvar konzervatív politikáját támogató) Dunántúlon" - így jellemzi a hatvanas évek elején egy 
folyóiratunk a tájegységet.'™ 

A tájegység népének 19. századi ellenzéki arculata azonban nemcsak a soproni líceum kisugárzó 
hatásával magyarázható, hanem azzal is, hogy a környék népessége a középnemességhez tartozó 
családok: Ostffyak, Vidosok, Berzsenyiek, Radók, Weöresök, Guóthok, Győrííyek, Magassyak, 
Mesterházyak és mások vezetésével ellenállt a Habsburgok által támogatott katolikus restaurációnak, 
megőrizte evangélikus hitét. Ennek a részben felekezeti, részben politikai gyökerű ellenállásnak 
köszönhetően maradhatott fenn az a közel 20 000 lelket számláló kemenesaljai magyar evangélikus 
sziget, amely egyedülálló a maga nemében: jelenlegi határainkon belül magyar gyökerű evangélikus 
tömb nem található máshol. Hasonló nagyságú, egy tömbben élő magyar evangélikusságot csak majd' 
ezer kilométerre a Kemenesaljától a Kárpátok kanyarulatában találunk, a barcasági csángóknál. A 
csendesen konok, csak néha fellángoló ellenzéki lelkület társul azzal a táj formálta életérzéssel, amiről 
Hamvas Béla a helybeli értelmiség által sokat idézett tanulmányában így ír: „Mintha a Kemenesalja 
fővárosa nem Budapest lenne, hanem Athén." Mediterrán derű, a méhes zsongása, a föld „csendes bája 
és nyugodt oldottsága". Családias rend, amelyben „a nemesség helyzete nem kiváltság. Nemes az, aki 
közelebb van a középponthoz. Szerepe az, ami a családfőé. Nemcsak úr, hanem felelős is. A béres és 
munkás nemcsak alkalmazott, hanem családtag is."'" 

Kezdetektől a reformációig: Kemenesmihályfa és környéke a középkorban 

A vidék előtörténete a honfoglalásig 
Nyugat-Dunántúlon már a csiszoltkő-korszaktól kezdve a bronzkorig ismertek ősi települések 

maradványai.™" A római jelenlét emléke a légionáriusok által épített hadiút Mihályfa és Vönöck 
között, amely feltehetően a Július Caesar által alapított, Pannónia nyugati felén állomásozó XV. Legio 
Apollinaris katonáinak keze nyomát őrzi.^"' A Mihályfával szomszédos Tokorcson 1982-ben bukkantak 
késő római leletekre. 

198 Élet és Tudomány, 1963. január 6. 
199 Hamvas Béla: A Dél és Nyugat géniusza; in: Szellem és egzisztencia, Pécs, 1987. 90. 
200 Ösi kultúrák jelenlétét igazolták a Mihályfától 4 km-re lévő Ság hegyi feltárások. 
201 A légió nagypoUtikai szerepet is játszott, amikor 193. április 9-én Carnuntumban császárrá kiáltották ki Septimius Severust. 
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Az első írásbeli dokumentumok 
A község területének lakott voltáról a 13. századból ismert az első okleveles említés. A tatárjárás 

ezt a vidéket sem kímélte. Levéltári kutatásaira támaszkodva írja erről Mesterházy Sándor: „A Hazai 
Okmánytár (1272. VI. 184 + 1283. u.o. 298.) két elpusztult faluról tudósít: OL és CHEP. Az előbbi 
Csöngenek felel meg, az utóbbi Kemenesmihályfának. (Csépi-dűlő neve őrzi az elpusztult falu emlékét. 
- K. I.) 

Myhalfalvát az 1409. évtől említi a Soproni Levéltár A 15. századtól már Kemenesmihályfalva néven 
szerepel a helység neve. A Mihály név Ostffy Mihályról került a falu elnevezésébe, aki földesura lehetett 
a településnek, hiszen V. István király apjának, IV. Bélának a tatárjárás idején való megmentéséért az 
Ostffy családnak adományozta a karakói várispánságot. Az 1700-as évektől kezdődően írták a 'falva' 
szót 'fa' rövidítéssel."^"' 

A korszakkal kapcsolatban kell említenünk a falu római katolikus templomát. Első írásbeli említése 
1439-ből való, de az 1974-es régészeti kutatások szerint korábbi építésű lehet. A templomhajó és a 
szentély középkori, román stílusú, a torony és a sekrestye barokk. Az egyhajós templom szentélye 
keskenyebb a hajónál, és félkörívesen záródik. A megyében található román, román-gótikus stílusú 
Árpád-kori templomainkkal (Csempeszkopács, Öriszentpéter, Velemér) összehasonlítva meglepő a 
templomtér nagysága (közel kétszerese az említetteknek). Feltehető, hogy a község a tatár pusztítás 
után hamar újranépesült, s már Árpád-házi királyaink idejében jelentős településsé vált. A 16. századtól 
1732-ig az evangélikusok használták a templomot. Kriptájában a Dömölky család temetkezett. Az 
ellenreformáció során fegyveres erővel vették el a gyülekezettől. Jelenlegi oltárképét: Szent István 
megkövezését Dorfmeister István festette.™' 

A reformáció tüzében 

A magyarországi hitújulás sajátossága - Nemeskürty István olvasatában 
A magyarországi reformáció a közvetlen török fenyegetettség miatt Európában egyedülálló 

sajátosságáról írja a katolikus Nemeskürty István: „A magyar reformáció(...) a Szent István-i 
keresztyén eszme folytatása; első feladatunk, hogy kedvesek legyünk Isten előtt, mert ha vétünk 
ellene, megbüntet, s lévén gyermekei, különös szigorral büntet. Mivel a kor embere úgy érezte, hogy 
az akkori római liturgia felületes, hogy a pápák és főpapok a világnak élnek, élvezeteket, bűnöket, 
gazdagságot hajszolnak - joggal vélhette: Istennek tetsző cselekedet az igazi hithez visszatérni. Amit 
Európa (...) a maga racionális ésszerűségében fogadott el új vallásgyakorlatnak, az nálunk bűntudat
kiváltotta lelkiismereti kényszer volt, a haza megmentése érdekében (...). Rendkívül jelentős tény, 
hogy ezt a lelkiismereti kényszert, ezt a bűntudatot - kevés kivétellel - főnemes és jobbágy, szegény 
és gazdag egyaránt átéli. Ez a magyarázata, hogy erőszakos és rettegett főurak is meghunyászkodva 
hallgatják lelkészük feddését, és amikor egy Bornemisza Péter név szerint mennydörgi a szószékről 
a főrangúak bűneit, nem téve kivételt a királlyal sem (...), akkor ezt a Bornemiszát ugyanezek a 
megfeddett főurak segítik, oltalmazzák, támogatják!"™'* 

Kemenesalja: a Nádasdyak patrónusi korszaka 
A reformáció német földről elsősorban diákok és kereskedők közvetítésével gyorsan eljutott 

hazánkba is. Elterjedésében is jelentős szerepe volt a Nádasdy családnak, elsőként a köznemesből 
a főrendek közé emelkedő Nádasdy Tamásnak. Az országos főkapitányi és nádori rangra emelkedő 
Tamás gróf Rotterdami Erasmus vallási türelmességének híve, Melanchthon Fülöppel is levelez. 
Udvarában katolikus papok is működnek, emellett 1535 elején ő ad menedéket a budai fogságából 
vélhetően általa kiszabadított Dévai Bíró Mátyásnak, a „magyar Luther"-nek. Nyomdát létesít, ahol 
1541-ben megszületik az első Magyarországon nyomtatott magyar nyelvű könyv: Sylvester János 
teljes Újszövetség-fordítása. Iskolát alapít, amelynek színvonalát jelzi, hogy itt tanult Balassi Bálint 
nevelője, Bornemisza Péter is. A megfáradt vándorénekes, Tinódi Lantos Sebestyén is Sárvárra 
igyekszik 1555 őszén kedves mecénásához. Tamás grófhoz, de találkozni már nem tudnak. A sárvári 
udvarházban hal meg 1556 januárjának utolsó napjaiban. Haláláról Perneszith György tiszttartó így 
számol be a távollevő nádornak: „Tinódi Sebestyén, megvetvén már ezt a halandó muzsikát, elment a 
mennybeliekhez, hogy ott az angyalok között sokkal jobbat tanuljon, akit e hónap utolsó előtti napján 
a sári atyák mellé helyeztem. Haldokolva rám parancsolt, hogy én se maradjak itt sokáig, hanem 
gyorsan kövessem őt, hogy én is megtanulhassam az égi muzsikát."™^ Mihályfán egy különleges, ha 

202 Mesterházy Sándor: Kemenesmihályfa, Kemenessómjén, Sömjénmihályfa múltjából, 11. Továbbiakban: Mesterházy. 
203 C. Harrach Erzsébet-Kiss Gyula: Vasi műemlékek, Szombathely, 1983. 157-158. 
204 Nemeskürty István: Mi, magyarok. Bp., 1989. 239. Továbbiakban: Nemeskürty 
205 A korabeli és mai hitvilág közti távolságot is jól érzékelteti a beszámoló. Az örökkévalóság, ami Tinódinál még erős realitás, 
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nem egyedülálló, tárgyi emlék őrzi a három részre szakadt ország megpróbáltatásainak emlékét. A 
török korból fennmaradt nagyméretű, közel kétméteres kovácsoltvas kettős kereszt, csúcsán a török 
félholddal. A hagyomány szerint a kettős kereszten lévő félhold azt jelentette, hogy a falun átvonuló 
török csapatok már kirabolták a községet. 

Kemenesmihályfa evangélikussága a 16-17. században 

Térségünkben nem ritkán egész falvak tértek át plébánosukkal együtt a megújult hitre, ami egyrészt 
jelzi a késő középkori egyháziasság kiüresedését, másrészt az ebből következő lelki szomjúságot. Bár 
adataink csak elvétve maradtak fenn ebből a korszakból, a fentiekből érthető, hogy a mihályfai Árpád
kori templomot a hitújítás után magától értődőén sajátjának tekintette az evangélikussá lett falu népe. 
Kazó István vasvári prépost 1699. január 4-ére keltezett egyházlátogatási jegyzőkönyve Mihályfán 
9 katolikus és ezzel szemben 441 protestáns vallású személyről tud. Kazó canonica visitatiója írja az 
akkor evangélikus kézen lévő templomról: „Kelet-nyugati fekvésű, tornya nincsen, zsindellyel jól 
fedve van, mennyezete gerendás, színes festéssel van ellátva, kórusa fa - festett díszítéssel, szószék 
kőből van, elégséges és rendezett ülőhelyekkel rendelkezik, a padozat téglakirakásos, a szentély 
boltozott, mely kőből van, a szentély mellett északról és délről egy-egy fülke simul kápolna módjára, 
alkalmas arra, hogy oltárok legyenek bennük elhelyezhetők."^'"' 

„Egyetlen sikeres nemzeti felkelésünk", Bocskai István szabadságharca, teremtette meg feltételeit a 
kemenesaljai evangélikusság megerősödésének is. Végrendeletében így ír a fejedelem: „Szívem örvend 
rajta, és Istennek érette nagy hálákat adok, hogy én az országot, mint édes hazámat most mindenféle 
ellenségtől megszabadult állapotban hagyhatom."^"' 

1603-tól van tudomásunk a térség gyülekezeteit összefogó Kemenesaljai Egyházmegye létéről. A 
gyülekezetek meglátogatására a zsinat a Pázmány Péterrel is hitvitát folytató, jeles sárvári lelkészt, 
Magyari István főesperest küldte ki.™ Payr Sándor szerint Mihályfa „(OstfFy)Asszonyfa mellett egyik 
legkiválóbb kemenesaljai község", már 1550 előtt befogadta a reformációt. Ezt az is valószínűsíti, hogy 
az Ostffyaknak, a kemenesaljai középnemesi patrónusok egyik legjelesebb családjának, már 1549-ben 
volt birtoka Mihályfán is. A gyülekezet lelkészeinek nevét azonban csak 1630-tól ismerjük, „...ebben 
az évben Szeredi István volt mihályfai lelkész. 1646-ban a dubovai születésű Benedikti Tamás (...), 
1656-ban Soldos Ferenc volt Mihályfa lelkésze, aki ellen magánélete miatt a büki zsinaton vizsgálatot 
rendeltek el."™' Kemenessömjén egyháza ebben az időszakban leánygyülekezetként Mihályfalvához 
tartozott. 

Az ellenreformáció: a főúri patrónusok elvesztése 

A kemenesaljai evangélikusság első száz esztendejében a Nádasdy család patrónusi tevékenysége 
biztos hátteret nyújtott a prédikátoroknak és gyülekezeteiknek. Pázmány Péter színre lépésével 
azonban kezdetét vette a katolikus restauráció. Kiválóan képzett élharcosai, a jezsuiták a katolikus 
egyház javára fordítják az 1555-ös augsburgi vallásbéke eredetileg protestáns vívmányát. Az „akié 
a föld, azé a vallás" elve alapján a birtokos jobbágyai kötelesek uruk hitét követni. A jezsuiták ezért 
elsősorban a protestáns főrendeket célozták meg. Egy-egy főúr megnyerése jobbágyok tömegeit terelte 
vissza a katolikus egyházba. 

A dunántúli főnemesek sorban térnek vissza a régi hitre: Erdődy Tamás 1607-ben, Bánffy Kristóf 
1612-ben, Zrínyi György 1623-ban, Batthyány Ádám 1630-ban, Széchy Dénes 1635-ben. Az ország 
egyik leggazdagabb főrendje Nádasdy (III.) Ferenc 1643. november 25-én a csepregi zsinaton jelenti be, 
hogy édesanyja után maga is katolikus hitre tér. A korábban az evangélikus hit védelmében teológiai 
vitairatokkal is jeleskedő ifjú gróf döntésének oka Payr Sándor szerint egyrészt a jezsuita érvelés, 
másrészt a szerelem. A szép, művelt és gazdag Esterházy Júlia kezének elnyeréséért a költő és hadvezér 
Zrínyi Miklóssal kell vetélkednie. Az apa, Miklós nádor feltételül szabja meg a katolikus egyházba 
való visszatérést. A 20 éves Ferenc gróf igent mond: döntése csupán Vas és Sopron megyében 40 ezer 
jobbágyát kényszeríti a katolikus vallásra. Ekkor már 300 Nádasdy-birtokon működött evangélikus 
gyülekezet és lelkész, ezek nagy részét apósa biztatására sikerült megszüntetnie. 

A kemenesaljai középnemesség ellenállása 
Az evangélikus falvak lakossága valaha főként önállóan gazdálkodó kisnemesekből, ún. 

napjaink elvilágiasodott lelkiségében már alig van jelen. 
206 Mesterházy 13. 
207 Nemeskürty 262. 
208 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron. 1924.1.. 606. Továbbiakban: Payr. 
209 Payr: 335. 
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kurialistákból (egytelkes nemesekből), illetve föld nélküli armalistákból (csak nemesi címmel 
rendelkező nemesekből) állt. A helyi egyházakban a kegyúri szerepkört néhány jelentősebb 
középnemesi birtokos család gyakorolta. Főként e középnemesi réteg ellenállása eredményezte, 
hogy Kemenesalján a fegyveres kényszer ellenére sem járt jelentős eredménnyel az ellenreformációs 
nyomás. Mesterházy Sándor alapos felsorolásából megismerhetjük a környékbeli családok nevét: 
„ÓstíFyak, Deömölkyek, Magassyak, Niczkyek, Sitkeiek, Káldyak, Károlyiak, Vidosok, Berzsenyiek, 
Radók, Manóbüki Horváthok, Mesterházyak, Ajkayak, Rajkyak, Tevelyek, Kisfaludyak, budakeszi 
Weörösök, dukai Takáchok, Bárdossyak, Noszlopyeik, a Babay, Győrffy, Lórántffy, Hajas, Porkoláb, 
Miskey család és mások is védték az evangélium ügyét (...). Kuzmich Péter győri kanonok nyilatkozata 
szerint Kemenesalja 50 falujában még 1680-ban sem volt egynek sem plébániája." "" 

A gyászévtized megpróbáltatásai 

A gyászévtized kezdetén, 1671-ben a Wesselényi-féle összeesküvés felszámolása után a megtorlás 
ürügyén elkezdődik a protestánsok minden eddiginél erőteljesebb üldözése. Ebben az időben, 1674-
ben Vince Ferenc volt a mihályfai lelkész. Az 1680. évi feljegyzés szerint a nehéz években is mindvégig 
volt lelkész a faluban, de nem a parókián lakott. A Thököly Imre vezette kuruc felkelés hatására 
némileg enyhülő protestánsüldözés eredményeként az 1681-es soproni országgyűlés részben felújította 
a bécsi béke által elvileg biztosított szabad vallásgyakorlatot. A protestánsoktól erőszakkal kicsikart 
kötelezvények érvényüket vesztették, visszatérhettek a száműzött prédikátorok. 

A kemenesaljai esperesség újjáalakulása Mihályfán 
1681 után feléledhettek az elnyomott gyülekezetek, azonban 14 évig semmilyen közegyházi szervezet 

nem fogta össze az egyházközségek életét. 1695. október 9-én Kemenesmihályfalván alakul újjá a 
Kemenesaljai Egyházmegye. Miért éppen Mihályfára esett a választás? A legtekintélyesebb falunak 
Asszonyfa számított, de 1680-ban az itteni templomot és várat egy 5000 fős császári sereg lerombolta, 
mivel Ostífy Miklós Szenei Fekete István püspököt birtokán rejtegette. Mihályfa ekkor még evangélikus 
kézen lévő nagyméretű, román kori temploma alkalmas lehetett a küldöttek befogadására. 

Az egyházlátogatások tanúsága 

A gyűlés Asbóth János nemeskéri lelkészt választotta esperesnek. Az esperes és kísérője az alakuló 
gyűlés után két héttel el is indult a gyülekezetek meglátogatására. A három szakaszban, október 27-től 
március 5-ig tartó vizitáción megvizsgáltak 70 egyházközséget, a látogatásokról alapos, latin nyelvű 
dokumentációt készítve."' 

A vizsgálatban először az elöljárók nyilatkoztak a lelkészről az alábbiak szerint: 
Az Ágostai hitvallás szellemében hirdeti-e Isten igéjét, osztja az úrvacsorát? 
Az istentiszteleteket, könyörgéseket hiánytalanul megtartja-e? 
Erkölcsi élete tiszta-e? 
Van-e egyéb panasz ellene? 
Kívánják-e továbbra is a hívek lelkészüknek? 
Ugyanezeket a kérdéseket a tanítóval kapcsolatban is megvizsgálták. 
Másodjára a lelkész és a tanító válaszolt a kérdésekre: 
Szorgalmasan járnak-e a hívek istentiszteletre, könyörgésekre? 
Gyakran élnek-e úrvacsorával? 
Kik járnak ritkán templomba, vesznek ritkán vagy soha úrvacsorát? 
Milyenek a községben az erkölcsi állapotok? 
Bünteti-e a gyülekezet a nyilvánvaló vétkezőket: az istenkáromlókat, káromkodókat, paráznákat, 

lopókat, vagy eltűri ezeket a bűnöket? 
Van-e panasza a lelkésznek a tanítóra, a tanítónak a lelkészre, egyéb panaszuk a hívekre? 
Javadalmukat rendszeresen megkapják-e? 
Szeretnének-e maradni a gyülekezetben, vagy áthelyezésüket kérik? "̂  
A körültekintő esperesi vizsgálatból vázlatos képet kapunk a korabeli gyülekezeti életről, ami azért 

értékes, mert nincs más forrásunk e korszak „alulnézetből" való megismeréséhez. Asbóth esperes 
látogatásainak összegzéséből kiderül, hogy a vizsgált 18 lelkész közül 16 munkája megfelelő, „nagy 
panaszt" csak a simonyi és a kissomlyói lelkész ellen emeltek. A panasz oka mindkét esetben a 
mértéktelen borivás. A tanítók körében megvizsgált 32 személy közül négy ellen volt komoly kifogás. 

210 Mesteriiázy. 15. 
211 A Kemenesaljai Evangélikus Egyházmegye története c. kéziratban maradt munkájában Nagy Endre, nyugalmazott 

gimnáziumi tanár dolgozta fel az esperesi látogatás iratait, igényes alapossággal (Sopron, 1972. Kézirat) Továbbiakban: Nagy. 
212 Nagy 58. 
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a következő évben közülük három szolgálatát már nem fogadták el a gyülekezetek. Az istentiszteletek 
látogatottsága 16 anyagyülekezetben dicséretes, 21 gyülekezetben tűrhető, 3 helyen gyenge. A 
jegyzőkönyvekből falusi egyházaink társadalmi összetételére is következtethetünk. A megvizsgált 47 
anyagyülekezetből 39-nek a tagjai vegyesen nemesek és jobbágyok. Nyolc anyagyülekezet elöljárói 
jobbágy-rendűek, feltehetően ezek egészében jobbágyfalvak voltak. A vegyes lakosságú falvakban a 
gyülekezeti elöljárók, sőt a község bírái és esküdtjei is legalább felerészben a jobbágyok közül kerültek 
ki, ami jó viszonyra utal nemesek és jobbágyok között. 

Az erkölcsi állapotok terén nagy romlottságra a gyülekezetek vezetői sehol nem panaszkodtak. „A 
kisebb vétket elkövetőt a presbitérium maga elé idézte, keményen megfeddette, és megígértette vele, 
hogy jó útra tér. A nagyobb vétket elkövetőt az egyházból való kitiltással, kiközösítéssel kellett sújtani: 
bűnös ember mindaddig templomba nem mehetett, úrvacsorával nem élhetett, míg az egyházat 
meg nem követte, míg egyházkövetést nem tett. Az egyházkövetőnek több vasárnapon a templom 
tornácában vagy a templomban egy kijelölt helyen kellett állnia. Az egyházkövető nő fejére fekete 
posztót terítettek, vagy fekete csuklyát húztak. Az egyházkövetés megtörténte után a kiközösítettet 
visszafogadták a gyülekezet kebelébe." '̂̂  

A vétségek közül első helyen a káromkodás szerepel. Hat községet sorol fel a jegyzőkönyv, mint 
ebben különösen is vétkeseket. A feljegyzésekből kiderül, hogy az egyházközségek ebben a korban 
még gyakorolták büntető hatalmukat, illetve kötelességüket. Hat gyülekezet lelkésze és tanítója 
felpanaszolja, hogy a közösség elhanyagolja ezt a jogát: „A nyilvánvaló bűnösöket büntetlenül 
meghagyják, tűrik." 

A gyülekezetek anyagi helyzetét is vizsgálta a látogató esperes: milyen állapotban vannak az 
egyházi épületek, a templom, az iskola, a lelkész- és tanítólakás, rendben tartják-e a cemetóriumot: a 
templom melletti régi temetőt, megkapja-e a lelkész és a tanító az illetményét, művelik-e a lelkészi, 
tanítói illetményföldeket. Ezen a téren teljesen rendezett állapotokat csak hét helyen talált: Alsóság, 
Kapolcs, Kemenesmagasi, Kisgörbő, Köcsk, Merse és Szergény gyülekezeteiben. A többi helyen a 
leggyakoribb hiányosság az volt, hogy a lelkészek, tanítók fizetését csak részben adták meg, a többivel 
hátralékban voltak. 

A jegyzőkönyv Mihályfára és Sömjénre vonatkozó megállapításai 
A jegyzőkönyv tanúsága szerint Kemenessömjén Mihályfa leánygyülekezete. Templom mindkét 

faluban van. A lelkész használatára áll Mihályfán 32, Sömjénben 29 és fél hold föld. Ezzel Mihályfa 
egyike a leggazdagabb kemenesaljai gyülekezeteknek. 

A vallomástevők szerint a lelkész, Szakonyi Mátyás, „a tiszta tant hirdeti, a kegyesség élésében 
buzgó, erkölcseiben tiszta". A tanító, Bachó János, tisztének minden részét dicséretesen végzi. A hívek 
az istentiszteleteket szorgalmasan látogatják, a könyörgések tekintetében már restebbek. Űrvacsorát 
mindkét faluban ritkán vesznek - emiatt megintettek. 

A lelkész gabonailletményét csak részben kapja meg, a hívek ígéretet tettek a hátralék pótlására. 
A sömjéniek néhány éve a lelkészi földek után nem adnak járandóságot, ők is megígérték ennek 
orvoslását.^" Az egyházlátogatás végeztével 1696. március 7-8-ára Asbóth János gyűlésbe hívta a 
lelkészeket, patrónusokat, tanítókat és a gyülekezetek küldötteit. 

Templomfoglalás: a gyülekezet elveszti önállóságát 
Az önálló mihályfai anyagyülekezet utolsó lelkésze Farkas Mátyás (1725-1732). Az 1731-es Carolina 

Resolutio és az 1732-ben kiadott királyi pátens nyomán sorra szűnnek meg gyülekezeteink. Károly 
rendelete meghagyja Vasvármegyének: „Foglalja vissza a kemenesaljai kerületekben Nemesdömölkön 
kívül levő egyházakat, plébániákat és iskolákat. A protestáns papokat és tanítókat csak úgy engedjék 
a faluban maradni, ha lemondanak minden papi és tanítói működésről, s teljesen magánéletet élnek." 
Hiába fáradnak a helyi földesurak: Ostffy Mihály és koltai Vidos Miklós egyházmegyei felügyelő 
Pozsonyban és Bécsben is járnak, hogy megakadályozzák templomaink elvételét, de hűtlenségi perrel 
fenyegetik őket. Kijelentik előttük, ha a templomkulcsokat át nem adják a katolikusoknak, „ennyi és 
ennyi német jön és még gyermekeiket is kardélre hányják". 

Mesterházy Sándor érzékletes leírása alapján tekinthetünk be az eseményekbe: „1732. június 3-án...a 
bizottság öt megyei hajdú kíséretében Mihályfának tartott (...) A falu protestáns népe papjával együtt 
éppen áhítatoskodáson volt a templomban (...). A bizottság már szinte eléri a templomajtót. Maratskó 
a kulcsot akarja levenni... Rémületes lárma támadt. A kulcs a templomban maradottak kezébe kerül... 
Mihályfáról elűzik a templomfoglalókat. A szomszédos Sömjénbe igyekszik a bizottság. Mihályfaiak 

213 Nagy. 95. 
214 Nagy 66. 
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sietnek a sömjéniek segítségére, a falu népe már várja a bizottságot, kezükben védőeszközök vannak: 
bot, fejsze, kasza, szénavonó. Eredmény nélkül távozik a bizottság Szentmárton felé."^'' 

A mihályfai hívek trágyalébe mártott pemetekkel, kaszákkal, dorongokkal háromszor is elűzik 
a templomfoglalókat. Az ellenállást azonban fegyveres erővel letörték. Szent István király napján 
megfosztják a gyülekezetet épületeitől, templomától, iskolájától és földjeitől.^"' A gyülekezet a türelmi 
rendelet után éled újjá, addig a nemesdömölki gyülekezet filiája. Az elfoglalt templom helyett 
egyszerű, zsúpfedésű imaházat építenek 1781-ben. Falait a jelenlegi, 1837-ben elkészült templom őrzi. 
Az elvett iskola helyett újat alapíteinak. 

Az iskola történetéből 
Az iskoláztatás mihályfai történetét Piri Zsolt igazgató dolgozta fel, s jelentette meg könyv formában. 

„A magyar oktatásügy fejlődésének mérföldköve a reformáció hazai kibontakozása volt. A 16. század 
közepén megjelentek hazánkban az első protestáns iskolák először a városokban, majd a falvakban is. 
Érvényt szereztek a reformáció azon elvének, hogy minden templom mellé állíttassék iskola" - írja 
bevezetőjében.^" 

Az első, vélhetően 16. századi tanítókról nem maradt feljegyzés. Az Asbóth-vizitáció irataiból 
ismerjük Bachó János nevét. A Rákóczi-szabadságharc alatt, miután Vak Bottyán csapatai 1705-ben 
elfoglalják a Dunántúlt, 1706. január 27-28-ára gróf Bercsényi Miklós kuruc főgenerális Mihályfára 
rendeli a környékbeli lelkészeket, tanítókat, nemeseket, és „fő- és jószágvesztés" terhe mellett a 
fejedelem hűségére esketi őket. 11 lelkész és 22 tanító, köztük a mihályfai Hörcsöky Miklós írja alá a 
hűségesküt. 1710-ben Burján György tanít Mihályfán. 

Mária Terézia közoktatási rendelete, a Ratio Educationis, 1777-ben megszabja az iskoláztatás 
kereteit. Korjellemző érdekesség egy korabeli szabályzat regulája: „Hogy kell a tanítványoknak viselni 
magokat, mikor az oskolábul kitakarodnak? 

A tanítványok padonként egymás után, amint rendet szab a tanító, menjenek ki az oskolábul. 
Egyike a másikát ne taszigálja, sem a padokat valaki által ne hágja vagy ugrálja. 
A tanulók páronként, halkkal és tisztességesen menjenek az oskolábul, az utcákon ne tartózkodjanak, 

játékot ne űzzenek, ne kiáltozzanak, egymást ne kergessék vagy háborgassák, sem egyéb csínt ne 
tegyenek." (Az apostoli magyar hazának nemzeti oskoláit gyakorló nevendék kisdedeknek szabott 
rendtartásai vagy regulái; Buda, 1780)^" 

Az egyházközség 1874-ben kéttantermes iskolát épít segédtanítói szobával. A gyermeklétszám 
növekedése miatt 1881-ben másodtanítói állást létesítenek, melynek alapjait Vídos József birtokos hat 
évre szóló felajánlása teremti meg. Az 1900-as években két evangélikus és egy katolikus csoportban 
tanítanak. A csoportok beosztása: I-III. osztály és IV-VI. osztály. 

Az államosítás után az evangélikus iskolaépületben folyik az oktatás egészen 1959-íg. Az egykori 
tanítványok visszaemlékezései arról tanúskodnak, hogy az összevont képzés nem jelentette 
szükségszerűen a színvonal hiányát. „Én még a patinás evangélikus iskolába jártam. Szűkösen fértünk 
el termeinkben, mégis sokan mentünk tovább középiskolába, ketten egyetemre. Jelenleg Budapesten 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen dolgozom az Alkalmazott Analízis Tanszék vezetőjeként." 
(Dr. Sebestyén Zoltán professzor) „Kitűnő alapot nyújtott nekem ez az iskola ahhoz, hogy az életben 
rám váró nehézségek és megpróbáltatások között mindenkor megtaláljam a helyes utat és megálljam 
a helyemet." (Fehér Tamás, a MÁV Celldömölki Vontatási Főnökségének nyugalmazott vezetője) 
„Lelkészgyermekként osztályidegennek számítottunk, de hála tanítóimnak, tanáraimnak, ezt soha 
nem éreztették velem, csupán abban nyilvánult meg, hogy 'hivatalból' egy évig nem lehettem úttörő. 
Egyedül én az osztályból! Tízéves fejjel nem értettem, hogy miért kell csak nekem minden jóból 
kimaradnom! Aztán, mint afféle gyerek, megoldottam a problémámat. Ugyanúgy jártam az őrsi 
foglalkozásokra, mint az osztálytársaim. Soha senki nem kérdezte meg, hogy mit keresek ott." (Dr. 
Mesterházy Zsuzsa háziorvos, a lelkész leánya; 1953-61-ben tanult az állami iskolában.) Az általános 
iskolában 2007-ben megszűnt a felső tagozatos oktatás. 

A koltai Vidos család szerepe 
Nemcsak Mihályfa, de Kemenesalja és Vasvármegye egyházi és világi közéletében is jelentős 

szerepet töltött be a koltai Vídos család.'" Ok látták vendégül 1706 januárjában Bercsényi Miklóst 

215 Mesterházy. 24. 
216 A Kemenesalján összesen 18 falu temploma és parókiája került ekkor a katolikusok kezére. 
217 Piri Zsolt: A kemenesmihályfai Bercsényi Miklós Általános iskola évkönyve. 2000. 10. Továbbiakban: Piri. 
218 Piri. 11. 
219 Nemesi diplomájukat 1272. február 15-án kapták V. István királytól 
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a ma is álló Vidos-kúriában. A mihályfai ág egyik legjelesebb alakja (IV.) József (1805-1849), akiről 
Edvi Illés Pál evangélikus esperes, akadémikus jellemzésében ezt írja: „Külsejére nézve barna, daliás 
termetű, nyílt arcú, magas homlokú férfiú. Társalgásban beszédes, lovagi, önkedveltető, mívelt. A 
jogban jártas, rögtönzött politikai ékesszólás neki nagyon díszlett. Mint ama híres francia költészről, 
Racine-ről életírója megjegyzé, miszerint oly szép szavú, hogy lehetetlen, neki a mennyek kapui meg 
ne nyílnának: úgy Vidos Józsefről is elmondható, hogy neki minden szívek kapui megnyíltak." Az 
1848 júliusában megszervezett vasi nemzetőrsereg parancsnoka lesz. Noha nem katonatiszt, mégis 
jelentős sikereket ér el a hadszíntéren. Batthyány Lajos miniszterelnök szeptember 19-én kinevezi a 
vasi népfelkelés parancsnokává. Jellasics helyőrségének elűzésével felszabadítja Kanizsát, Csepregen 
szétveri a fosztogató horvátokat. A megtorlás elől neki is menekülnie kell. 1849 nyarán kolerában 
megbetegszik, s az őt ápoló Éva húgával egy napon hunyt el augusztus 3-án. Földi maradványait a 
merseváti családi kripta őrzi. 

Az önálló egyházközség újjászületése 

„Ritka jelenség egyházunk történelmében, hogy egy gyülekezet éppen két évszázad elmúltával támad 
fel; a jó Isten ezt is megadta Kemenesmihályfának" - írja az országos lelkészi szaklapba Mesterházy 
Sándor.̂ ™ Az önállósulás persze nem ment nehézségek nélkül. A szomszédos Kemenessömjén nem 
csatlakozott Mihályfához. Nem voltak lelkészi javadalmi földek, nem volt lelkészlakás. Jellemzi 
a helyzetet, hogy csak az 1932. február 21-i ünnepi istentisztelet után merték megmutatni az ií]ú 
lelkésznek azt a szegényes albérleti szobát, amely lakásul és lelkészi hivatal gyanánt is szolgált az 
első években. Az istentiszteleten Molitorisz János esperes Mesterházy Sándorral együtt Vidos József 
gyülekezeti felügyelöt is beiktatta a szolgálatba. Hogy a nehézségek ellenére mit jelentett a hívek 
számára a visszanyert anyagyülekezeti rang, azt a ránk maradt ének is tanúsítja, amely az önállósulás 
alkalmára született Szakály Dezső tollából: 

Az újból anyagyülekezetté alakult kemenesmihályfai gyülekezet önállósulási ünnepélyére. Dallama: 
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben 

Örömdalt zeng ma az ajkunk, 
Dicsérünk és magasztalunk. 
Urunk, édes jó Istenünk, 
Ki e napot adtad nekünk. 
Téged, gondviselő Atyánk 
Dicsér szívünk, lelkünk és szánk. 

Mesterházy Sándor fél évszázados szolgálata 
Az újjáalakult gyülekezet életét máig hatóan meghatározza Mesterházy Sándor hűséges 

szolgálata. A Vas megyei arcképcsarnok írja róla: „ A Soproni Evangélikus Líceum elvégzése után 
Bp.-en a jogtudományi karon és vendéghallgatóként a bölcsészkaron tanult. 1927/28-tól már a Pécsi 
Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karának hallgatója Sopronban. Lelkészi 
oklevelét 1931-ben szerezte meg. Szolgálatát 1932-ben a kemenesmihályfai gyülekezetben kezdte, 
s ott is maradt haláláig. Ifjú lelkészként bekapcsolódott a falufejlesztés minden munkájába. Részt 
vett különféle tanfolyamok szervezésében, ezüstkalászos gazdatanfolyamot, gazdakört alakított. 
Részt vett mindenfajta társadalmi munkában s annak szervezésében. Helytörténeti munkássága 
nyugdíjazása után teljesedett ki. Különböző lapokban, folyóiratokban jelentek meg írásai. Kéziratban 
van két családtörténeti munkája: A Mesterházy család Ostffyasszonyfán, valamint A Mód család 
Nagysimonyiban c. munkája. Művei; Két Vas megyei falu, Ostífyasszonyfa és Csönge múltjából 
(Ostffyasszonyfa, 1987); Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, Sömjénmihályfa múltjából (1990)." 

Leánya így emlékezik róla: „A gyülekezet családjait rendszeresen látogatta. Szolgálata kezdetekor 
sokat segített híveinek a mezőgazdasági munkákban is: aratásban, cséplésnél, szénagyűjtésben stb. 
Nem csak a gyülekezet tagjai, hanem a falu más felekezetű lakói is gyakran fordultak hozzá segítségért 
hivatalos ügyek (kérvények, kérelmek, fellebbezések, nyugdíjügyek stb.) intézésekor. Mindenkinek 
segített."^ '̂ 

Sokrétű, egyházi és világi szerepeket egyaránt felvállaló szolgálatáról naplót írt. 
„1. Békítettem válni akaró házastársakat eredményesen. Voltam tanú házassági válóperben. A 

bíróság felbontotta a házasságot. 
2. Vállaltam 1932-től községünkben lakott ny. vezérkari ezredes és feleségének exhumálását és 

holttestüknek Zágrábba való szállítását 1960-ban. 

220 Lelkipásztor. 1980. március, 148-152. 
221 Dr. Mesterházy Zsuzsa: Néhány adat Mesterházy Sándor életrajzából. Kézirat. 

639 



A reformációtól - napjainkig 

3. Temettem római katolikus plébánossal együtt közös sírba két 20 éves jó barátot, akik autóbaleset 
áldozatai lettek. 

4. Szolgáltam halottak napján az ostfFyasszonyfai hadifogolytábor temetőjében istentiszteleten. Sok 
ezer hadifogoly pihen ebben a temetőben. 1916-1918-ig 55 000 orosz, 23 400 olasz és 42 000 román 
volt a tábor lakója. - Mint ostífyasszonyfai születésű őrző-gyermek szoktam élelmet vinni egy szabad 
kijárása orosz fogolynak. Tőle tanultam az első orosz szót, „chleb" = kenyér. Sokszor rágondoltam, 
hazajuthatott-e az a vékony fiatalember szeretteihez, vagy ott pihen azok között, akik felett az egykori 
őrző-gyerekből lelkésszé lett fiatalember igét hirdetett és imádkozott... 

5. Temettem betegségben meghalt ismeretlen erdélyi református magyar katonát, az ostrom alatt 
meghalt 12 gyülekezeti tagunkat. - Szovjet hadikórház működött a lelkészlakás szomszédságában, két 
orvosnő lakott nálunk 1946 augusztusáig... 

6. 1945 szeptemberétől novemberéig a celldömölki gyülekezethez tartozó Kemenessömjénben 
járványkórházat állítottak fel (a Radó-kastélyban). A környező községek tífuszos betegeit gyűjtötték 
ide. Több alkalommal szolgáltattam ki úrvacsorát a betegeknek, főleg az éjjeli órákban. Hét evangélikus 
testvérünket temettem a sömjéni temetőben. - Isten ajándéka volt ebben a szolgálatban, hogy két 
alkalommal is éjjeli órákban együtt lehettem orvos öcsémmel a betegek között. 

7. Bíztak rám börtönbüntetését letöltött férfinak polgári életbe való beilleszkedésének a figyelését. 
Javítóintézetből hazakerült leány életének figyelemmel kísérését. Mindkét esetben igyekeztem 
lelkipásztor maradni... 

9. Naplói feljegyzések között szerepel két községi szegénnyel való törődés... Községi „szegényházban" 
laktak a felszabadulásig... Gyülekezetünk segítette őket. A férfi (...) számára öregségi nyugdíjat 
szereznünk... 

10. Külön gondot jelentettek a gyülekezetben alkoholistáink. Hatan is voltak elvonókúrán, csak 
kettőnél járt eredménnyel. Alkoholistáinknak józan állapotukban többször elmondtam egy régi 
hagyományként fennmaradt tanítást, apámtól tanultam, őt meg az 1870-es években Szenté György 
neves büki tanító tanította rá: „Bor, pálinka drága méreg, Titkon, nyilván rágó féreg. Sok szép elméket 
elkábít. Bolondságokra elcsábít. Ingerel a részegségre. Ezzel sok éktelenségre. Ki mértéktelen vedeli. 
Baromnál alább süllyeszti."... 

12. Családi események feljegyzéseit is tartalmazza a napló. Öt gyermekünk keresztelése, 
konfirmációja, esketése, hét unokánk keresztelése, kettő konfirmációja a mihályfai templomban 
történt... 

Emlékezésem és hálaadásom alapigéje a 34. zsoltár 2. verse: „Áldom az Urat minden időben, 
dicsérete mindig ajkamon van."̂ ^̂  

Lelkészhez méltó távozás adatott neki: 1992. augusztus 16-án, 85 éves korában Ostffyasszonyfán 
halt meg Kocsis József koronaőr emléktáblájának leleplezési ünnepségén mondott imádsága közben. 

1993-ban a Megyei Közgyűlés kiemelkedő honismereti és művelődési munkáját posztumusz Pável 
Ágoston emlékplakettel ismerte el. Kemenesmihályfa 2000-ben posztumusz díszpolgárává avatta. 

2007-ben, születésének 100. évfordulóján gyülekezetünk a templom falán elhelyezett emléktáblával 
emlékezett meg lelkészéről és feleségéről. A márványtábla szövege: „Ebben a templomban szolgált 
1932-1980-ig a 200 év után újra önállósult evangélikus gyülekezet első lelkésze MESTERHAZY 
SÁNDOR (1907-1992) és felesége MÓD VILMA (1914-1998), aki a gyülekezet kántora volt 35 évig. 
Aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. (Jn 12, 26)" 

A történelem 20. századi viharaiban 

A 2. világháború 
A lelkész naplótöredékei is utaltak arra, hogy a 2. világháború Kemenesmíhályfát sem kímélte. A 

háborús események krónikáját Őri Dezső, gyülekezetünk tagja állította össze. A megyei újság 1993-
ban közölte részletes, drámai emlékezését a mihályfai csatáról. Rövid részlet írásából. „Az időjárás 
már tavasziasra fordult, nem is öltöztünk téliesen, csak akkor kezdett el a hideg rázni, amikor az 
orrom előtt az ablakon át kettőt belőttek az oroszok géppisztollyal. Az egyik lövedék nyoma ma is 
megvan az ablak vasrácsán, a másik a szemközti falba fúródott... Elkezdődött a közelharc, a falu 
középső részén volt a leghevesebb. A németeket kiszorították a kertekbe, ott is lelte mind a 64 német 
katona a halálát. Három jeltelen sírba temették őket napok múlva. A holttestekre rengeteg lőszer, félig 
kibiztosított kézigránát került. A harc közben életét vesztette a falu lakói közül is 12 ember, közülük a 
legtöbben a kertjük végében a bunkerokban kerestek menedéket, az oroszok kézigránátokat dobáltak 

222 Mesterházy. 71-73. 
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be közéjük. Az oroszok közül is sokan meghaltak, őket beszállították Celldömölkre, ott temették el a 
polgári fiúiskola előtti parkban."^^' Az ütközetben a helybeliek mellett két erdélyi származású vasutas 
is életét vesztette. A polgári áldozatokat Mesterházy Sándor temette. Emlékükre az önkormányzat 
kopjafát készíttetett a mihályfai temetőben.^^'' 

Az 1956-os népfelkelés eseményei Míhályfán - Öri Dezső krónikája alapján 

Az október 23-i budapesti események híre a rádió közvetítésével Mihályfára is azonnal eljutott. 
26-án az esti órákban a helybeliek a községi tanács előtt gyülekeztek. Leszedték a népköztársasági 
jelképeket, összetörték az irodában található gipszből készült Sztálin- és Rákosi-szobrokat. Az iskola 
kapujára kiírták: „Orosz nyelvet nem tanulunk!" A tanácsirodán megbeszélték a másnapi felvonulás 
megszervezését. Ambrus Géza - gyülekezetünk későbbi felügyelője - többekkel együtt plakátokat 
is írt, hívogatva a másnapi tömegfelvonulásra, amelynek szövege ez volt: „Ha magyar vagy tarts 
velünk, reggel 8-ra légy a tanács előtt, vegyél részt a felvonuláson!" A forradalom leverése után a 
megtorlás sem maradt el: „ellenforradalmi tevékenység" vádjával 25 személyt idéztek bíróság elé, 
Horváth Vilmost, Fehér Ernőt, Vida Gusztávot, Ambrus Gézát és Szabó Jenőt letartóztatták. A megyei 
börtönben Fehér Ernő tisztázatlan körülmények között elhunyt. 

A gyülekezet lelkészei Mesterházy Sándor után 
Mesterházy Sándor nyugdíjba menetele után nyugtalanabb időszak következett a gyülekezet 

életében. Közvetlen utóda Tekus András lett, aki fiatalon elhunyt. Halála után özvegye. Szabó Izabella 
segédlelkész látta el fél évig a lelkészi szolgálatot. Utána Horváth Ferenc diakónus lelkész szolgált 
Józsa Márton celldömölki lelkész irányításával, majd Fábián Ferenc segédlelkész következett. Távozása 
után Magassy Sándor nagysimonyi lelkész látta el a helyettesítő szolgálatot. A gyülekezet lelkésze 
tKovács Imre feleségével, Kovácsné Tóth Mártával együtt 1987 óta vezették az egyházközség életét. 
Szolgálatukat korábban Ambrus Géza, jelenleg Kiss Ida felügyelő segíti. 

(Kovács Imre hosszú, súlyos betegség után 56 évesen elhunyt. 2010. július 16-án búcsúztak tőle. A 
kemenesmagasi templomban ravatalozták fel, Vönöckön temették, és Kemenesmihályfán emlékezett 
meg róla a család és mindhárom gyülekezete a Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnapon.) 

Parókiából mozgássérült-üdülő 
Mivel a gyülekezetet gondozó lelkészházaspár Vönöckön lakik, az üresen álló mihályfai 

lelkészlakáson 1990-től mozgássérültek és más fogyatékkal élők nyári üdültetését kezdeményezték. 
A nyári táborokba négy turnusban jönnek az átlagosan 40 fős csoportok. Az üdültetés munkájába 
kezdetektől bekapcsolódott a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) „Bárka" 
szakcsoportja. Jelenleg ők végzik a turnusok szervezését, táboroztatását. A programok között 
beszélgetések, kézműves-foglalkozások, kirándulások, fürdőlátogatások szerepelnek. A fogyatékosok 
és segítőik kapcsolata nem korlátozódik csupán a táborok idejére. Az esti áhítatok alkalmával alkalom 
nyílik az evangéliummal való találkozásra. A mozgásukban korlátozottak számára különösen nagy 
élményt jelent a lélekben való szabadság lehetőségének felismerése. Táboraink hatására a segítők közül 
többen választották a gyógypedagógusi, orvosi és lelkészi hivatást, illetve megerősödtek teológusi 
elhivatottságukban. 

A tábor épületében négy lakószobában 30 férőhely, négy fürdőszoba, tálalókonyha (meleg étel a 
környéken rendelhető), valamint egy nagy közösségi helyiség található. Szükség esetén betegszoba 
is rendelkezésre áll. Az épület teljesen akadálymentes, kerekesszékkel járható. A fürdőszobák és a 
mellékhelyiségek felszereltsége lehetőséget nyújt az önellátásra kerekesszékekben ülő vendégeink 
számára is. Az udvaron hat személygépkocsi számára betonozott parkoló áll rendelkezésre. A házhoz 
tartozik egy három hold területű ősgyümölcsös is, a nagy kert kellemes hangulatát segíti az is, hogy azt 
három oldalról cserjék szegélyzik, így az természetes határral és nem drótkerítéssel van elszeparálva 
a környező ingatlanoktól. Ez a természetesség és a határtalanság érzetén kívül megfelelő nyugalmat 
biztosít a táborhely lakói számára. Ezen a területen szabadtéri sporthoz, játékokhoz is jut elegendő 
hely. 

2007-re a templomunkkal együtt a parókia épülete is megújult, s ma már méltó körülmények között 
fogadhatja vendégeit. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: Szeredi István (1630), Benedikti Tamás (1646), Soldos Ferenc (1656), Vince Ferenc (1764, 

223 Öri Dezső: Amikor a világháború elérte Vas megyét. Vas Népe, 1993. március 
224 Az emlékfát Cseledi Jenő polgármester kezdeményezésére Gregorits Ferenc faragta meg. 
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Pozsonyba idézték), 1680-ban is volt itt lelkész, neve ismeretlen, Szakonyi Mátyás (1695-?), Farkas 
Mihály (1725-1732), innen adathiány van hosszú ideig, Mesterházy Ferenc (1932-1980), Tekus András 
(1980-?), Szabó Izabella (1980-?), Horváth Ferenc, Józsa Márton, Fábián Ferenc segédlelkész, Magassy 
Sándor helyettes lelkész, Kovács Imre (1987-2010), KovácsnéTóth Márta helyettes lelkész (2010-) 

Tanítók: Bacho János (1695), Burján György (1710) 
Felügyelők: sokáig a KoltaiVidos családból. Vidos József (1932-) 

fKovács Imre 
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Kissomlyói Evangélikus Egyházközség 

9555 Kissomlyó, Kossuth u. 94. 
Tel.: 95/458-219 
Web: http://kissomlyo.lutheran.hu 
E-mail: kissomlyo@lutheran.hu 
Cserági István lelkész 

Alakulás éve 1783 
(de már a 17. században is voltak lelkészei) 

Kissomlyói anyaegyház 
Lélekszám: 84/63/60 Tisztségviselők: Csirkovics 

Dezső felügyelő, Csirkovics Dezsőné pénztáros, 
Horváth Józsefre gondnok. Farkas Kálmánná 
számvevőszéki elnök, Bolla Lászlóné számvevőszéki 
tag, Csirkovics Dávid számvevőszéki tag, a 
presbitérium tagjai: Bolla László, Bolla Ernő, Bolla 
Jenőné, Császár László, Farkas Kálmán Györkös 
Erika, Németh Józsefre, Németh Károly, Péter 
Lajos, Péter Lajosáé, Samu Ernőné, Samu Sándor, 
Szita Ferenc, Szőr Lászlóné, Svendor István, 
Tóth Csabáné, Vargyai Sándor, Vargyai István, 
Vargyai Zoltán 

Borgáta leányegyház 
Lélekszám: 85/79/73 Szőr Lászlóné gondnok 
Dukai leányegyház 
Lélekszám; 118/86/82 Farkas Kálmán gondnok 
Egyházashetyei leányegyház 
Lélekszám: 90/57/52 Vargyai Sándor gondnok 
Jánosházai leányegyház 
Lélekszám: 131/96/89 Csirkovics Dávid gondnok 
Káldi leányegyház 
Lélekszám: 82/52/50 Péter Lajosnégondnok 
Nagyköcski leányegyház 
Lélekszám: 63/26/24 Bolla Jenőné gondnok 
Lélekszám összesen: 653/459/430 

A gyülekezet története 

A településről 
A szép fekvésű Kissomlyó a 84-es út mentén a hasonló nevű (Somló-hegy) híres bortermő, talán 

már ötmillió éves, 220 méter magas, vulkanikus eredetű hegy alatt helyezkedik el. A népvándorlás 
idején germán, avar és szláv népek éltek ezen a helyen. 1000 körül királyi birtokba került a község, és a 
karakói várispánság felügyelete alá tartozott. A hegytetőn található a Királykő, melynek legendájáról 
a kövön található tábla tudósít: „IV. Béla király a tatárok elől menekülve kíséretével megpihent Kis-
Somlyó legmagasabb pontja mellett álló kőnél. Azóta ezt a magányos sziklát Királykőnek nevezik." 

A település első okleveles említése 1319-ből való: „Sumuló" néven. 150 évvel később már Hegyes-Kis-
Somlyó néven jelölik a települést. Román kori katolikus templomát Szent Miklósról nevezték el. Stílusa 
népies barokk. A későbbiekben a falut kisnemesek lakták. A szomszéd községben (Egyházashetyén) 
született Berzsenyi Dániel is itt kezdett iskolába járni. Leikossága ma 275 fő. 

A gyülekezet kezdetei 
A kissomlyói gyülekezet eredetét homály fedi, csupán feltételezéseink vannak arról, hogy már a 
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magyarországi reformáció hajnalán evangélikus lakossága lehetett a falunak. Ezt valószínűsíti, hogy 
a környező településeken mindenhol önálló gyülekezetek létéről maradtak fenn adatok. Például 
Jánosházán - amely település ma filiája a kissomlyói gyülekezetnek - két evangélikus templom is 
működött, de volt templom Köcskön, Egyházashetyén és Hosszúperesztegen is. 

Első írásos emlékünk szerint - ez már viszont a következő évszázadról szól - „1612-ben Jaurinus 
Győri János, 1630-ban pedig Rumi István volt a gyülekezet lelkésze. Utóbbit még 1614-ben avatták 
fel."^" 1665-ben Egri Márton működött prédikátorként itt, akit az 1630-as évek „nagy üldözése" után 
elzavartak, de visszajött. 1674-ben Magyari Mihály volt már a lelkész, és 1680 után titokban ott is 
maradt Payr szerint. Ok voltak a 17. század kissomlyói lelkészei. 

A következő század elejéről azt tudjuk, hogy 1725-ben Csurgó György volt a gyülekezet lelkésze. 
S ezután olvassuk az anyakönyvbe írt tanulságos szöveget: „Minekutána 1731-dik esztendőben 
szintén Űr színe változása napján (aug. 6-án) haragos szemmel tekintett volt az Űr ezen Hegyes Kis-
Somlyai és többi Kemenes allyai Ekkléziákra (Tiszt. Néhai Horváth Mihál Uram volt itt akkor a lelki
pásztor). Elvette volt az Űr tőlük az ő lelkek eledelét, az ő szent igéjét, úgy hogy elég nagy fáradsággal 
kéntelenítettek azután Nemes-Dömölkre fáradni. Viszont ugyan fent megnevezett napon, az az Űr 
színe változása napján 1783. esztendőben kegyessen tekintett az Űr ezen gyülekezetre, ugyan aznap 
publikáltatott a T. Nemes Vármegyén a Római Császári és Apostoli Királyi Fenségnek, II. Josephnek 
kegyelmes engedelme, mely szerint ugyan ezen Hegyes Kis-Somlyai helységben a votum Religionis 
Exercitium ( a vallás szabad gyakorlatának joga) meg-engedtetett, mely szerint én Kiss Zsigmond, 
T. Nemes Veszprém Vármegyei a Homok-Bödögi és azzal összve kapcsolt Pápai Ekkléziából ide 
hivatván. Krisztus Urunk rendelése szerint következőket kereszteltem meg."^ '̂ S ezután következnek 
az anyakönyvben az augusztusi és szeptemberi keresztelések. Ez a pár mondat igazán „történelem 
alulnézetből": íme, milyen hittel és ugyanakkor alázattal tekintett a prédikátor, és bizonyára a 
gyülekezet is, a „nagy üldözésre" (1731-1781). S innen tudjuk a 18. századi üldözések utáni első lelkész 
nevét is. 

Annál nagyobb öröm volt a nagy fordulat ideje. Ugyancsak Kiss Zsigmond lelkész írja egy 
feljegyzésében: „Dicsőségesen uralkodó Il-dik JOSEF Császár és Királyunk sok ízbéli tapasztalási után 
meg-győzetvén abban, hogy Országlásának boldogabb állapotra teendő hazája, s egyik nevezetes 
gyarapodása a vallásbéli gyűlölségnek eltörlésében állana, királyi szívének (...) az Isteni gondviselés 
ösztöne által látta azt, hogy az Lélek esméret unszolást, a köz-hivataloknak kirekesztésével gyakorlott 
erőszakot nem szabad szenvedjen (...) a keresztyének között nem kevés hátramaradást, az emberi 
társaság között szomorú következtetéseket vonna maga után. Mivégett örök emlékezetre méltó és a 
késő maradékunk előtt is megbecsült lesz a keresztyén egymást tűrőségről 1783. Észt. Publikáltatott 
rendelete..."™ Azon ne csodálkozzunk, hogy az 1781-es türelmi rendelet idejét 1783-ra teszi, nyilván 
akkor érte el hatása Kissomlyói és környékét. Inkább megint azt érdemes megjegyezni ebből: így 
látta egyházunk a nagy fordulat idejét. Ez az írás megint egyháztörténetünk „cseppje", „alulnézetből" 
mutatja történelmünket egy gyülekezet életéből. 

A feljegyzés ezután részletesen leírja, hogy ennek a gyülekezetnek az életében is jelentős változást 
hozott a türelmi rendelet. A 18. század végén újraalakult a gyülekezet, és azonnal elhatározták, 
hogy templomot építenek. A templom telkét nemes Németh Mihály és felesége adományozta, amit 
kiegészítettek a szomszéd területek tulajdonosainak adományaival is. 

Mielőtt azonban a templom felépítéséhez hozzáfogtak, lelkésznek az említett Kis Zsigmond 
homokbödögei prédikátort, inspektornak (felügyelőnek) dukai Takács Ferenc földbirtokost választották. 
Választottak tanítót is Ballér József soproni ifjú személyében. Arról hosszú ideig vita folyt, hol legyen 
a templom. Hetye, Duka, Jánosháza és Kissomlyó jöttek szóba. 

Végül a templomépítést 1783-ban kezdték, de csak 1785-ben fejezték be. Addig az istentiszteleteket 
nemes Zsigmond Pál és Ferenc pajtájában tartották, majd miután a lelkészlakás elkészült, 1784-től 
abban gyülekeztek vasárnap istentiszteletre. 

A templom megépítése 2420 forintba került, az összeg jelentős részét a gyülekezethez tartozó 
települések evangélikussága fizette. Legnagyobb összeggel Kissomlyó járult hozzá a költségekhez, de 
Duka és Egyházashetye is nagymértékben áldozott. Az oltár és a szószék 1790-ben készült el 215 
forintért. 1792-ben kifestetik az oltárt és a karzatot 257 forintért. Mindez adakozásból történt. Egy 
sokkal későbbi leírás szerint: „A templom feleslegesen nagy. Viszont hosszúságához képest alacsony. 
Ezt csak növeli az, hogy nem a dombra, hanem a telek előtt haladó országút magasságához viszonyítva 
mélyedésbe épült. Nagyon az ülőhelyek számának megnövelésére törekedtek. A túl széles karzatok 
és minden térnek padelhelyezésre való kihasználtsága a nyomottság, összeszorítottság érzetét kelti. 

225 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924. 344. 
226 Keresztelési anyakönyv 1783-tól a lelkészi hivatalban. 
227 Feljegyzés a gyülekezet ProtocoUumából a lelkészi hivatalban. 
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A viszonylagos alacsonysága és a tér jól kihasználásának szempontja hozta magával, hogy a karzat 
sötét lett."'"' 

Egyszerűsítve: a templom feleslegesen nagy és sötét. Ne feledjük, hogy a gyülekezetnek így kedves 
mégis, és ez a leírás már a második világháború idején született. A 20. század elején a gyülekezet 
még jelentős volt. Az előbbi történet szerint: „Kissomlyó, vagy ahogy akkoriban mondták Hegyes-
Kisssomlyó területi központ. Az 1910-es lélekszám szerint Kissomlyón 359, Dukán 514, Borgátán 274, 
Egyházashetyén 176, Kaidon 165, Jánosházán 162, Nagyköcskön 99 a lélekszám. Az 1913-ban kiadott 
névtár szerint közel 100 lélek élt még a szórványokban. így jön ki a gyülekezet akkori összlélekszáma: 
1850." Ez pedig tekintélyes szám, csak ne feledjük, hogy egyrészt ez a viszonylag nagy gyülekezet 
mennyire szétszórtan élt, másrészt a leírt állapot és a leírás között két világháború telt el, és a település 
elnéptelenedett. A leírás tehát az 1940-es években már reális. 

A gyülekezet megalakulási évében (1783) szerezték be a szent edényeket is: egy ezüstkelyhet, két 
cin boroskancsót, egy ostyatartót és egy ostyasütőt, két darab ostyametsző vasat, egy erszényt és egy 
keresztelőkannát. Mindezekért a már idézett leírás szerint 91 forintot fizettek. 

Az iskola 1786-ban épült fel. Átadásának évében a gyülekezet lelkészt váltott, Kis Zsigmondot 
Németh Pál farádi lelkész követte, aki 1786. szeptember 20-án foglalta el hivatalát. Németh Pál 1795-ig 
maradt, utána Hrabovszky György palotai lelkész került Kissomlyóra. Dukai Takács György felügyelő 
hallott róla, hogy a hallei egyetemen tanult, kiváló prédikátor, és birtokostársaival együtt levelet írtak 
neki, amelyben meghívták Kissomlyóra. A felügyelő azonban a levél írása és aláírása közben meghalt, 
s felügyelő utódja Berzsenyi Lajos lett. 

Hrabovszky 1795-ben összegyűjti az orgonára a szükséges összeget, majd meg is építteti azt. 1796-
ban árvaházat is alapít hat szegény alumnus (eltartandó) gyermek számára. Hrabovszky 1804-ig 
marad Kissomlyón, utódja az a Németh Pál, aki korábban már szolgált a gyülekezetben. 

A 19. század 
Németh Pál 1804-től 1821-ig szolgált a faluban. Hogy ez alatt mi történt, arra nincs adat, sem 

jegyzőkönyv, sem más írásos emlék nem akad egészen 1853-ig. Erről az időszakról csupán az 
anyakönyvek bejegyzéseiből alkothatunk képet. 

Németh Pált Magassy Dávid váltja, aki 1845-ig marad a faluban. Bizonyára szerethették, hiszen 
utódjául fiát, Magassy Dánielt választották meg. Magassy Dániel idejében épült meg a torony. A 
lelkész gyűjtőívet bocsátott ki, amellyel három év alatt kívánta összegyűjteni az építkezés költségeit. 
Ez idő alatt 6362 váltó forint és 47 krajcár gyűlt össze, amelyből az építkezést már elvégezhették 
1853-ban. Az építőmester Geschrey György sárvári építész volt. Ugyanebben az évben dukai Takács 
Zsófia 1100 forintért harangot is öntetett egy kőszegi műhelyben. Máig hallhatják hangját a helyi, 
de a távolabbi települések lakói is. Magassy Dániel még hallhatta az új toronyban megszólalni az új 
harangot, de a Teremtő még ugyanabban az évben hazahívta. 

Utóda 1854-ben Nagy Károly sárvári lelkész lett, aki 42 esztendeig szolgált Kissomlyón. Nagy Károly 
először a toronyépítéssel kapcsolatos 1500 forintos adósság behajtásának feladatával szembesült. 

1853-ban még közös iskola működött Kissomlyón, ide jártak a dukai és a borgátai gyerekek is. 
Káld 1844-ben, Hetye 1845-ben építette meg iskoláját. Borgáta 1857 -ben vált le, de a dukai gyerekek 
maradtak 1874-ig, így 1872-ben újjáépítették a régi tanítói lakást és az iskolát. Ennek költségeihez még 
Duka is hozzájárul. Az építkezés most sem folyt anyagi nehézségek nélkül, jellemző erre, hogy még 
1888-ban, tizenhat évvel az építkezés után is volt kintlevőség, azt behajtani csak végrehajtás útján 
sikerült. 

1880-ban Takács Antal felügyelő Rózsa János tanító közreműködésével gyülekezeti magtárat alapít. 
A társközségekben is alakul magtár, ezek közül azonban csupán a borgátai volt sikeres. Takács Antal 
alapította meg a községi olvasókört is. Egyik gazda szobájában gyűltek össze újságokat és hasznos 
könyveket olvasva Rózsa tanító irányításával. 

1886-ban sok vajúdás után újjáépítik a tanítólakást, 1895-ben renoválják a roskadozó tornyot, és 
renoválják kívülről a templomot. Nagy Károly 1896-ban lemondott, és nyugdíjba vonult Sopronba 
költözve. 

Utóda Tompa Mihály győri segédlelkész lett, aki hivatalát 1896. december 28-án foglalta el. „A 
gyülekezet lelkésze Tompa Mihály 1896. december 28-a óta. A megírandó öt évtizedből négyet az ő 
lelkészkedése tölt be. Ekkor még tettvágytól áthatott fiatalember" - olvassuk a névtelen szerző által 
megírt gyülekezettörténetben. O kezdte meg a templom renoválásához is a gyűjtést. A már idézett írás 
sokat ír a „magtár" létesítéséről, amely a gyülekezetnek a beadott gabona begyűjtésével nagy tőkét 

228 A kissomlyói gyülekezet története 1900-1950. Kézirat. A történet irója nem írta alá nevét. Mivel 1944-ben fejeződik be, ez 
valószínűsíti, hogy Szabó Lajos lelkész írta. 
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létesített. Ösztönzésére született meg a nőegylet is 1897-ben. Ö építtette meg a leégett borgátai iskolát 
is. Másik építése a káldi iskola és tanítólakás létrehozása volt. Jánosházán is iskola épült. 

Idejövetele idején kezdeményezésére 1897-ben nőegylet alakult, melynek célja a templomi 
berendezések megújítása, a konfirmandus gyerekek imakönyvvel való ellátása volt. Az egylet 
működése hasznosnak bizonyult, hiszen rövid időn belül 3000 koronáért új orgonát szereztek be, 1000 
koronáért került az új szószék és oltár a templomba, és 600 koronáért ők festették ki a templomot is 
belülről. A már idézett történet megjegyzi, ami talán a leírtak után nem is csoda, hogy Tompa Mihály 
szolgálata végén már megfáradt. 

A gyülekezet presbitériuma 1898-ban hosszas vita után elhatározta, hogy a templom restaurálására 
előteremtik a szükséges összeget. 1904-ben valóban felújították a templomot. 

A második világháború előtti „béke magasztalt éveiben látszik már a gyülekezet életében a hanyatlás. 
A lelkésznek a püspöklátogatásra készített kérdőpontokra adott feleleteiben a válaszok aligha a tiszta 
valót adják. Az úrvacsorához járulók számára nézve az adat pontatlan, de az egyéb válaszok is azt 
sejtetik, hogy inkább rosszabb a helyzet, mint jobb" - olvassuk az idézett történetírásban. 1918-ban 
történik először, hogy senki nem akarja a gondnokságot elfogadni. Csökken az áldozatkészség is. 
1926-1935 között nincs mit az Aranykönyvbe beírni. Hozzá kell tenni, hogy az 1930-as években a 
falu gazdasági helyzete is sokat romlott. A „népszaporodási" statisztika is negatív képet mutat ebből 
az időből. 

Tompa Mihály 1939 októberében köszönt le lelkészi szolgálatából. „Szolgálatában állandó munkatársai 
voltak a levita-tanítók. Kissomlyón Mórocz Sámuel (1914), Kaidon Erdős János (1917), Dukán Vida 
Béla (1926), Borgátán Sebestyén Ferenc (1931), Egyházashetyén többen is. Jánosházán Horváth László 
(1938), mindegyikben megvolt a készség bármikor és bármiben szolgálni a gyülekezetet" - olvassuk 
a történetben. 

„Engem a gyülekezet 1940. január 28-án választott meg lelkészévé. Megelőzően két hónapon át 
segédlelkészi minőségben szolgáltam itt" - ez a mondat kétségtelenné teszi, hogy Szabó Lajos 
szolgálatáról van szó, és ő írta a sokat idézett eddigi történetet is. „Talán a filiáknak fokozottabb 
gondozásba vétele említendő" - írja. „Dukán és Borgátán hetente tartunk vasárnap délután 
istentiszteletet (a helyi kissomlyói délelőtti istentisztelet mellett), a többi filiában átlag kéthetente. 
A heti bibliaórák, illetve körök most nemcsak Dukán és Borgátán folynak, hanem Egyházashetyén, 
és az adventi, böjti időszakban a heti köznapi könyörgések még Kaidon is." Igehirdetés-sorozatokat 
is tartottak. Az 1940-es évek elején különböző ifjúsági táborokat is rendeztek. „Ha viszonylag későn 
is, de eljött az evangelizáció gyülekezetünkbe. Az első evangelizációt Kovács Géza tartotta 1947-ben, 
majd Laborczi Zoltán és Mitykó Zoltán szolgáltak. Emelkedés mutatkozott az úrvacsorázók száma 
tekintetében. Az offertóriumok nagysága is emelkedett. Egyre többen mennek a gyülekezetből 
országos konferenciákra is. 1941-ben létesült Kissomlyón a gyülekezeti terem. A következő években 
az iskolát és a tanítólakást hozták rendbe, előzőleg a lelkészlakás is megújult." 

A történet leírása itt áll meg. Szabó Lajos tehát nem egészen 26 évig szolgált itt, tőle megszokott 
szorgalommal, precizitással és szerénységgel. Az akkori nehézségek ellenére is belső erősödést hozott 
szolgálata a kiterjedt gyülekezetben. Ugyanígy igyekeztek utódai is az egyre nehezedő helyzetben, 
majd a fordulat után, róluk azonban a krónikás sajnos nem talált külön adatokat. Pedig bizonyára 
igyekeztek helyüket megállva, a gyülekezetet erősítve szolgálni egészen a mai lelkészig. És egészen 
biztos voltak akkor is kiemelkedő események a gyülekezetben. 

A leányegyházakról 

Borgáta első okleveles említése 1356-ból való Oborgáta néven. A 16. századig a Héderek tulajdona 
volt a falu. 1545-től kapta meg Batthyány Ferenc. A faluban a 20. században olajkutatással kapcsolatban 
meleg vizet találtak, fürdője híres lett. Evangélikus múltjáról nem tudunk, Payr Sándor sem említi. 
Most 70-80 evangélikus él itt. Itt született a szibériai Vorkutába elhurcolt Böröcz Sándor lelkész 1913-
ban. 

Duka eredeti neve Dúca (szláv vagy görög eredetti?), jelentése ispán. 1290-ből való okleveles említése 
Dwka néven. 1768-tól több család birtokolta, köztük a legkiemelkedőbb a Dukai Takács család. 1795-
ben itt született Dukai Takács Judit írónő, Berzsenyi Dániel sógornője. Katolikus temploma középkori, 
de Payr Sándor szerint a 17. században „virágzó" evangélikus gyülekezete volt. 1725-ben „elfoglalták" 
a katolikusok. 

Jánosháza okleveles első említése Janushaza 1428-ból. Payr Sándor szerint már 1396-ban itt épített 
várat Joannes Ormuzd de Varsany. A 16. században a Bakócs család is birtokos lett itt. Payr Sándor 
szerint Enyingi Török István (tl618) idejétől létezett itt evangélikus gyülekezet. Első ismert lelkésze 
1651-ből Angyal István volt, akit Egyházadfalvi Mihály követett a szolgálatban. 1670-ben már nem 
volt istentiszteleti helyük, a kocsma mellett tartották istentiszteletüket, ezért (Payr adatai alapján) 
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„kocsmás keresztyéneknek" gúnyolták őket. 1674-ben Miskolczi Mihály volt a lelkész, aki „titkon" 
működött itt. A falu honlapja szerint az 1700-as évek elején űzték el az evangélikus prédikátort, a 
katolikus templom 1734-ben épült. 

Káld a nevét személynévből kapta, tulajdonosa a hagyomány szerint Árpád unokája volt, horkai 
(törzsi vezetői) tiszttel. Több család birtokolta, kiemelkedő volt ezek közül a Káldy család. Payr Sándor 
szerint 1635-ben épült temploma a „protestáns világban". 1614-től Kelemen Mátyás, 1632-ben Kopcsáni 
János szolgáltak itt, 1674-ben is volt lelkészük. A török világban ez a falu is elpusztult, 1877-ben pedig 
nagy tűz lángolt fel a faluban, házakat elemésztve. 

Köcsk is régi település, okleveles említése 1237-ből való Kuscku (török eredetű szó) néven. Aztán 
a Köcsky család tulajdona lett a falu. A 15. századtól itt több falu létezett, ezek 1939-ben egyesültek. 
Payr Sándor szerint a 16. századtól itt evangélikus gyülekezet élt már. 1596-ban Hegedűs Pál szolgált 
itt, és aztán a 17. században is végig voltak itt evangélikus lelkészek. 1725-ben már csak tanítójuk volt. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
A Kissomlyói Evangélikus Egyházközség prédikátorai, lelkészei: Győri (Jaurinus) János (1617-?), 

Rumi István (1630?), Egri Márton (1665-?), Magyari Mihály (1674-?), Fűztői Benedek (1708-?), 
Csurgó György (?-?), Horváth Mihály (?-1731), Kis Zsigmond (1783-1786), Németh Pál (1786-1795), 
Hrabovszky György (1795-1804), Németh Pál (1804-1821), Magassy Dávid (1821-1845), Magassy 
Dániel (1845-1854), Nagy Károly (1854-1896), Tompa Mihály (1896-1938), Böröcz Sándor segédlelkész 
(1938-1939), Szabó Lajos (1939-1965), Benkő Béla (1965-1981), Fábián Ferenc (1981), Magassy Sándor 
(1981-1982), Mitykó András (1986-1988), Farkas Etelka (majd végzése után férje, Koczor György is 
1988-1996), Cserági István (1996-) 

Ismert felügyelők: dukai Takács Ferenc (1703-?), Káldy Gyula (?-1783), Takács Antal (1880-?) 
Mórocz Sámuel (1915-?), Bárdossy Imre (?-1916), Dukai Takács Ferenc (1923-?) Berzsenyi Lajos 
(1923-?), Böröndy Lajos (?-1946), Simon Géza (1946-?), Csirkovics Dezső 2008-) 

Ismert tanítók: Ballér József (1783-?), Rózsa János (1880-?), Prépost József Kaidon (?), Koczor 
Kálmán (Borgátán 1897), Varga Dénes (Dukán, 1886), Velter György (Egyházashetyén, 189l), Mórocz 
Sámuel (?), Döbrentei Károly (?),Vida Béla (?) 

Levita-tanítók: Kissomlyón Mórocz Sámuel (1914), Kaidon Hajnal Endre (1903-1917), Erdős János 
(1917-?), Dukán Vida Béla (1926), Borgátán Sebestyén Ferenc (1931), Egyházashetyén többen is. 
Jánosházán Szakáll János (1913), Horváth László (1938) 

A jelen 

A gyülekezeti élet középpontjában ma is a templom áll, amely a mai gyülekezethez képest 
valóban nagy. De a jelenleg élő gyülekezet is sok áldozatot hozott azért, hogy itt dicsérhesse Istent. 
A tetőszerkezetet felújították, a pala alá kátránypapírt húztak. A templombelsőt szellőző vakolattal 
látták el, az elmúlt évben megoldották a templom vízelvezetését és a bejárat előtti tér kövezését is. 
2010 áprilisában a viharos szél letépte a párkányról a bádogot, több helyen a tető is beszakadt. Az 
országos egyház és a Vasi Egyházmegye segítségével a károkat kijavították, sőt a templom sisakját és 
azon a keresztet is felújították. így ünnepelte a gyülekezet a templom fennállásának 225. évfordulóját. 
Az istentiszteleten Ittzés János püspök végezte az igehirdetés szolgálatát. A gyülekezeti termet is 
felújította a gyülekezet, ennek átadása is szép ünnepéllyel történt Ittzés János püspök szolgálatával. 

A gyülekezet a jövőben is szeretné folytatni a templom építését a gyülekezet belső lelki épülésével 
együtt. 

Cserági István 
Keveházi László 
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Körmendi Evangélikus Egyházközség 

9900 Körmend, Thököly u. 21. 
Tel: 94/410-474 
Web: http://kormend.lutheran.hu 
E-mail: kormend@lutheran.hu 
Rác Miklós nyugdíjas helyettes lelkész 

A gyülekezet önállósodása: 1783, 
de már 1566-ban is volt itt prédikátor 

Körmendi anyaegyház 
Lélekszám: 636/350/240 Tisztségviselők: Haholt 

Zoltán felügyelő, Baksa Tiborné számvevőszéki 
elnök. Földes Tibor jegyző, Orbán Balázs pénztáros, 
Orbánná Csonka Edina könyvelő, Weisz Gertrúd 
kántor, Szölga-Tőkés Sándorné hitoktató, Szolga-
Tőkés Gergely egyházfi. Presbiterek: Baloghné 
Incze Melinda, Bertái Csaba, Boros Kálmán, 
Hegedűs Ilona, Kántor Jánosné, Kiss Gábor, Nóvák 
Ferenc, Szabóné Agg Györgyi, dr. Szabó György, 
Szolga-Tőkés Levente, Tóth Béla, Tóth Csaba 

Hegyháthodászi leányegyház 
Lélekszám: 117/102/78 Presbiter: Nagy Jenőné 
Katafai leányegyház 
Lélekszám: 83/62/48 Presbiterek: Kopfer Ferencné, 

Németh László, Papp Gyuláné, Gérnyi Imre 
Szarvaskendi leányegyház 
Lélekszám: 116/123/89 Presbiterek: Kovács Istvánná, Nagy Kálmán, ifj. Nagy Kálmán, ifj. Szakonyi 

József, Tóth Gyula, Tóth Kálmán 
Az egyházközség lélekszám: 952/637/455 

A gyülekezetek története 

Körmend gyökerei 
A római korban Pannóniának ezen a vidékén virágzó keresztyén közösségek éltek. A vallási 

élet központja Savaria, a mai Szombathely volt. Az itt fellelt ókeresztyén emlékek is erről tesznek 
tanúbizonyságot: ilyen például az 1938-ban megtalált Szent Quirinus-bazilikának vélt épület 
mozaikpadlózata. A megmaradt emlékek szerint Pannóniában ez volt a legnagyobb őskeresztyén 
épület. 

Körmend vidékét legkorábban 1238-ban említi egy okirat „Villa Curmend terra regis" (Curmend 
falu királyi föld) néven. Kelta vagy római, hun-avar lakosságnak sincsen semmi nyoma, tehát akkor 
még nem volt lakott hely. Ezt az állítást erősíti Turcsányi Andor evangélikus lelkész, archeológus, aki 
a múlt század második felében itt jelentős kutatásokat végzett. A város neve szerinte a csagataj (kelet-
turkesztáni török nyelvjárás) Kármán = vár, vízi átkelőhely szóra vezethető vissza. 

Lakosai a honfoglalást követő időkben a Rába mellékén letelepített határőrök, kisebb számban 
szlávok voltak. A tatárok kivonulása után az akkor már várral és templommal rendelkező királyi 
falunak IV. Béla király 1244. október 23-án kiváltságokat adott. Ezek közé tartozott az, hogy a király 
idegen bevándorlót bírónak nem alkalmaz. 1448-ban az országnagyok országos vásárjoggal ruházták 
fel a várost. 

A reformáció kibontakozása Körmenden 
„Körmend mezőváros politikai, gazdasági szerepét, valamint kulturális arculatát már a középkorban 

meghatározta, hogy fontos kereskedelmi utak csomópontján feküdt. Erre haladtak Budáról Fehérváron, 
Veszprémen és Vasváron keresztül a Muraköz felé tartó kereskedők. Közlekedés szempontjából, 
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de stratégiailag is fontossá tette Körmendet a Rába-híd. Az élénk forgalom miatt vándordeákok 
és kereskedők elbeszéléséből minden bizonnyal már a 16. század első felében találkozott az itt élő 
lakosság a reformáció terjedésének hírével, a templom azonban ekkor még nem vált evangélikussá, és 
prédikátor sem működött Körmenden."^" Vándorprédikátorok járták a vidéket, a nép nyelvén hirdették 
az evangéliumot. A terjedés másik oka: „A reformáció tanainak gyors nyugat-dunántúli elterjedése 
és központjainak kialakulása elsősorban olyan kiválóbb nemesi családok, főurak hitbuzgóságának 
eredménye, akik a lutheri tanokkal szimpatizáltak, vagy éppen ezáltal remélték a római katolikus 
egyháztól függésüket enyhíteni. A körmendi reformáció kialakulásának történeti kulcsát is az ilyen 
személyes indíttatásokban, világi patrónusok közreműködésében kell keresnünk.""" A reformáció 
terjedésének fő mozgatói Vas vármegyében a két legtekintélyesebb, a Batthyány és a Nádasdy család 
volt. 

A Batthyány-birtokról induló Beythe lelkészcsalád egyik leszármazottja, a későbbi körmendi 
református prédikátor, a jeles Beythe Imre 1611-ben mintegy 50 év távlatából ekképp emlékezik vissza a 
kezdetekre: „A praedikállást Ziget (Szigetvár, 1566) elveszésekor Görgöli mester (Eszthregnyei Gergely) 
kezdötte el közöttünk. Azóta mind Jó Jánosig Isten igéjét tartották."^" Gergely mester a Nádasdy-
uradalomhoz tartozó kanizsai vár melletti Eszteregnyéről származott.^'^ Körmendet és várát 1551-ben 
Tarnóczy András, volt kassai főkapitány vette meg. Felesége, Tarnóczyné levelezett Nádasdy Tamás 
nádorral, és az említett Gergely mester az ő familiárisa, titkára lehetett. Nem valószínű, hogy Gergely 
mester nagyobb térítőmunkát végzett volna, mert a kassai várkapitány üldözte a protestánsokat. De 
nemsokára PrimusTruber horvát-szlovén lelkész-reformátor már ezt írja egy barátjának: „Krisztusé a 
dicséret, hogy az egyház mindenütt erősödik, még a bán is (Erdődy Péter, aki Tarnóczyéktól megvette 
Körmend várát) átállt hitvallásunkra."^" Beythe idézett mondata jelzi, hogy Szigetvár eleste óta (1566) 
Jó Jánosig (1595) megszakítás nélkül működött Körmenden reformátort szellemben munkálkodó 
igehirdető. Gergelyről, aki Tarnóczyék fiának nevelője volt, ezt olvassuk: „az ifjú Tarnóczy tanítója, 
a városi iskola rektora lett Körmend reformátora.""'' „A fordulópontot mindenképpen az jelentette, 
amikor a lutheránus tanokkal szimpatizáló, de nyílt tevékenységet kifejteni nem tudó Gergely 
oskolamester felszabadult a katolikus Tarnóczyné szellemi hatása alól, és az új evangélikus földesúr, 
Erdődy Péter kezdeményezésére megkezdte Körmenden az evangélikus istentiszteletek tartását.""^ 
1567 elején a templomban még katolikus plébános dolgozott, de már működhetett a prédikátor is, mert 
valaki, temetésére gondolva, azt írta, hogy „hagyományos módon" temessék. Ez arra utal Zügn Tamás 
szerint, hogy kétféle szertartás is létezett akkor egy időben. Gergely mester hamarosan meghalt. Az 
adatok bizonyítják, hogy az 1560-as évek végétől Körmenden az ágostai hitvallás szellemében (is) folyt 
az igehirdetés. 

A következő igehirdető, akiről tudunk: Dragonus Gáspár volt, aki 1576 előtt, és aztán 1586-1588 
között, volt körmendi lelkész. „Thury Etele állítása szerint ekkor működött Körmenden egy jó hírű 
protestáns főiskola, melynek egyik professzora Dragonus lett volna."^" Más adat ezt a főiskolát nem 
erősíti, de Dragonus bizonyára tanított a városi iskolában, és írt egy könyvet a kezdő lelkipásztorok 
számára. Tekintélyes tanító és prédikátor lehetett, és biztos, hogy lutheránus. 

A „hitviták tüzében""' telnek a következő évtizedek. 1576-ban egy hegyfalusi gyűlésen alakult meg a 
dunántúli egyházkerület első választott püspökével. Szegedi Mátéval. Öt követte a püspöki szolgálatban 
Beythe István (1532-1612), aki németújvári lelkész volt, és egyre inkább hajlott a reformáció svájci ága 
felé. 1591-ben a csepregi kollokviumon (tanácskozáson), majd 1595-ben a meszleni zsinaton szakításra 
került sor a két irányzat között. Beythe ezt a találkozót ott is hagyta, innen számítjuk régiónkban a 
református irány indulását. Meg kell jegyezni, hogy Körmenden is volt később békítő tárgyalás két 
alkalommal is (1624 és 1627). Eredmény: „A Batthyány- uradalmakban a magyar népesség szinte 
teljes egészében református lett, míg a német és részben a horvát és szlovén ajkú lakosság továbbra 
is az Ágostai hitvallást követte."^™ Ennek a vitának, torzsalkodásnak az vetett véget, hogy Batthyány 
Ádám rekatolizált, ezzel Körmend életében is új szakasz kezdődött. 

229 Zügn Tamás: A körmendi ágostai hitvallású evangélikus egyházközség története. Körmend, 1993. 7. Továbbiakban: Zügn. 
230 Zügn. 7. 
231 Országos Levéltár (OL) P 1314. B.cs. Missiles 5574. (1611. febr.24.) in: Zügn. 73. 
232 Zügn. 7. 
233 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyház története. Sopron, 1924.1. 276. 
234 Dr. Tóth István György: Iskola és reformáció Körmenden a 16-18. században. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. VI. Bp., 

1989. 12. In. Zügn. 73. 
235 Zügn. 8. 
236 Thury Etele: Dragoni Gáspár és a körmendi főiskola. Prot. Szemle 1895. 309. kk. Századok 1889. 215. Payr is utal rá. In: 

Zügn. 73. 
237 Bitskey István: Hitviták tüzében. Gondolat. .Bp., 1978. 
238 Zügn. 13. 
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Az ellenreformáció ideje 

Körmenden hamarosan véget ért a lutheránusok szervezett egyházi élete, a környéken azonban 
Nádasd, Szarvaskend és Hegyháthodász sokáig ragaszkodott evangéUumi hitéhez. „A protestantizmus 
főúri patrónusai azonban hatalomféltésből vagy királyi kegyre való számításból 1620 után fokozatosan 
visszatértek a római egyházba, ezáltal a protestánsok legjobb védelmezőiket veszítették el. A 17. 
század első felében az Erdődyek, Zrínyiek, Nádasdyak, Batthyányak, BánfFyak áttérésével általánossá 
vált a protestánsok által »elfoglalt« templomok visszavétele és az erőszakos katolizálás."^" Az 1606-
os bécsi béke elvileg ugyan biztosította a protestánsok számára a vallásszabadságot, ám Bocskai 
rövidesen bekövetkezett halála után általánossá vált a vallási türelmetlenség a protestánsokkal 
szemben. Megindult a nyomás a vallást a földesúr meggyőződéséhez igazítani kénytelen parasztság és 
jobbágyság ellen. Pázmány Péter véleménye szerint a parasztnak nincs semmi joga a földön, amelyen 
a saját házát építi, még kevésbé lehet övé a templom a más vallású földesúr birtokán. Ettől az időtől 
kezd érvényesülni hazánkban is az a Németországból átvett, de ellenünk fordított gondolat, hogy 
„akié a föld, azé a vallás" („cuius regio, eius religio").™ Az 1681-es országgyűlési rendelet az artikuláris 
templomokról, aztán az I. és II. Carolina Resolutio (III. Károly rendeletei 1731, 1734) nyomán 
megkezdődött szinte egész Dunántúlon a protestáns templomok visszafoglalása. Ez Körmendet is 
sújtotta: „Minekutána gyűlés tartatott Körmenden, tehát az urak magokban ezt végezték, hogy a 
királyi tanácsból kivett inhibitorium (eltiltó parancsolat) levéllel a vármegye esküdtje járja meg az 
eklézsiákat, és az istentiszteleti szolgálattól tiltsa el mind a két religiót: mind praedikátorokat, mind 
mestereket."^"' Ennek ellenére sem veszett el a gyülekezet, amit a népszámlálási adatok bizonyítanak: 

római katolikus evangélikus református 
1697 69% 8.2% 22.8% 
1756 64.3% 9.7% 26% 
1779 69.4% 7.6% 23% 
1779-ben a városban 133 felnőtt és 39 gyermek volt evangélikus vallású.̂ ''̂  

Újjászerveződés a türelmi rendelet után 

„A türelmi rendelet (1781) kihirdetése után azonnal megindul Körmenden is a szervezkedés" - írja 
Zügn Tamás idézett könyvében. Perlaky Gábor püspök körlevelet intézett a körmendi evangélikusokhoz 
is buzdítással és kérdésekkel. 

A válasz sajnos ismeretlen, de ismerős Körmendnek, filiáinak és akkori szórványainak összeírása 
1783-ból: Körmend 71, Nádasd 34, Katafa 4, Hodász 29, Szarvaskend 34, Halastó 5, Magyarósd 22, 
Hegyhátszentjakab 19, Szőce 18, Viszák 19, Szaknyér 6 család. 11 településen tehát 261 család maradt 
meg hitében a nehéz időkben is.™ 

Az újraszervezésben a körmendi gyülekezet a vasi közép egyházmegyéhez tartozott, és egyre több 
gyülekezet vált a felsorolt filiák közül anyaegyházközséggé. Az előbbi adatok talán azért is 1783-ból 
valók, mert a türelmi rendeletet Körmenden 1783. december l-jén tették közzé. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy a gyülekezet előbb már nem tett lépéseket a szervezkedésre. 1783-ban a gyülekezet beiktatta 
első prédikátorát, Cancriny Andrást, aki beköszöntő igehirdetését magyar és német nyelven mondta 
el. 1810-től az egyházmegye espereseként is szolgált 1816-ban bekövetkezett haláláig. Utódjául fiát, 
Cancrinyi Károlyt akarták megválasztani, de ez nem sikerült. 

A szervezkedéshez hozzátartozott, hogy megválasztották a konventet (presbitériumot), a felügyelőt, 
gondnokot és a vidéki kurátorokat, sőt a pénzbeszedőket is. Az első felügyelő Karcsay Antal, utódja 
fia, Karcsay Sámuel volt. Talán érdekesség, hogy 1784-ben „céhmestert" (egyházfit) választottak 
„mindennemű előadandó eklézsiabeli szolgálatokra." S az is különleges, hogy a többségben lévő német 
ajkú gyülekezetben a magyar nyelvűek képviseletére „magyar kurátort" választottak 1786-ban Pless 
Ágoston személyében. 

1817-től az új lelkész Ivanics Mihály lett, aki 16 esztendei szolgálat után halt meg. 1833-tól Kalmár 
József lett az új lelkész, aki 6 éves rövid szolgálata után hunyt el. Ezután 1839-ben került ide Hutter 
Zsigmond a lelkészi szolgálatba, aki nagy lendülettel fogott hozzá a gyülekezeti élet fellendítéséhez. 
Ekkor új felügyelőt is választottak Karcsay István személyében, aki immár a harmadik generáció 
tagjaként vette át a már családi tradíciónak számító felügyelői tisztet. Hutter lelkész az 1848-as 
szabadságharc idején imádkozott Kossuth Lajosért és a küzdelem eredményességéért. A harc leverése 

239 Zügn. 16. 
240 Dr. Ottlyk Ernő: Hűség Istenhez é.s népünkhöz egyházunk történetében. Bp., 1965. 66. In: Zügn. 74. 
241 Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Sopron 1910. 285. In: Zügn 74. 
242 Tóth István György: Körmend a koraújkorban. 113. In: Zügn 74. 
243 A körmendi egyházközség irattára. 1. doboz 

650 



Körmendi Evangélikus Egyházközség 

Után házkutatást is tartottak nála. Az imádságot nem találták meg. Hutter egyre betegebb lett, idegei 
tönkrementek. 1856-tól Holbok József vadosfai segédlelkész helyettesít, majd 1860-tól Kund Sámuelt 
hívta meg a gyülekezet, aki azonban hamar el is távozott. 

1867-től Turcsányi Andor lelkészt hívta meg és iktatta be a gyülekezet lelkészként. Szolgálatának 
egyik gyümölcse: ekkor épült a gyülekezet szép temploma (1888) és több flliában új iskola is. Turcsányi 
rendkívül művelt és sokoldalú ember volt. Igehirdetéseit nemcsak a gyülekezet, de a más vallású 
emberek is szívesen hallgatták. 1904-ben halt meg váratlanul, rövid betegség után. 

Halála után, 1904-ben választotta meg a gyülekezet Kapi Béla akkori püspöki titkárt, akit 1905-ben 
iktattak hivatalába. A gyülekezet életébe rendkívüli energiával vetette be magát. Ö vezette be az 
istentiszteleteken kívül előadások, mai szóval gyülekezeti estek tartását is. Maga írja csodálkozva, 
hogy milyen sokan hallgatták esténként is. De nagy hangsúlyt helyezett a lelkipásztori munkára, 
a látogatásra is. Közben azonban egyre ismertebb lett a kerületben és egész egyházunkban is. Itt, 
Körmenden, az ő szerkesztésével indult el a Harangszó újság egyházunkban. Kapcsolatot tartott 
a háborúba behívottakkal, levelezett velük, kis traktátusokat (építő írásokat) írt nekik. 1916-ban a 
szombathelyi gyülekezet hívta meg, ezért itteni állásáról lemondott. Röviddel azután a Dunántúli 
Egyházkerület püspöke lett. A körmendiekkel a meleg kapcsolatot élete végéig ápolta.^*'' 

1917-ben a gyülekezet új lelkésze Zongor Béla lett. Méltó utódja volt Kapi Bélának, nagy tekintélyű, 
ugyanakkor melegszívű ember volt. Ö is ismert lelkész volt a gyülekezet határain kívül. Egészen 1942-
ig dolgozott itt, amikor betegsége miatt lemondott. 

Utódja Farádi Mihály addigi nagyszombati (ma Szlovákia) hitoktató lelkész lett. Ö volt az, aki a 
II. világháború viharát átélte a gyülekezettel együtt. Róla feljegyezték, hogy felesége mennyire aktív 
volt a férje mellett a gyülekezetben, és nagy veszteség volt halála (1963) nemcsak férjének, hanem a 
gyülekezetnek is. 

Az első világháborúban, miután Dávid Jánost és Töpfer Gyulát behívták, többen is helyettesítettek 
az iskolában. 

A Tanácsköztársaság ideje „az áldozatkész egyházszeretet igazi próbája" volt lelkész és gyülekezet 
számára, ahogyan arról Kapi Béla már püspökként írt körlevelében. 

A második világháború idején a bombázás ugyan okozott károkat az iskola tetőzetén és nyílászáróin, 
de a tanítás azért folyt a javítások után. Nagyobb aggodalomra adott okot a felekezeti iskolákat ért első 
támadás 1946-ban. 1948-ban levelet is fogalmaznak: „Az egyházközség presbitériuma szükségesnek 
tartja az egyház és állam közötti jó viszony fenntartását, ugyanakkor egyöntetűen tiltakozik a hívek 
filléreiből épített és fenntartott iskoláink államosítása ellen és azokhoz további áldozatok árán is 
ragaszkodik, annyival is inkább, mert iskolaépületeink nemcsak tanítási célt szolgálnak, hanem azok 
istentiszteleti célul is használtatnak.""' 1948. június l-jén az állam minden ellenszolgáltatás nélkül 
átvette az iskolákat. Az egyházi tanítók, majd a lelkészek igyekeztek a hitoktatást elvégezni, de egyre 
nagyobb nehézségekbe ütközött ez is. A filiákban még folyt a hitoktatás, a városban már nem, a 
gyermek- bibliaköri munka váltotta azt fel. A városban 1990-ben indult el újra a hitoktatás. 

A mártírsorsú Böröcz Sándor körmendi missziós lelkészként szolgált 1943-1948 között. A nagy 
kiterjedésű szórványt járta. Ebben az időben hat igehirdető helye volt a gyülekezetnek. 1947-ben, 
a reformáció ünnepén bátor beszédet tartott az elnyomás miatti elkövetkező nehéz időkről. Ezért 
elfogták, kínozták, elítélték és elhurcolták kényszermunkára Szibériába.^'" 

A körmendi evangélikus egyházközség épületei 

A körmendi evangélikusok 1783-ban vásároltak telket leendő templomuk számára. Legelőször 
azonban az iskola épült meg teljes egészében fából, valamint vele egybeépítve a tanítólakás, ez utóbbi 
már téglából, zsúpfedéssel. 1785-ben épül meg a lelkészlakás. 

Közben épült az első templom is, amelyet 1783. december 3-án, advent 1. vasárnapján szentelt fel 
Kárász Ádám esperes, amikor ő magyarul, a helyi lelkész, Cancriny András pedig németül prédikált. 
A türelmi rendelet szerint a templom még torony és harang nélkül épült, oldalán két sor ablakkal, és 
két bejárata volt. 

Az 1816-os tűzvész alkalmával megrongálódott a fából készült iskola és tanítólakás, használhatatlanná 
vált az épület. 1822-ben készült el az új iskola és tanítólakás. Az 1861-ben elkészült új parókia mind a 
mai napig épségben áll. 

1864-ben vetődik fel először a templom teljes újjáépítésének vagy egy új templom építésének 

244 Lámpás az oltár zsámolyán. Kapi Béla feljegyzései életéről és szolgálatáról. Szerkesztette Mirák Katalin. Sopron, 2004. 
245 A körmendi gyülekezeti levéltár 1948/46. sz. 
246 Nem voltam egyedül. 1. K. 1995. Böröcz Sándor: Kiáltás a mélyből. Budapest, OLBK 1994. 
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gondolata, mivel a meglévő templom mennyezete több helyen beszakadt. Templomépítési bizottságot 
alakítanak Turcsányi Andor lelkész vezetésével, de a templom építése a „sanyarú idők" miatt hiízódik. 
1887 márciusában kezdődnek meg a templomépítési munkálatok, s még ebben az évben be is fejeződtek. 
Az új templomot 1888. július 22-én avatta fel a Dunántúli Egyházkerület akkori püspöke: Karsay 
Sándor. Azóta áll az új neogótikus stílusú templom, amelyet a bécsi építész, Ludwig Schöne tervezett. 
Az építkezést Valentino Morandini olasz építőmester vezette. A belső faberendezés Bencz Lajos 
szombathelyi asztalosmester munkája. A belső festést a bécsi Joseph Kott végezte el. Az ólomüveg 
ablakok 1945 márciusában bombázás következtében tönkrementek. 1947-ben állították helyre azokat 
a hívek adakozásából. Bécsből származnak az oldalfeljárók vasöntvény elemei, valamint a szószékre 
vezető csigalépcső, ezek a Wagner cég munkái. Az orgona Angster József pécsi orgonaépítő alkotása, 
17 regisztere van, kétmanuálos, mechanikus vezérlésű. 1893. május 4-én adták át. A csodálatos 
oltárkép: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket" témájával Vágó Pál olajfestménye, mellette a 
négy evangélista szimbóluma látható. 

1913-ban Fiieger Ede építette meg az új konventházat, a felavatást Kund Samu esperes végezte. A 
parókiára 1911-ben, a templomba pedig 1915-ben vezették be a villanyt. 

Az első világháború pótolhatatlan veszteségeket okozott nemcsak anyagiakban, hanem főként 
emberéletekben. 1924. június 15-én avatta fel a gyülekezet a templomban elhelyezett két emléktáblát, 
melyek a mindenkori utódok emlékezetébe idézik az értelmetlen pusztítás áldozatait. A munka Hudetz 
szombathelyi kőfaragó műve díszes, kemény mészkő keretben fehér márványba vésett nevekkel. A 
templom építésének 50. éves jubileumi ünnepségét 1938. szeptember 25-én tartották, az ünnepség 
vendége volt Kapi Béla püspök. 

A második világháború még nagyobb károkat okozott az egyházközségnek. A körmendi toronyban 
a kisharangot 1944. június 7-én leszerelték háborús célokra. 1945. március 27-én bombatalálat érte 
a lelkészlak udvarát. A ház ablakai betörtek, a melléképület életveszélyessé vált, a parókia ajtói is 
felszakadtak, a templom északi és nyugati oldalának ablakai teljesen tönkrementek. Március 29-én 
kezdődött Körmend ostroma. A bevonuló szovjet katonák átkutatták a templomot is. Az ott talált 
díszes oltárterítőkkel lovaikat takarták le. Farádiné - a lelkész felesége - mentette meg előlük a 
legszebb nagypénteki és pünkösdi oltárterítőket. Az ostrom után nemcsak az oltárterítők, hanem a 
sekrestyében tárolt kegytárgyak nagy része is hiányzott. 

Az evangélikus hívek készséggel siettek egyházuk segítségére. 1945-ben a tetőzetet javították ki a 
templomon, valamint az udvari épületrészt. A templomot azután is többször renoválták, a legnagyobb 
munkát 1975-ben végezték el. Ebben az időszakban (1942-1980) Farádi Mihály volt a gyülekezet 
lelkésze. 

Öt követte 1980 és 1987 között Szerdahelyi Pál. Két évig (1987-1988) itt is helyettesített - mint annyi 
más helyen is - Rác Miklós nádasdi lelkész. 

A lelkészlakás teljes felújítására 1980-ban került sor Rónai György tervezőmérnök tervei alapján. 
Az utcafront felé eső három nagyszobából leválasztottak egy hosszú folyosót, a régi konyha helyén 
gyülekezeti terem, a régi bejárat és előszoba helyén konyha létesült. Az épületet szigetelték, és új 
cseréptető borítást kapott. A parókiára 1989-ben vezették be a gázfűtést. 

A templom teljes renoválása 1990-ben kezdődött Zügn Tamás lelkész irányításával, aki 1988-tól 
1998-ig, egy évtizedig szolgált itt, s az egyházmegye esperese is volt. Közben volt ideje a gyülekezet 
történetének megírására és kiadására is. Ebben az időszakban készült el a torony tatarozása, 
kivilágítható óraszámlapok kerültek a templomra, és a közel százéves óraszerkezethez automatikus 
felhúzó berendezés készült. Pőcze István lelkész 1998 és 2003 között végezte itt a lelkészi szolgálatot. 
Ebben az időszakban újult meg a gyülekezeti terem, de átalakult a lelkészlakás is. 

2004-től Szolga-Tőkés Sándor Erdélyből áttelepült lelkész szolgált a gyülekezetben, aki így ír a 
jelenről és a jövő feladatairól: „Megújulni és megújítani, bocsánatot nyerni és azt továbbadni, áldást 
kapni az Ürtól, és áldássá lenni környezetünk számára - ez a múltban, de ma is lehetőség, egyben 
kötelesség is. 

A gyülekezeti élet az istentiszteleten kívül a lelkigondozás számos területén - ünnepköri sorozatok, 
evangelizációk, szeretetvendégségek, zenei alkalmak, gyermek- és ifjúsági rendezvények - folyik. 
Gyülekezetünkben negyedik éve tartunk napközis gyerektáborokat. Hétvégeken ifjúságunk Biblia
klub alkalmainkon vesz részt. A hitoktatás három iskolában 21 órában és 7 csoportban, továbbá a 
konfirmációi előkészítőn folyik. Nagy öröm, hogy megalakult egy 15-18 fős énekkar. A kitűnő 
akusztikájú templomban, csodálatos hangú orgonával szívesen szolgálnak énekkarok, zenekarok és 
orgonisták is. 

A gyülekezetben nincs nagyobb öröm, mint amikor az emberek érdeklődnek és figyelnek Isten 
igéjére. Tudjuk, hogy ennek sokszor ára is van, de hisszük, hogy egyedül Isten országa építéséért 
érdemes élni ezen a földön, mert Jézus Krisztusé a jövő." 
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Szolga-Tőkés Sándor lelkész életének 52. évében, 2010. december 30-án súlyos betegségben elhunyt. 
2011. január 8-án vettek tőle végső búcsút a körmendi evangélikus templomban. 

A leánygyülekezetek 
Szavaskenden 2001-ig a régi iskola épülete és tornya szolgáltatta a helyet az istentiszteleteknek 

és egyéb alkalmaknak. 2002-ben Pőcze István lelkész idejében szentelték fel az új templomot. Az 
istentiszteleteken 15-20 személy vesz részt. 

Hegyháthodászon alkalmainkat a régi iskola épületében tartjuk, amelynek tetejét 2002-ben felújította 
a gyülekezet. A tornyot később renoválták. Az istentiszteleteken 10-12 személy vesz részt. 

Katafán ökumenikus kápolnában vannak az istentiszteletek, a kápolna külső felújítása folyamatban 
van. Az alkalmakon 5-10 személy vesz részt. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészeink; Cancrinyi András (1783-1816), Ivanics Mihály (1817-1833), Kalmár József (1833-1839), 
Hutter Zsigmond (1839-1860), Holbok József (1856-1860), Kund Sámuel (1860-1867), Turcsányi Andor 
(1867-1904), Kapi Béla (1904-1916), Zongor Béla (1917-1942), Farádi Mihály (1942-1980), Szerdahelyi 
Pál (1980-1987), Rác Miklós (1987-1988), Zügn Tamás (1988-1998), Pőcze István (1998-2003), Szolga-
Tőkés Sándor (2004-2011) 

A tanítók: Fameliczky József (1783-1787), Armer Mihály (1787-1794), Jetter Mihály (1794-1806), 
Simon József (1806-1819), Freyler Sámuel (1819-1856), Zeberer Ágoston (1856-1859), Putsch Tóbiás 
(1859-1862), Schranz Sámuel (1863-1865), Schranz János (1865-1905), Ihász Ferenc (1905-1907), 
Lórántffy Lajos (1907-1910), ebben az évben új iskola épült, és megszervezték a második tanítói állást 
is. Töpfer Gyula (1911-?), Dávid János (1910-1935). Természetesen a filiákban is működtek tanítók 
több helyen is. 

Felügyelőink: Karcsay Antal (1783-1796), Karcsay Sámuel (1797-1810), Koltai Vidos Pál (1810-
1826), Karcsay Sámuel (1826-1839), Karcsay István (1839-1845), Toperczer Károly (1861-1868), Musser 
Károly (1868-1871), Simunyák Antal (1871-1876), Ajkay Sándor (1876-1881), Temlin Antal (1881-
1889), dr. Dienes Elek (1889-1914), Kluge Pál (1918-1935), dr. Zimmermann Arthur (1936-1939), dr. 
Mihály Sándor (1949-1958), Gyarmati János (1959-1969), Rácz Aladár (1969-1984), Boros Kálmán 
(1984-1990), dr Nagy Árpád (1990-2005), Haholt Zoltán (2006-) 

Keveházi László 
Lektorálta: fSzolga Tőkés Sándor 
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Kőszegi Evangélikus Egyházközség 

9730 Kőszeg, Zrínyi u. 6. 
Tel.: 94/361-145 
Web: http://koszeg.lutheran.hu 
E-mail: koszeg@lutheran.hu 
Baranyay Csaba lelkész 
Baranyayné Rohn Erzsébet lelkész 

Önállósodás éve 1783, de már 1554 óta él az 
evangélikus gyülekezet 
Az anyakönyvezés kezdete 1727 

Kőszegi anyaegyház 
Lélekszám: 1024/924/453 Tisztségviselők: 

Koczor Lajos felügyelő, Schwahofer Gusztáv 
másodfelügyelő, Szász Judit kántor. Szentesi 
József gondnok, Schwahofer Péter pénztáros, 
Kornemé Kosztich Julianna jegyző, Mersichné 
Hod Lívia számvevőszéki elnök, Bokorné Sebestyén Judit, Kolnhofer Ferencné számvevőszéki tagok, 
Freyler Ernőné a szeretetotthon vezetője, Prácser György egyházfi.. Presbiterek: Dalos Józsefné,Erdősi 
Attila, Gamauf Márta, Máténé Csontár Gyöngyi, Rádl Gusztáv, Stefanich Mátyásné, Wölfel László. 

Tiszteletbeli presbiterek: Keveházi László, Mohr János, Preisz Miklós 
Kiszsidányi leányegyház 
Lélekszám: 43/49/32 Gondnok: Bánó Zoltán 
Horvátzsidány szórvány: 
Lélekszám: 11/15/5 
Olmód szórvány 
Lélekszám: 4/3/1 
Peresznye szórvány 
Lélekszám: 19/4/2 
Lélekszám összesen: 1101/995/493 

Kőszeg városának története 

A város eredete homályos és vita tárgya. „Az alsóvár nevét a már sokkal előbb épült fölső vártól 
nyerte, amely a várostól nyugat felé fekvő hegységnek legmagasabb fokán (...) maradványokkal 
hirdeti egykori lételét.""' Ehhez kapcsolódik egy másik kutató mondata: „Az Óház-tetőn feltárt felső 
vár, noha említése csak 1248-ból ismert, a régészeti leletek alapján kora Árpád-kori eredetű, s minden 
bizonnyal helyes a felső vár azonosítása az Anonymus által említett Guncillal.""' Van, aki azt állítja, 
hogy már a frank birodalom idejéből, a 800-as évek elejéről való „castellum Guntionis" feljegyzés erre 
a felső várra vonatkozik, mások azt mondják, hogy ez a vár, illetve mai nevén „Óház" késő Árpád
kori építmény. Kétségtelen azonban, hogy a környék, élén Velem községgel, a legrégebbi települések 
közé tartozik. „Bozsoktól Velemen át a Kőszeg közeli Pogány-völgyig kőszerszámok árulkodnak egy 
csaknem hatezer éves emberi kultúráról" - írja a város ismerője, a már nyugdíjas levéltári igazgató.^'" 

Magáról az „alsó", középkori városról első okmányaink 1248-ból, IV. Béla idejéből valók, amelyben 
a „Kyszug, Kuzig, Kussugh" nevezetek fordulnak elő. 1263-ból egy okmányban pedig ezt olvassuk: 
„Castrum Kuzug". A kutatók abban megegyeznek, hogy az alsó vár, tehát a mai város magja köré 1269 
körül telepítették a „hospites", azaz vendégeket, illetve az első lakókat. így született meg a vár köré 
épült város Keuseg, Kyzug, Kőszeg magyar és Genza, Gunza, Guns, Güns német neveivel. 

A magyar elnevezés a kutatók szerint a „köves zúg, szeglet" képet, tartalmat takarja, talán inkább 

247 Chernél Kálmán: Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja. Szombathely, 1872. 1. Továbbiakban: Chernél. 
248 Bakay Kornél: A középkori Kőszeg. Kőszeg évezredei. Kőszeg, 2001. 7. Továbbiakban: Bakay. 
249 Dr. Bariska István-Németh Adél: Kőszeg. Panoráma magyar városok sorozat, Bp., 1983. 10. Továbbiakban: Bariska. 
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a felső vár környékére utalva, a német pedig a Güns, magyarul a Gyöngyös-patak mellettiségét fejezi 
ki ebben az egyik legnyugatibb, határközeli, észak-déli irányban Sopron és Szombathely közötti 
kiszögellésben született „rejtőzködő" városban, s ez a fekvése, helyzete további történetét és sorsát is 
meghatározta. 

A 11. században települt ide a németújvári Wolf(er) és Héder,"" a tőlük idővel Kőszeginek 
nevezett főúri család. A magyar főnemességbe emelkedő Kőszegi-család a 13. század végén az egész 
országrészeket hatalmukban tartó ún. kiskirályok (tartományurak) közé tartozott. Állítólag 65 vár volt 
birtokukban. „Ők építették 1274 előtt a kőszegi alsó- vagy vízivárat, amely köré, váraljai településként. 
Kőszeg városát is megalapították."^*' Károly Róbert (1308-1342) győzte le őket. Kőszeget bevéve. Ettől 
az időtől századokon át folyt a küzdelem a város hovatartozásáért éppen határhelyzete miatt. 1445-től 
Kőszeg ausztriai város lett, azaz III. Frigyes német-római császár elfoglalta, és rövid megszakítástól 
eltekintve 1647-ig a Habsburgok kezén maradt, mint zálogváros („Pfandstadt"). Mátyás király 1482-
ben visszaszerezte, de 1490 után I. Miksa német-római császár újra elfoglalta. 

Közben 1328-ban királyi város lett Kőszeg, és megszületett máig őrzött pecsétje is. Ekkoriban -
a kutatások szerint - mintegy 200 lakója volt a városnak a katonákon kívül. Kereskedőváros volt, 
piaccal, tranzit-, azaz árumegállító joggal. Ekkor már templom is állt a városban, egy 1289-es adat 
ecclesia-ról szól. Van olyan feltevés, amely szerint már 1242-ben plébánia is volt itt.^" 

1648-ban kapta a település a szabad királyi város címet. A város történetében kiemelkedő esemény 
volt a török megállítása 1532-ben. Jurisich Miklós kapitány védte a várost, és állította meg a nagy 
török sereget. Ettől kezdve harangoznak a városban délelőtt 11 órakor is, a török elvonulása órájában. 
Egy szomorú felirat a városkapun: „Európát védtük meg, s jutalmul Trianont kaptuk." Később a város 
egyre inkább kereskedő-, majd iskolaváros lett. 

Kiszsidány a kőszegi gyülekezet filiája a várostól keleti irányban - Csepreg, Bük felé - körülbelül 
10 kilométerre fekszik. Az első írásos dokumentum 1255-ből való a településről. A lakosság nagy része 
német betelepülő (Németzsidány volt a neve sokáig, mai német neve Roggendorf). Ma 120 lakosa van, 
fele katolikus, fele evangélikus. Egykori iskolájukból átalakított imatermükben vannak alkalmaik. Az 
iskola, vele a tanítólakás 1864-ben épült, az államosításig evangélikus, aztán állami népiskola lett 
1960-íg. A tanító lakását eladták, az iskolát a gyülekezet visszakapta. Minden második vasárnap és 
nagyünnepeken délután 2 órakor van itt istentisztelet. Egy különálló toronyban lévő harang hívogatja 
a híveket. A hitoktatás a horvátzsidányi önkormányzati iskolában folyik. 

Szórványok 

Horvátzsidány első okleveles említése 1225-ből „Terra Sydan". A horvát szó magyar jelentése: kőből 
épült. Amikor a horvátok 1533-1544 között beköltöztek, itt állítólag kőből épült házat találtak a török 
pusztítás után. A falu neve egyébként a továbbiakban így alakult: Sedan, Sidan. Kőszeg várának 
megvédése után a falu Jurisich-birtok lett. 1846-tól van horvát iskolája is. Az evangélikusok száma 
ma 10 alatt van. Az evangélikus hitoktatás viszont az iskolában folyik rendszeresen, ide járnak a 
kiszsidányi gyermekek is. 

Peresznyén élet volt már a Római Birodalom idején, a falun út vezetett át, és a földet egységes 
tervek alapján osztották el, ez volt az ún. „centunációs" rendszer. Az 1195-ös oklevele a borsmonostori 
apátságnak ajándékozza. Temploma középkori, erről egy 1646-ös canonica visitatiós jegyzőkönyv 
emlékezik meg. Jurisich-, Nádasdy-, majd Eszterházy-birtok volt, ami meghatározta vallási életét is. 
Peresznyén az állami szeretetotthonban van ünnepenként istentisztelet. 

Ólmod neve németül „Bleigraben", ólomszínű talaja után kapta, a német név magyar jelentése 
ólomárok. 1234-ből egy oklevél Pilgrium néven említi. Ezt a falut is megkapta Jurisich Miklós. A 
néhány evangélikus a filiába vagy az anyaegyházba jár istentiszteletre. 

Az evangélikus gyülekezet kezdetei 

Payr Sándor írja, hogy Faut Márk soproni krónikás szerint a reformáció Kőszegen 1531-ben kezdett 
„feltünedezni".^" Erről nincsenek pontos adataink, de elképzelhető, hogy főként borkereskedők meg 
tanulni vágyó fiatal kőszegiek külföldön járva, németül tudva, Luther iratait magukkal hozták, és olvasni, 
terjeszteni kezdték. Vidékünk ekkori urai, a Batthyányak és a Nádasdyak is támogatták a reformáció 
terjesztését. Sárvár ekkoriban lett a régió centruma. Az említett tények alapján elfogadhatjuk Chernél 
Kálmán megállapítását, mely szerint a kőszegiek „kevés kivétellel a reformáció mellett nyilatkoztíik." 

250 Korai Magyar Történeti Lexikon, Kőszegi szócikkében szerepel így az elnevezés. 
25lBariska. 11. 
252 Bakay. 154. 
253 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, I. Sopron, 1924. Továbbiakban: Payr. 
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Ez a reformáció békés, csendes, de szinte teljes térhódítását bizonyítja városunkban. 
„Miközben a teljes lakosság evangélikussá lett, nem építettek új templomot, hanem a német 

evangélikus gyülekezet átvette az akkori városi templomot" - írja egy emlékezés."'* Ez a templom 
„valószínű, hogy az 1289-es ostrom idején elpusztult minorita templom helyén épült.""* Az építés 
vagy átépítés idejét 1403-1407 között határozták meg. Ennek a Szent Jakab-templomnak átvételétől 
számítjuk az evangélikus gyülekezet életét. Álts Mihály plébános átadta a templom kulcsait. „1554-
ben, mint magyar prédikátort, Semlyén Simont nevezik meg.""' Arról eltérőek a vélemények, hogy az 
evangélikus és katolikus gyülekezetek egy ideig közösen használták a templomot, vagy a katolikusok 
a Tábornok-házban tartották miséjüket. Az tény, hogy a német nyelvű evangélikusoknak volt lelkésze 
az 1580-as évek elejétől: az első Hübner Simon volt. Később a Szent Jakab-templomban átalakítások, 
katolikus szemmel oltárrombolások mentek végbe. Az evangélikus istentiszteletek tehát a katolikus 
templomban kezdődtek. 

A reformáció második, helvét hulláma is gyorsan elérte gyülekezetünket. Báthaí (Bátkai? Bátai?) 
István és Kincse Pál kőszegi lelkészek nem voltak hajlandók a lutheránus hítvallási iratokat aláírni. 
Sőt, a dunántúliak evangélikus püspöke, Beythe István németújvárí lelkész is a kálvini irány vezetőjévé 
lett. Vidékünkön a reformáció két irányának szétválása 1595-ben véglegesült. Innen azonban egészen a 
20. századig nem tudunk reformátusokról Kőszegen. 

„A város polgárságának önkormányzati és egyházi szervezete 1568-tól etnikai alapon tagolódott, 
így élte életét az evangélikus felekezet is német és magyar gyülekezetben. A városi tanács a magyar 
gyülekezet kérésére 1615-ben külön templom építésére hozott határozatot.""'Az új templom 1615-1618 
között épült közvetlenül a Szent Jakab-templom mellett. Ez a mai Szent Imre-templom. A főpárkány 
egyesek szerint az apostolok, mások szerint Luther, Melanchthon és más reformátorok mellképeivel 
készült. Ez lett tehát a magyar evangélikus templom (van, aki jezsuita építésűnek állítja)."" 

Az iskolai tanítás is lendületet kapott a gyülekezet istentiszteleti élete mellett. „Sopronban 1557-
ben felállítják az első evangélikus iskolát, majd Kőszeg is követi Sopront" - olvassuk."' Ugyanerre 
emlékezik Karner Frigyes is, aki szerint hamarosan magyar iskola épült, ahol evangélikus szellemben 
oktattak. Chernél Kálmán szerint is ettől az időtől indul az iskolai élet, bár nem lehet, hogy a katolikus 
egyház ne foglalkozott volna gyermekekkel. Hamarosan két iskolája is lett a gyülekezetnek, egy 
magyar és egy német nyelvű. Sőt: „1653-ban Kőszegen hozzálátnak az evangélikus gimnázium 
fundamentumának előkészítéséhez is."^" 

A gyülekezetnek ebből az időszakából irattárunkban nincsen dokumentuma. A gyülekezet a 
Gyöngyös utcában két házat vásárolt a lelkészek lakásául és az iskola épülete céljából. Ebben a korban 
több lelkész szolgált, magyar és német nyelven hirdették az igét. Tanítóink is szorgalmasan dolgoztak. 
Ez a kezdeti, békésnek mondható szakasz 1550-től 1670-ig, mintegy százhúsz éven át tartott. 

A 120 év alatt 23 lelkészünk volt azért, mert két nyelven kellett az igét hirdetni. A név után zárójelben 
ezt rövidítve (m: magyar, n: német) jelezzük. 

Semlei (Semlyén?) Simon (1554-?). Bathay (Bátai?) István (m. 1581-1593), Heibner (Hübner? n. 
1585-?), Buschen Armand (n. 1592-1595), Hannenreuther Rafael (n. 1595-1599), Kőszeghy Mihály 
(m. 1597-1599), Welther János (n. 1602-1612), Hartlieb György (n. 1612-1614), Grünberger András 
(n. 1614-1627), Feyer János (m. 1625-1643), Dosner Kristóf (n. 1627-1634), Khern Ferdinánd (n. 1634-
1642), MüUer Mátyás (n. 1642-1659), Lethenyey István (m. 1643-1653), Csukha Márton (m. 1646 ), 
Gödi Imre (m. 1646-1661), Danielis János (n. 1659), Klesch Dániel (n. 1659-1662), Szenei Fekete István 
(m. 1662-, 1669-től 1680-ig püspök), Fisztrovich György (m. 1664-1669, 1665-től püspök), Gerner 
Mihály (n. 1662-1665), Pihringer Keresztély (n. 1668-1671), Gártner Menyhért (n. 1671-?) 

A 23 lelkészből 14 német nyelvű igehirdető volt, ők általában rövidebb ideig szolgáltak a 
gyülekezetben. Sokuknak csak a szolgálati idejük kezdetét tudjuk, hogy mikor távoztak innen, abban 
nem lehetünk biztosak. Rájuk emlékezünk tehát, mint akik a kezdeti szakaszban az „alapokat rakták 
le." 

Ebben az időszakban volt két olyan lelkész, akit a kerület püspökévé is választott. 
,Jeles iskolája volt Kőszegnek is. Első ismert tanítója Túróczí János 1592 körül. Hírnevessé tette az 

iskolát Sármelléki Nagy Benedek (1605-1620), Kanizsai Pálfy János tanítója. Pázmány Péterrel vitába 

254 Friedrich Karner: Kurzgefasste Geschichte der evang. Gemeinde A.B. in Kőszeg. Kőszeg, 1917. Továbbiakban: Karner. 
255 Bariska. 77. 
256 Karner. 20. 
257 Bariska. 75. 
258 Dr Horváth Detre O.S.B.: A kőszegi Szt. Imre-templom. Szombathely, 1930. 
259 Bakay. 298. 
260Bakay. 310. 
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szállt két könyvben is nyilvánosan Zvonarics Imre lelkésszel együtt. Ismert rektorai még Kőszegnek: 
Sárvári Draganosits György 1626-ban, Piscatoris János 1629-ben, Soproni Miklós 1635-ben, Vajda 
György 1650-től, Hodik György 1652-től, a filozófia és teológia tanára is, majd városbíró, Perennyei 
Bálint 1653-1661 között, Ensel János 1663-ban, Szenei Fekete István (kezdetben tanító, majd lelkész és 
püspök is lett), Richter Kristóf 1660 körül és Ivánkovics Dániel."^" 

Az 1621-ben elpusztult csepregi iskola pótlására a kerület segítségével megnagyobbították a 
kőszegi iskolát. Musay Gergely püspök 1653-ban ezt írta; „Az kőszegi szabad városban az scholának 
aedificiumja (épülete) fundamentumból nagyobb építés tovább folytatására."^'' A kőszegi gyülekezet 
és a dunántúli kerület szerződést kötöttek közös iskola fenntartására. „Itt szerepel a kerület elsőben 
mint iskolafenntartó"^*' - írja Payr. 

A próbás folytatás 

A következő évszázadot nevezhetnénk az ellenreformáció időszakának, de nevezhetnénk a 
szabadságharcok korának is (Bocskai, Bethlen, I. Rákóczi György és a hozzájuk kötődő békék: a bécsi, 
a níkolsburgi és a linzi békekötések). A kor történelméhez tartozik a Wesselényi-féle összeesküvés és 
annak megtorlása is. 

Hogyan élte meg mindezt a kőszegi evangélikus gyülekezet? Már megpróbálták 1631-ben és 1635-
ben is elvenni a templomot a katolikusok, de ekkor még nem sikerült, csak negyven év múltán „A 
Szent Jakab- vagy német templomot 1671-ben, a magyar egyházat, a későbbi Szent Imre-templomot 
pedig 1673-ban vették vissza a kétségbeesetten, de tehetetlenül tiltakozó protestáns közösségtől. 
I. Lipót császár elé 1674-ben olyan tervezet került, miszerint Kőszegen le kell telepíteni a jezsuita 
rendet. Ezt kívánta Kollonich Lipót kamaraelnök is, aki 32 ezer aranyforint büntetést helyezett 
kilátásba Kőszegnek a Wesselényi-féle összeesküvésben rábizonyított részvételéért. Ettől csakis abban 
az esetben volt hajlandó eltekinteni, ha a város megteremti a jezsuita rend letelepítésének Kőszeget 
érintő feltételeit. A városnak nem volt szabad választása, így jutottak a jezsuiták 1675-ben Kőszegen 
ház- és telekingatlanhoz, s így kapták meg a Szent Jakab-egyházat is. A kollégium és gimnázium (ma 
Jurisich-gimnázium) építésének, fenntartásának anyagi alapjait Széchényi György érsek teremtette 
elő."^" Ezzel megszűnt Kőszegen az evangélikus oktatás lehetősége. A gyülekezet templomok, iskolák, 
sőt lelkészek nélkül maradt, mert azoknak is ki kellett költözniük. Ez volt egyházunk „gyászévtizede" 
is, amikor a lelkészeket és tanítókat beidézték a pozsonyi törvényszék elé lázadás (1674, a protestáns 
religio rebellió - a protestáns valláslázadás) vádjával, és akik sem a tisztükről lemondást, sem az 
áttérést, sem a külföldre távozást nem írták alá, azokat halálra, börtönre ítélték, majd közülük sokat 
gályarabságra hurcoltak. 

Ebben az időben Szenei Fekete István (1634-1692) volt a kőszegiek egyik lelkésze, sőt 1669-1680 
között a dunántúli kerület püspöke is. Küzdelme, menekülése és fogságának szenvedései után áttért a 
katolikus vallásra, és a kőszegiek nagy szomorúságára a hatalom visszaküldte őt a városba bíróként.^" 

Súlyosbította a helyzetet az 1681-es soproni országgyűlés egyik cikkelye, artikulusa. Látszólag azért 
született meg, hogy lehetővé tegye néhány helyen a protestáns istentiszteletet a templomok elvétele 
és a lelkészek elűzése után, gyakorlatilag azonban szűkítette lehetőségeinket. Csak „artikuláris" 
templomokban volt szabad istentiszteletet tartani a protestánsoknak. A kőszegi gyülekezet artikuláris 
helye Nemescsó lett. Ide járt a megye északnyugati része egészen Felsőőrtől (ma Oberwart), sőt 
Muraköztől. Egy kis templom állt már itt, amit meg kellett nagyobbítani a magyar nyelvű, és mellette 
egy pajtát kellett átalakítani a német nyelvű istentiszteletek számára. Nemescsó lett számunkra az 
iskolázás színhelye is a következő évszázadban magyar, német és vend nyelven. A lelkészeknek 
nem volt szabad engedély nélkül a városba lépniük. 1705. december 8-án Fridelius György lelkész 
Nemescsóból bejött a városba, de nem tért vissza. Vitás, hogy szándékosan lőtték le, vagy egy eltévedt 
puskagolyó találta el az akkori szabadságharc idején. Azóta is december 8-a a gyülekezet bűnbánati 
napja. 

Kőszegen „az ellenreformáció megtorlásokkal él, 1690-ben egy lutheránus asszonyt, aki Szűz Máriát 
gyalázta, lefejeztek. 1692-ben elűzik az evangélikus iskola tanárait is. Egyre többen rekatolizálnak, 
1699-ben Szvetics János is, akit az evangélikusok pedig fő példaképüknek tartottak." Mégis: „1706-ban 
a német dragonyos katonák halálra döfködték szuronyaikkal."^" 

Később lett világos, hogy a gyülekezet a próbás időkben is megmaradt, nem adta fel hitét és 

261 Payr: Dunántúl. 245-246. 
262 Payr: Dt. 862. 
263 Payr: Dt. 862. 
264 Bariska. 30. 
265 Payr Sándor: Szenei Fekete István a hitehagyott püspök. Sopron, 1918. 
266 Bakay. 316. 
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áldozatkészségét. 
Lelkészeink ebből az időből: Vislicenus György (n. 1673-?), Eckhard György (n. ?-?), Ratgeb Mátyás 

(n. 1684-1692), id. Aách Mihály (m. 1686-1700 majd visszatért és 1708-ban itt halt meg), Asbóth János 
(m. 1701-1702), Weisbeck Ferdinánd (n. ?-?), Mirus János (n. ?-?), Fridelius György Dániel (n. 1701-
1705), Csereti Mihály (m. 1704-1711), Fermann Gottfried (n. 1706-1710), Kastenhotz János (n. 1710-
1712), Záborszky János (m. 1713), Musser Sámuel (n. 1713-1715), Kiss Péter (m. 1711-1730), Ferber 
Henrik (n. 1715-1716), Giesecke Pál (n. 1716-1724), Cless Lajos (n. 1724-1738), Sartoris (Szabó) János 
(m. 1730-1745), Pitroflf Pál (n. 1738-1741), Maternus Kristóf (n. 1741-1744), Serpilius Henrik Gottfried 
(n. 1744-1757), Fábry Gergely (m. 1755-1766), Kerling András (n. 1764-1765), Gamauf Sámuel (n. 
1766-1771), Hajnóczy Sámuel (n. 1771-1772), Szakonyi József (m. 1772-1776), Wohlmut Ferenc (n. 
1772-1783), Asbóth János Gottfried (n. 1772-1783) 

Ők voltak a kitelepítettek, a Nemescsóban élő és szolgáló kőszegi lelkészek. Őket a nemescsói 
gyülekezet is számon tartja, hiszen ott kellett lakniuk és szolgálniuk. Szolgáltak itt olyan pietista 
lelkészek is, akik szinte egész Dunántúlra kisugárzóan végezték szolgálatukat, például Aách Mihály és 
Sartoris Szabó János. A két utolsó lelkész - Wohlmut Ferenc és Asbóth János - a fordulat, a türelmi 
rendelet idejében szolgáltak, ők már visszaköltözhettek, és ők azok, akik a templom építésében is részt 
vettek. 

Ebben az időben a tanítók névsora is szinte egybeesik a nemescsói tanítókéval, ezért nevüket a 
nemescsói gyülekezet tanítóinak sorában olvashatjuk. 

A gyülekezet anyakönyvezése is ebben az időben indult el. Az első vegyes anyakönyvünk 1727-es 
dátummal kezdődik. Ebben az időben lelkészünk Cless Lajos volt. Innen folytatólagosan megvannak 
anyakönyveink. 

A türelem és építkezés ideje 

„A próbás idők száz évig tartó éjszakája után új reggel virradt az evangélikusokra, amikor II. 
József lépett trónra, és 1781. október 25-én nyilvánosságra hozta a türelmi rendeletét" - olvassuk 
gyülekezetünk történetében.^" A rendelet lényegét ismerjük: ahol 100 akatolikus család elszegényedés 
nélkül vállalja a terhet, ott oratóriumot (imaházat) építhet torony, harang nélkül, zárt helyen. 
December 24-én (karácsony estéjén) hirdették ki a rendeletet Kőszeg városában. Másnap, karácsony 
ünnepén az istentiszteletet már Kőszegen tartották Pigner Sámuel felügyelő házában, és felolvasták itt 
is a rendeletet. Megszületett a határozat: kérvényt adnak be istentiszteleti helyiség építése ügyében. 
Azt is kérték, hogy a kőszegi lelkészek visszatérhessenek Kőszegre Nemescsóból, ahol egyébként 1782. 
január l-jén olvasták fel a rendeletet. 

Az építés ügye másfél évig elhúzódott, az ügyben ugyanis a szombathelyi katolikus püspöknek is 
nyilatkoznia kellett a helytartótanácson kívül. Két küldöttség is utazott a helytartótanácshoz ebben az 
időben. Az építés kérése Kőszegen ugyancsak megalapozott volt, mert „a városban 352 család vállalta 
az áldozatot 10 591 aranykoronával az építkezéshez, ezen felül évi 418 aranykoronával a lelkész, 168 
aranykoronával a tanító tartásához."^** A németzsidányi (ma; Kiszsidány) filía 31 családdal járult 
a kötelezettséghez. Ha csak négytagú családdal számolunk, ez több mint 1500 lelket jelent. A már 
említett kőszegi könyvek erről az időről mint nagy rekatolizációs folyamatról írnak, de egy másfél 
ezres gyülekezet kitartott az evangélikus hitben száz év elnyomás alatt is. Ezt bátran Isten csodájának 
nevezhetjük. 

1783. május 25-én kapta meg a gyülekezet az építési engedélyt. Ezután kellett helyet keresni az 
építkezéshez. Nem véletlen, hogy az „imaház" építéséhez az akkori forgalomtól elzárt, mocsaras helyet 
kapta meg a gyülekezet. Karner Frigyes említett leírása szerint a következő lépés épületek keresése és 
vásárlása volt lelkészlakás és iskola épületének. Május 26-án tartották az első keresztelést Kőszegen: 
Kantner Katalint keresztelték meg Bíró Ferenc felügyelő házában. Ez volt az első szertartás 100 év után 
a kőszegi gyülekezetben. Az istentiszteleteket a templom felépítéséig Fügh János házánál tartották. 
Az első istentiszteletet június l-jén tartották nagy gyülekezet részvételével. Délelőtt Asbóth Gottfried 
hirdette magyar nyelven az igét, délután Wohlmut Károly német nyelven. Másnap a reggeli áhítat 
után az első temetési szertartást kellett végezni. 

Június 25-én tették le a templom alapkövét Asbóth lelkész szolgálatával, nagy gyülekezet és vendégek 
jelenlétében. A gyülekezet tagjai nemcsak pénzt áldoztak, hanem idejükből és erejükből is adtak. így 
vált lehetővé, hogy a nagy hideg beállta előtt, advent első vasárnapján, november 30-án felszentelték 
a templomot. Templomunk tehát 5 hónap alatt épült fel. Igaz, az ünnepi istentiszteleten az oltár és az 
orgona még hiányzott. Az akkori jegyzőkönyv így szól: „November 30-án, advent első vasárnapján, 
miután templomunk Isten segítségével felépült, felszenteltetett, az ünnepet három prédikáció tette 

267 Karner. 22. 
268 Karner. 23. 
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fényesebbé, mindez szolgáljon Isten nevének magasztalására és dicséretére nekünk, akik őt igazságban 
imádjuk, és utódainknak, akik a maguk idejében nevét dicsőítik."^" 

Az orgonát 1784-ben Jetter Jakab orgonaépítő mester, az oltárt pedig 1786-ban egy szombathelyi 
szobrász készítette el. Az összes költség meghaladta a tervezettet, mert még évek múltán is kérték a 
hozzájárulást az építkezés költségeinek kiegyenlítésére. 

Az erőfeszítés tovább folyt: 1784-ben - az említett két régebben vásárolt ház helyén - elkezdték az 
új Gyöngyös utcai - még földszintes - lelkészlakás építését. Minden munka mellett a gyülekezetnek 
mostantól állandó feladata lett két lelkész és a tanító tartása is. Az iskolában először egy, aztán két 
tanító tanított. Ez kezdetben egyszerű német elemi iskola volt. 1785-ben már indítottak egy ún. 
„triviális" vagy latin, tehát alsóbb középiskolát is. 

Tanítóink, akikről név szerint tudunk: Warkoweil Sámuel (1818-1832), Purt István (1817-1862, 
kántor is volt), Hammerschmidt Gottfried (1833-1838), Ulrich Mihály (1838-1847), Vidt András (1847-
1876, magyar prédikátor is volt), Gamauf Károly (1838-1847), Bruck Henrik (1847-1852), Gráf József 
(1852-1854), Gebhardt Mátyás (1854-1859) 

A latin iskola tanárai: Turcsányi Lajos (1821-1854, magyar prédikátor is), Beyer János (1854-1876), 
Mössl Lajos (1859-1897, kórusalapító is)"° 

„Ha az ebből az időből való jegyzőkönyveket olvassuk, láthatjuk, hogy a gyülekezetnek jogaiért 
lépésről lépésre küzdenie kellett, s hogy a templom és iskola fenntartása óriási áldozatokat követelt, 
semmiféle külső támogatásra nem lehetett számítani. 1802 az első esztendő, amikor a város kasszájából 
450 koronát kapott a gyülekezet, és tűzifát.""' 

Amikor Schneller Lajos lelkészt 1810-ben Pinkafőről (ma: Ausztria, Pinkafeld) meghívták, azt 
válaszolta, hogy a készpénzfizetésen kívül természetbeni támogatást is kér, pl. gyümölcsöt."^ 1816-
ban egy tanító a fizetésen kívül ingyen kosztot is kért, amit a gyülekezet nem tudott biztosítani, inkább 
javított fizetésén."' Ezeknek az éveknek a jegyzőkönyvei rendkívüli drágaságról és emelkedő árakról 
szólnak. 

A gyülekezeti élet rendezetten folyt, a vasárnapi és ünnepi istentiszteletek mellett hétköznapokon 
reggeli és esti áhítatokat is tartottak. Az alkalmakon a részvétel növekvő volt. A gyülekezet a gondok 
ellenére is erősödött, és nemcsak pénzadományokból, hanem kertet és szőlőt is hagytak a gyülekezetre. 
A legnagyobb adományt ebből az időből Pallisch Sámuel kereskedőtől kapta a gyülekezet: egy házat 
és 20 000 aranykoronát. Ez a Pallisch-alapítvány kifejezetten a szegények segítségére született. 
Kezdetben 3, később 6 szegényről gondoskodott a gyülekezet. 1837-ben megépült a szeretetház is, 
ez még 1917-ben is működött."* Még előbb a húszas években felvetődött egy evangéhkus kórház 
létrehozásának a gondolata is a szeretetház mellett. Mivel azonban közben városi kórház indult, ez a 
terv nem valósult meg, s a gyülekezet vezetősége biztosította, hogy ebbe - a gyülekezet támogatása 
mellett - evangélikusok is bejussanak. 

Ugyanezekben az években az iskolaügy is fejlődésnek indult. 1818-tól már két állandó tanító dolgozott, 
1826-tól már hárman tanítottak az iskolában. Ennek érdekében nagyobbítani kellett a Gyöngyös utcai 
épületet. 1824-től azon dolgoztak, hogy a lelkészlakás is megfeleljen a kor követelményeinek, és az 
iskola is bővüljön. 1833-ban született meg a határozat a gyűjtésre. 1836-ra elkészült az iskolaépület 
első fele a Pallisch-intézet mellett, 7 évvel később elkészült az építkezés másik fele is. 1843-ban adták 
át a már emeletes épületet annak mai formájában lelkészlakásokkal, iskolával, szeretetotthonnal és a 
konventteremmel. 

Néhány év múlva fellángolt az 1848-as szabadságharc lángja, ez lefékezte a fejlődést, sőt a 
szabadságharc kioltása után a gyülekezet újra erős kontroll alá került. A kőszegi gyülekezet latin 
iskolája 1876-ban szűnt meg, nem volt erő a fenntartáshoz, a városi iskolák pedig szaporodtak. De az 
alsóbb iskola maradt, hiszen egy feljegyzés szerint „a polgári leányiskola elnéptelenedik, mert a szülők 
leányaikat inkább apáca, illetve evangélikus iskolába íratják be.""^ 

„1899. november 6. Felavatják az evangélikus felsőbb leányiskolát. Gyurátz Ferenc püspök avatta 
fel ünnepélyes keretek között. Felépült a kétemeletes, modern épület.""' Gyurátz Ferenc nemcsak 

269 Kamer. 24. 
270 Kamer 29. 
271 Kamer. 26. 
272 Gyülekezeti jegyzőkönyv: 1810. ápr. 17. 
273 Gyűl. jegyzőkönyv. 1816. ápr. 21. 
274 Karner. 28. 
275 Kőszegi eseménynapló. 1700-1943. Gyűjtötte és összeállította Mester István, készült a Kőszegi Ruhaipari RT. 
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felavatta ezt az iskolát, hanem ő álmodta meg, ő küzdött érte évekig, amíg megépült. 1899. szeptember 
7-én „délelőtt 11 órakor a nőnevelő dísztermében kezdődött meg az átadó ünnepély, de az összegyűlt 
sokaságnak csak kis részét tudták a terem falai befogadni. Kund Sámuel esperes, mint az építési 
bizottság elnöke adta át az intézetet, s a kerület nevében Nádossy Kálmán helyettes kerületi felügyelő 
vette át. Erre karének következett, melynek végeztével Gyurátz püspök mondta el szíveket megrázó 
avató beszédét".^" Arról tett vallást, hogy az egyházban az édesanyáknak milyen fontos a szerepe a 
jövendő nemzedék nevelésében. 

1930 pünkösd ünnepén a gyülekezet felavatta az Evangélikus Népiskolát, amelyet Tanodának 
is neveztek, és ugyanezen a napon a templom melletti tornyot két haranggal. Két nézet volt a 
gyülekezetben, az egyik szerint a régi templomhoz kellene tornyot építeni, a másik szerint új és 
nagyobb templomot kellene építeni a régi elbontásával. Ez utóbbi terv keretében csak a neoromán 
stílusú torony épült meg azzal a szándékkal, hogy majd hozzá épül egy új templom (makettja ma is 
megvan). Az iskolát a 20. század ötvenes éveiben államosították, és óvoda lett belőle. 

Belső építkezés is folyt gyülekezetünkben. Ebben az időben igen eleven volt az ifjúsági élet. Nemcsak 
alkalmakat tartottak, hanem szolgáltak is, előadásokat tartottak, és színdarabokat is előadtak. Sok adat 
és fénykép tanúskodik erről."" Ugyanebben az időben született meg a nőegylet is, alkalmainak és 
szeretetszolgálatának a gyülekezetben és a városban szintén dokumentuma van."' Az iskolavárosban 
minden intézetben és iskolában folyt a hitoktatás is. 

Egy 1945-ből származó szomorú lista a „kitelepülésre kötelezettek névjegyzéke". A kitelepítés 
okai: német anyanyelvű, német nemzetiségű, volksbundista. 967 név. A legnagyobb veszteség az 
evangélikus gyülekezetet érte. 

2000-ben a gyülekezet új szeretetotthont létesített a volt iskola és szeretetház épületében. Ez az otthon 
eredetileg 18 személyt tudott fogadni, azóta kibővült 30 személyesre. Az otthonban is igyekeznek a 
dolgozók, vezetők és lelkészeink az evangéliumi szeretet légkörét megteremteni. Ezt az otthont még 
Ittzés János, mint kőszegi lelkész álmodta és indította, s mint a dunántúli kerület püspöke áldotta meg. 

Lelkészeink ebből az időszakból (innen nincs német vagy magyar megjelölés): Kárász Ádám 
(1783-1810), Artner Keresztély Honorius (1783-1815), Schneller Lajos (1810-1841), Michaelis Frigyes 
(1874-1903), Schneller Vilmos (1843-1893), Michaelis Izidor (1874-1903), Prőhle Henrik (1893-1905), 
Beyer Teofil (1903-1916), Stráner Vilmos (1905-1908), Balikó Lajos (1910-1923), dr. Tirtsch Gergely 
(1919-1934), Garam Zoltán hitoktató lelkész (7-1934), Weiss Vilmos (1934-1944), Fliegenschnee 
Frigyes (1944-1965), Szabó Lajos (1966-1981), Ittzés János (1981-2000, 2000-től a Nyugati (Dunántúli) 
Egyházkerület püspöke), dr. K. Remport Péter (2000-2003), Zügn Tamás h. lelkész (2003-2004), 
Baranyay Csaba (2004-), Baranyayné Rohn Erzsébet (2004-) 

Gyülekezeti felügyelőink: Mecséry Dániel (1842-1847,) Hrabovszky Sámuel (1847-1850), Berzsenyi 
László (1850-1856), Hrabovszky János (1857-1863), Torkos Ferenc (1863-1870), Turcsányi Lajos 
(1871-1872), Szovják Hugó (1872-1876), Jenny Fridolin (1876-1877), Turcsányi Lajos (1877-1893), dr. 
Gerhauser József (1893-1896), Szovják Hugó (1896-1898), Hrabovszky Sándor (1898-1902), Freyler 
László (1903-1926), Karner Frigyes felügyelőhelyettes ugyanekkor, Beyer János (1927-1946), Arató 
István (1947-1960), Mohr Imre Mihály (1960-1975), Kunfalvi János gondnok a gyülekezet vezetője 
(1975-1981), Szendrő János (1981-1987), Freyler Ernő gondnok a vezető (1987-1992), Koczor Lajos 
(1992-), Schwahofer Gusztáv másodfelügyelő (2006-) 

Az 1899-ben épült kőszegi Evangélikus Leánynevelő Intézetet, később leánygimnáziumot is 
államosították, majd 2000-ben az Országos Egyház kapta vissza fenntartóként. A gyülekezet lelkészei 
is segítettek a hitoktatás nagy feladatában. Iskolalelkészként dr. K. Remport Péter, Keveházi László, 
Kalincsák Balázsné Varga Katalin, Zsóri-Ments Orsolya és Papp Judit következtek egymás után. 

Napjaink történetéhez tartozik, hogy az említett államosítás kárpótlásából a gyülekezet az Országos 
Egyházzal összefogva a Zrínyi utcában új gyülekezeti házat, lelkészi hivatalt és lelkészlakást épített 
a kőszegi Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskolával együtt, 
amelynek kollégiuma termekkel és több szobával gazdagodott. Az iskola fenntartója az Országos 
Egyház, de a kőszegi lelkészek is szolgálnak abban az iskolalelkész mellett. 

A régi épületben, ahol eddig is szeretetotthon, konventterem és a lelkészlakás volt, a szeretetotthont 
a gyülekezet kibővítette, 30 személyes szép és modern otthonná. 2007 őszén az új otthon is megnyílt. 
Tervünk és feladatunk a Gyöngyös utcai nagy épület külső renoválása is megvalósult. A gyülekezet 
előtt álló feladat a torony megerősítése és megújítása. Almainkhoz tartozik „Kőszegi toronyélmény" 
névvel annak múzeummá és kilátóvá alakítása is. 

277 Payr Sándor; Gyurátz Ferenc életrajza (1841-1925) Kiadja a Dtúli Ev. Egyh. Ker. Lelkészegyesülete, Sopron, 1931. 216 kk. 
Továbbiakban: Payr: Gyurátz. 

278 KJE (Kőszegi Ifjúsági Egyesület) jegyzőkönyvei és fényképek dobozokban a gyülekezet levéltárában. 
279 Kőszegi Nőegylet jegyzőkönyve, a gyülekezet levéltárában. 
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Lelkészeink a belső építést is folytatni akarják, ezért a hitoktatáson, a konfirmációi oktatáson és 
a családi istentiszteleten túl ma már iíjúsági és szenior iíjúsági alkalmaink is vannak a bibliaóra és 
a 2001-ben újjáalakult énekkar közösségi alkalmai mellett. Ma a gyülekezet minden nemzedékének 
megvan a közössége. Ebben a lelkészházaspárnak sok segítője is van. Az utóbbi két évben városi 
segítséggel egy-egy gyermek- és ifjúsági találkozó is volt, sőt ez évben Kőszegen volt a Vas megyei 
hálaadó nap, amikor a megye gyülekezetei itt találkoztak mintegy 7-800-an. Hálával hozzátehetjük, 
hogy 2008-ban Kőszegen volt az országos Szélrózsa ifjúsági találkozó is, amelyről olyan jelzéseink 
vannak, hogy az országos részvétel és a nagy létszám mellett a gyülekezet jelenléte is érezhető volt 
abban. 

Minden vasárnap 9 órakor istentisztelet, a tanévben 10.30-kor családi istentisztelet, minden 
második héten Kiszsidányban 14 órakor istentisztelet. Minden hónap első szerdáján és nagyünnepek 
másodnapján német nyelvű istentisztelet is van. Kedden a felnőttek bibliaórája, szerdán kóruspróba, 
csütörtökön délelőtt óvodás hittan és „baba-mama kör" van, délután a senior ifjúság találkozik, pénteken 
pedig konfirmációi és i^úsági alkalom van a gyülekezetben. Minden iskolában és a gyülekezetben is 
folyik a hitoktatás. Évente kétszer egész napos „kiszállást" tart a lelkész Kiszsidányban. Ez az alkalom 
két istentiszteletből és közgyűlésből áll. 

Lelkészeinken kívül aktívan vesznek részt a hitoktatásban: Martonné Némethy Márta és Szász Judit 
(kántor). 

Istermek adunk hálát gazdag múltunkért, és tőle kérünk áldást a jövőnkre is, hogy ő építsen, és adja 
meg, amit az igében olvasunk: „a ti munkátok nem hiábavaló az Ürban. 

Keveházi László 
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Nádasdi Evangélikus Egyházközség 

9915 Nádasd, Kossuth u. 66. 
Tel.: 20/824-4397 
E-mail: nadasd@lutheran.hu 
Körösi Krisztina lelkész 

Az egyházközség önállósodásának éve: 1949 
Anyakönyvek; 1949-től 
Jegyzőkönyvek: 1954-től 

Nádasdi anyaegyház 
Lélekszám: 237/211/181 Tisztségviselők: 

Markó Imre felügyelő, Csapó Tibor gondnok, dr. 
Németh Jenő jegyző. Laposa Miklósné pénztáros, 
Kovács Ágnes kántor, dr. Kozmits Zsuzsanna 
számvevőszéki elnök. Presbiterek: Cuppon Szilvia, 
Földes Gáborné, Horváth Gáborné, Kopfer Gábor, 
Kovács Györgyné, Kozmits Gyöngyi, Luthár 
Istvánné, Mándli Lajosné, Németh Kálmánné, Rác 
Miklósné, Samu Lajos, Simon Béláné, Suborits 
Józsefre, Takács Lajos 

Szórványok: Vasvár (74/34/14) Egyházasrádóc 
(28/24/13), Magyarszecsöd (20/16/6), 
Molnaszecsőd (14/10/3), EgyházashoUós (17/15/2), 
Csákánydoroszló (12/3/2), NemesrempehoUós 
(3/4/1), Rádóckölked (4/3/3), Daraboshegy (5/2/1), 
Oszkó (3/2/2), Csehi (4/2/-), Andrásfa (1/-/-), 
Döbörhegy (2/-/-), Döröske (-/- /-) , Gersekarát (-/-/-) , Hegyhátszentpéter (-/-/-), Kemestaródfa 
(- / - / - ) , Nagykölked (1/-/-), Nagymizdó (2/-/-), Olaszfa (1/-/-), Pácsony ( l / - / - ) , Petőmihályfa ( 1 / -
/ - ) , Pinkamindszent (1/-/-), Sárfimizdó (-/-/-), Telekes (2/-/-), Vasalja (3/-/-), Vasvár (74/36/18) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 510/362/250 

A gyülekezet története 
Elhelyezkedése: szomszédos gyülekezetek délnyugaton Örimagyarósd (10 km), északon Körmend 

(7 km) és Szombathely (32 km), délkeleten Zalaegerszeg (26 km), északkeleten Nemeskolta (kb. 30 km). 

A nádasdi evangélikus gyülekezet története 
Körpecsétünkön egy évszám áll, 1949. Ettől számítani történelmet nem lehet az események idejének 

közelsége miatt. Mégis a gyülekezet történetében legalább három szakaszt lehet számon tartani: 
A reformáció kora és az ellenreformáció eseményei, 
Nádasd mint Körmend leánygyülekezete 
Az 1949. évi önállósulástól napjainkig 
A gyülekezet történetének alábbi összefoglalását nagyrészt Rác Miklós nyugdíjas lelkésznek 

köszönhetjük. 

A reformáció kora és az ellenreformáció eseményei 

Nádasd régi földesurai a Darabos család, a Nádasdyak és a Batthyányak voltak. A település az 
úgynevezett Hegyháton terül el. 

1629-ben Bartholomaei Pált avatták fel ide, ő tehát első ismert lelkészünk, aki 1646-ban még itt volt, 
és részt vett a büki zsinaton. 1659-ben Szmodics Mihályt avatták, aki Csémről érkezett. 1663-ban már 
Csernóczi János a lelkész. A gyülekezet tanítója 1706-ban Csákány Pál. A gyülekezet ebben az időben 
négy faluból álló lutheránus eklézsia. 
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1725-ben Ács Ferenc a gyülekezet lelkésze, akinek egy énekét ma is megtaláljuk énekeskönyvünkben 
(EÉ 337, A mi szívünk téged óhajt, Jézus, Isten Báránya). Öt a Vas megyei főispán űzte el innen 1732-
ben. 

Az üldöztetés idején a gyülekezet nem könnyen adta meg magát. Egy körmendi tanácskozáson 
az urak azt határozták, hogy a vármegye esküdtje, inhibitorium (akadályozó, eltiltó) levéllel járja 
végig az eklézsiákat, és tiltsa el a szolgálattól „mind a két religiót (lutheránust és kálvinistát) s mind 
praedikátorokat, mind mestereket". Nádasd és a környező falvak nem engedelmeskedtek. Majd 
maga a főispán kérte a nádasdi gyűlésen a templom kulcsait, de nem adták azokat, dacára a rájuk 
tört vármegyei katonáknak. Mindenütt fegyverrel állottak ellen. Nádasdon 30 pápistát ugrasztottak 
meg, akik a végén a kulcsokat is elfelejtették kérni, magukat mentegették, mondván, hogy erőszakot 
nem akartak. Ez többször előfordult. Végül a főispán a bécsi hatalommal ijesztgetve és ugyanakkor 
ígérgetve megkapta a kulcsot. De amint kiderült, a kulcs nem volt az igazi és a templomot a végén úgy 
kellett feltörni, hogy misét tarthassanak. Viszont az atyafiak erősítették, hogy halálig sem engednek. 
A misét szolgáltatni küldött papot a falu határában várták. „Hogyha életedet szereted, páter, fordulj 
vissza, ha pedig eljössz, a falut jól megnézd, mert hosszú, de még hosszabb fog lenni." Az megköszönte 
a jóakaratot, és vissza is fordult. 

így hát ebből az időből négy papjáról s egy tanítójáról tudunk a gyülekezetnek, mely a környéken 
jelentős lehetett. Arra a katolikus templomra, mely a dombon épült, evangélíkusságunk ma is úgy 
tekint, mint ami falaiba foglalja az ősi evangélikus gyülekezet templomát. 

Nádasd mint Körmend leánygyülekezete 
Nem csupán pillanatnyi elszántság volt az üldöztetés idején a megmaradás szándéka. Igaz, a 

gyülekezet helyzete megváltozott. Anyagyülekezetből leány gyülekezet lett Körmend mellett. Saját 
iskolája nem volt, de volt Körmendnek, ahová a gyermekek iskolába jártak. Ez is jelentős könnyebbség 
volt az után a kegyetlen helyzet után, mely időben csak Nemescsón, az artikuláris helyen volt 
lehetősége a hűségeseknek vallásuk gyakorlására (1681-1781). Hogy idejüket az i^ak mégsem töltötték 
hiába, azt jelzi egy 1794-ből való harangszerződési okmányon található aláírásuk. 

1820-24 táján a nádasdiak saját tanítót kerestek. Ekkor még nem volt iskolaépület, hanem a hívek 
saját lakásukat adták a tanítónak lakásul s egyben tanteremként. Andorka János fali olvasótáblát 
készített, melynek segítségével olvasni tanított. Akik írni is akartak, azok ott maradtak tanítás után, s 
a földre térdelve eddigi ülőpadjukon rótták a betűket. 

1834-ben nagy esemény a reguláció, azaz a hét szétszóródott településcsoport rendezése, 
faluszabályozás és utcaalakítás. Ekkor adományozott Károlyi István - a most is Nádasdon élő Károlyi 
család tagja, pesti első fiskális - jussáról lemondva iskolahelynek 626 öl területet. Ugyancsak elérte, 
hogy az „evangélikus mester számára egy fél sessió (eredetileg ülés, átvitt értelemben tartózkodási 
hely) birtok hasíttassék ki". A gyülekezet öröme annál nagyobb lett, mert az Örségben élő hittestvérek 
az építéshez ingyen adtak épületfát. Két szoba, konyha és templomszoba épült. 

A gyülekezet az iskolával jelentősen gazdagodott, de nem csupán anyagiakban. Ezt jelzi, hogy a 
kis szobából a nagyba, majd végül a templomszobába kellett áttelepíteni a tanulni vágyó sereget. 
Jelesen működött itt Andorka János, ki egy fiát papnak taníttatta, aztán Csőre György, kinek 1854-
ben bekövetkezett halála után Szalay Mihály lett a tanító. Szolgálata alatt még 14-15 éves gyerekek is 
eljártak az iskolába, s előfordult, hogy összesen 60 tanuló volt. 1857-ben a szélvihar elvitte az iskola 
tetejét, ekkor azt zsúp helyett cserépre cserélték. 

1864-ben az anyagyülekezet és a hozzá tartozók új templom építését határozták el. Ez a nádasdi 
leánygyülekezetre is rendkívül nehéz terheket rakott, még az 1900-as első évek gyűléseinek is szinte 
állandó tárgya volt az adósság törlesztése. 

1890-ben M. Nagy Bálint lett itt a tanító. Ekkor padlózták az eddig földes épületet. A templomépítési 
adósság még mindig 6000 korona volt. Mégis hamarosan új áldozatot hozott a hívek közössége. 
Eladó lett a ,Jáger-ház", melyet iskolának és tanítólakásnak megvásároltak 10 ezer koronáért, és 
2000 koronáért megfelelőre alakíttatták. Közben veszteség is érte a híveket, ugyanis a katolikus 
egyházközség határozata szerint „az eddig szokásban lévő és szerződésileg kikötött díjért harangoztatni 
nem hajlandó". Hosszas tárgyalás után egyeztek meg úgy, hogy az evangélikusságnak a harangokból 
rájuk eső részt kifizetik. Nem volt többé harangszó. 

1896-ban jégverés is volt, mely az egész határt elpusztította, s az új iskola cserepeit is leverte, 
amit meg kellett csináltatni. A részben még aratatlan, elpusztított határ nem sodorta az embereket 
végső keserűségbe. Sőt 1897-ben a már működő nőegylet mellett férfiegylet alakult, hogy tagjai 
„valamely adódó cél" megvalósításában gyakorolhassák egyházhűségüket. Közben az evangélikusság 
száma egyenletesen emelkedett. A falu lakossága 1880-ban 1178, 1910-ben 1794 lélek volt. Ebben a 
gyarapodásban az evangélikusság egyenletes, kb. 10 évenként legalább 50-es nagyságú szaporodással 
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vette ki részét, 377-ről 554-re fejlődve. 
Egy-egy püspöklátogatás alkalmával a gyülekezetek mindig jeles eseményhez érnek. Az 1900. évben 

történt püspöklátogatásnak a nádasdiak jeles emléket állítottak. Elhatározták, és két és fél hónap alatt 
végbe is vitték önkéntes adakozásból a toronyépítést és két harang vásárlását. A nagyobb A hangú 
410 kg, a kisebb D hangú, 166 kg. 1900. május 20-án történt a harangavatás, melyet az ekkor még 
körülállványozott torony sem tudott fénytelenné tenni. A lelkész ekkor Turcsányi Andor volt, aki 37 
évig szolgált a körmendi gyülekezetben, 1904-ben bekövetkezett haláláig. Utóda Kapi Béla lett. 

A gyülekezet életét továbbra is jellemezte az áldozatkészség. Igaz ugyan, hogy a minisztériumi 
felhívásnak, hogy a gyülekezet iskolájához még egy tantermet építsen, és második tanítót alkalmazzon, 
nem tudott teljességgel eleget tenni. De vállalta a második tanító fizetéséből 400 korona teljesítését. 
Aztán a következő két évben, 1908-ig mégis sok áldozatot hozott, hogy kéttantermes iskolája, kétlakásos 
tanítólakása lehessen. 1909-ben meghívta második tanítójául Mesterházy Imrét. 

Maga a gyülekezeti élet helyben a tanító buzgalma nélkül alig lett volna elképzelhető, kinek 
kötelessége volt, hogy vasár- és ünnepnapokon „isteni tiszteletet" is tartson. A tanító, majd tanítók 
azonban nem csak ennyit tettek. Egyletek vezetése, dalárdák szervezése mellett a felnőtt lakosság 
rendszeres mtlvelői is voltak. Vallásos esteket és különböző előadásokat tartottak. Egy ilyen alkalom 
soha nem múlhatott el úgy, hogy legalább kettő, de inkább több szavalat is el ne hangozzék. Ezeken 
az alkalmakon rendre százon felül volt a hallgatóság száma, s évenként a május végi szorgos mezei 
munka szükségessége vetett véget a sorozatoknak. 

A nőegylet különleges buzgalmát és áldozatkészségét hirdeti a harmónium, melyet - általában 
az iskolai munka támogatása, de különösképpen is a szélesedő diakóniai munka mellett - 1911-ben 
vásárolt, s ma is templomi hangszere a gyülekezetnek. 

1914 novemberében a gyülekezet 1200 korona hadikölcsönt jegyzett. Ekkor még csak kezdődött a 
háború, ami 1917 júniusában elvitte a 410 kg-os harangot is, melynek önkéntes átadását a gyülekezet 
közgyűlése - új lelkésze, Zongor Béla előtt - megtagadott. A háború a tanítót is elszólította egy időre, 
meg is sebesült. 

Mesterházy Imre tanítói munkássága révén erősödött tovább a gyülekezet. Igyekezett minden 
tekintetben megfelelő mederben tartani a hívek életét mind tanítói, mind elöljárói tisztében. Élesztette, 
serkentette az egyletek, körök munkáját, a fiatalokkal előadásokat, a gazdákkal gazdakört szervezett. 
A szigorú rendtartó lelkész mellett is némi önállóságra bátorodott a gyülekezet vezetése. így aztán 
a tanítólakások komoly renoválását is majdnem utólag jelentették csupán az anyagyülekezetben. 
Ügybuzgalmát jelzi, hogy a második világháború idején egyes házaknak udvarán, pajtáiban gyűjtötte 
maga köré a tanulni vágyó gyermekeket. 

Az egyházhűséget ezekben az évtizedekben a gyaloglók hosszú sorával mérik a hívek: ünnepnapokon 
és vasárnapokon is Nádasd felől érkeztek a leghosszabb sorok a körmendi templomba. 

Az 1949. évi önállósulástól napjainkig 
1947-ben kérte a nádasdi gyülekezet Kapi Béla püspöktől az önállósítást. A küldöttséget: Mesterházy 

Imre igazgató tanító, Kalamár György gondnok és Markó Kálmán, az i^úság részéről pedig Nagy Iván 
és Kalamár Szidóni vezették. Ezt a kérést megelőzően is volt a presbitériumnak állásfoglalása ilyen 
értelemben. Kapi Béla azt ajánlotta, hogy létesítsen a gyülekezet kihelyezett segédlelkészi állást, vagy 
legyen Nádasdon diakonisszaállomás. Azonban több megnyilatkozás mutatta, hogy a kérést nem lehet 
elutasítani. A lelkésznek lakásul az egyik üres tanítólakás kínálkozott. A gyülekezet számvetést tartott. 

Ennek tükröződése az is, amiről a hegyháthodászi gyülekezet jegyzőkönyvi kivonata tanúskodik. 
(Ök szintén Körmendhez tartoztak.) Az 1948. január 18-i közgyűlés elé terjesztettek egy javaslatot, 
mely szerint amennyiben Nádasd anyagyülekezet lesz, ők is Nádasdhoz csatlakoznak, mert így 
gondozásuk jobban biztosítva lesz. 

A püspök 1947. április 30-i levelében megígérte, hogy a gyülekezetbe segédlelkészt küld, amint 
módjában áll, valamint intézkedik, hogy a gyülekezet kívánságát törvényes keretek között vizsgálják. 
Ezt szolgálta Rónai Gyula esperes levele is, aki a presbitérium kívánságára Körmendre és Nádasdra is 
kiszállt vizsgálat végett. 

1947 szeptemberében Mátis István érkezett a gyülekezetbe segédlelkészként Felsőszeliből (Szlovákia), 
ahonnan áttelepítették. 

Az államosítás során a gyülekezet különösen nagy gondba került, mert lelkészének lakást kellett 
biztosítania. Építeni vagy vásárolni? - ez volt a kérdés. Mivel éppen ebben az időben volt eladó mostani 
lelkészlakásunk, a gyülekezet az épület megvásárlását határozta el. A vételár felét megajánlották a 
hívek (17 000 Ft), másik felét segélyből és kölcsönből fedezték. 1950 májusában fizették ki a házat. De 
még sok áldozatot kellett hozni azért, hogy az lakható is legyen. Sok volt a nehézség, mégis tovább 
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folyt az erőfeszítés az önállósulásért. A házvétel közben, 1949 októberében nyerte el a gyülekezet 
önállóságát, pontosan október l-jén. 

Megválasztotta a gyülekezet első önálló felügyelőjét Kalamár Péter személyében, és 
másodfelügyelőjét, Gaál Miklóst. Gondnokok Tóth Imre és Kalamár Sándor lettek, a pénztáros Póczek 
Sándor. Mint tanító 40 éves szolgálat után ebben az évben vonult nyugalomba Mesterházy Imre, aki a 
továbbiakban a gyülekezet jegyzője és kántora maradt. 

De templom is kellett. Amint a terhek egy kicsit rendeződtek, a vásárolt épület hátsó, gazdasági 
részéből templomot építettek a hívek. Jeles cselekedet volt a hatalmas tetőzet megemelése, hogy 
alkalmas magasságával aláfalazható legyen. A munka ma is elképzelhetetlen, mégis valóság, mert a 
gyülekezet tagjai minden áldozatot meghoztak. 

Az építkezés alatt a gyülekezetben lelkészváltás történt. Mátis Istvánt Ajkára hívták meg, helyére 
Benkő Béla Zsolt kissomlyói segédlelkész került. 1955. április 17-én felszentelte az egyelőre székekkel és 
padokkal felszerelt templomot D. dr. Vető Lajos püspök. A templompadokat, mint a hívek áldozatának 
újabb jelét, 1958 májusában Tekus Ottó esperes avatta fel. 

A gyülekezet nagy feladatainak teljesítéséhez jelentős támogatást kapott a Lutheránus 
Világszövetségtől. Ezen kívül nagy összegű kölcsön felvételére is szükség volt. Az egész épület 
bevakolása után gombásodás miatt elengedhetetlenné vált az egész lakás víztelenítése, szigetelése, 
valamint a faszerkezetek, a padlózat teljes kicserélése. így a nagy közegyházi támogatás mellett is 
felmérhetetlen értékű lett a gyülekezet áldozata. 

1966-ban a gyülekezet lelkészét Kissomlyóra hívták meg és iktatták be, míg a gyülekezetbe Rác 
Miklós kissomlyói segédlelkész került. Ebben az évben az asszonyok áldozatából kifestették az eddig 
meszelt templomunkat. 1970 májusában fájó szívvel búcsúztak a 60 év után a kántori szolgálatból is 
nyugalomba vonuló Mesterházy Imrétől. 

Az önállósodás szempontjából még mindig fiatalnak mondható gyülekezet harmadik lelkésze, Rác 
Miklós, 38 évig szolgálta Nádasdon Istent, és pásztorolta szeretettel a híveket. Lehetetlent nem ismerve 
küzdötte le a jégben és hóban megnyilvánuló természeti akadályokat, hogy a távolabb, a szórványokban 
élő evangélikusságnak is vigye vasárnapról vasárnapra az örömhírt. Szolgálati területe (kb. 30 km 
sugarú kör) az akkoriban gyakran lelkészhiánnyal küszködő egyházunk helyzete miatt egyre nagyobb 
lett, így többször volt több éven keresztül helyettes lelkész Nemeskoltán, Körmenden, Örimagyarósdon 
is. Segítségére volt hű társa, felesége, Foltin Márta, aki világi hivatása mellett teológusi diplomát is 
szerzett, a gyülekezetben kántori feladatot látott el, hétvégente a gyermekeknek bibliaköri alkalmakat 
vezetett, az asszonyokkal énekek tanulásával készültek egy-egy nagyobb ünnepre, alkalomra, vagy 
kiállításokat szerveztek. 

A nádasdi templom jelenlegi oltára a fafaragás tehetségével megáldott Rác Miklós lelkész keze 
munkáját dicséri. Az eredetileg a század közepén épített faragatlan oltárépítményt 1983-ban faragta a 
lelkész. Az oltár tetején egy kereszt, valamint egy kopjafák leírását tartalmazó könyv volt Rác Miklós 
segítségére, mely alapján megtervezte és kifaragta az oltáron az üdvösség motívumait. „Hamar 
híre ment a környéken ennek az alkotásnak, és felekezetre való tekintet nélkül jöttek a kollégák 
megrendeléseikkel. így készült el az évtizedek folyamán a magyarszecsődi református templom 
úrasztala és lámpatestei, a püspökmolnári evangélikus imaház oltára, a nádasdi iskolaemlékmű 
díszeinek és feliratának faragása, lámpatartók Kőszegre, valamint gyertyatartók, kopjafák és saját 
házának kerítése halmotívummal." (In: Evangélikus Elet, 2000. 12. 10. Menyes Gyula: A fafaragó 
lelkész) 

A parókia, mely igazi otthonává vált a Rác családnak, időközben felújításra szorult. Ám mindig csak 
a legszükségesebb újításokra, fejlesztésekre volt lehetőség, és ezeket is többnyire kétkezi munkával 
maga a lelkész végezte el, mint pl. a központi fűtés beszerelését vagy a leszakadó mennyezet javítását, 
melléképületek építését. A vezetékes vizet 1979-ben szerelték be. 1980-ban felmerült a torony 
építésének szándéka a templom mellé villamosított harangokkal. Az építkezést 1983-ra sikerült 
befejezni. A torony az egykor államosított egyházi iskola területén lévő harangláb anyagából épült 
állami engedéllyel, most már a gyülekezet területén. A harangokat villamosították. 1988/89-ben 
történt meg a templomtető felújítása a gyülekezeti tagok áldozatos munkájával. 

2004-ben lelkészváltásra került sor. A nyugdíjba vonuló Rác Miklós utóda Körösi Krisztina lett. 
A jelenre és közeljövőre vonatkozóan a gyülekezet építése és pásztorolása, valamint a szűkös 

anyagiak ellenére a templom és parókia felújítása, korszerűsítése ismét halaszthatatlan feladat elé 
állítja a közösséget. 

Lelkészek, elöljárók 

Lelkészek: Mátis István (1947-1954), Benkő Béla (1954-1966), Rác Miklós (1966-2004), Körösi 
Krisztina (2004-) 
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Felügyelők: Kalamár Péter (1949-1959), Gaál Miklós (1959-1971), Földes Zoltán (1971-1975), 1975-
1994 között nincs felügyelője a gyülekezetnek, Markó Imre (1994-) 

Gondnokok: Tóth Imre és Kalamár Sándor (1949-1957), Szabó Imre és Kozmits Dezső (1957-1959), 
Patona József és Horváth Jenő (1959-1962), Tóth László és Szabó Kálmán (1962-1967), Kozmits Dezső 
és Tóth László (1967-1974) Csapó László (1974-1991), Samu Lajos (1992-1996), nincs gondnoka a 
gyülekezetnek 1996-2000 között. Csapó Tibor (2000-) 

Jegyzők: Rác Miklós (1966-2000), Kozmits Gyöngyi (2000-2006), dr. Németh Jenő (2006-) 
Kántorok: Mesterházy Imre (1949-1970), Rác Miklósné (1970-2004), Kovács Ágnes (2004-) 

A jelen 

A gyülekezet állandó alkalmai 

Istentiszteletek 
Nádasd: minden vasárnap 9 óra (templom) 
Vasvár: minden hónap 2. vasárnapján 15.30 (idősek otthona klubterme) és nagyünnepek 1. napján 

15.30 
Magyarszecsőd: nagyüimepek 1. napján 14.00 (református templom) 
Egyházasrádóc: nagyünnepek 1. napján 17.00 (református templom) 
Úrvacsora: nagyünnepeken, újévkor, böjti és adventi evangelizáció záróalkalmán, konfirmációkor, 

reformáció napján 

Szokásos évi programok 
Téli időben szeretetvendégség szombat este 17 óra (gyülekezeti terem). 
Nők Világimanapja március elején szeretetvendégség keretében adventi és böjti evangelizáció 

péntek, szombat este 17 óra, vasárnap 9 óra vendégigehirdetővel. 
Karácsonyi műsor és színdarab a gyülekezeti napon az ifjúság szereplésével. 
Gyülekezeti nap július elején. 
Közös nyári tábor az őrimagyarósdi, nádasdi és szentgotthárdi gyerekek részére. 
Kistemplom (konfirmációig) és IFI a tanév alatt (péntek 16 órától és 18 órától). 
Asszonykör adventtől húsvétig csütörtök 17 órától. 

Farkas Sándor 
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Nagygeresdi Evangélikus Egyházközség 

9664 Nagygeresd, Petőfi u. 62. 
Tel.: 94/388-127 
Asbóthné Pécsinger Éva lelkész 

Önállósulásának ideje: 1628 előtt, majd 1783-ban 
Anyakönyveit 1783-tól vezeti 

Nagygeresdi anyaegyház 
Lélekszám: 184/180/172. Tisztségviselők: Moór 

Gyula felügyelő, Moórné Csuka Anita gondnok, 
Horváth István gondnok. Istenes Jenőné pénztáros, 
Balogh Zoltánné jegyző. Nagy Attila egyházfi. 
Presbiterek: Horváth István, Mesterházy Attiláné, 
Molnár Emma, Reichardt Istvánné, Sárosi Csaba, 
Várallyai József 

Szórványok (lélekszám, tisztségviselők, 
presbiterek) 

Chernelházadamonya: (8/25/21) Giczi Kálmán 
gondnok; 

Csáfordjánosfa: (28/25/21) Varga Géza tb. 
presbiter; 

Csér: (20/28/26), Várallyai István, Várallyay 
József, Horváth Emma presbiterek. Mogyorósi 
István tb. presbiter; 

Iván: (19/12/5) Szabóné Tóth Ildikó, Ferencz Zsófia 
presbiterek; 

Mesterháza: (34/28/25), Mesterházy Sándornépresbiter; 
Nemesládony: (54/49/46) Horváth Ernő presbiter; 
Répceszemere: (19/14/12) Baranyai István presbiter; Répceszentgyörgy: (5/7/6) Pungor Valentina 

gondnok, Valentyikné Pécsinger Judit pénztáros; 
Sajtoskál: (31/22/16) Csuka József Moórné Csuka Anita presbiterek; 
Tompaládony: (122/121/120) Ozsánna Béla gondnok. Magóné Ozsánna Ildikó pénztáros. Teke 

Gyuláné (Berektompaháza) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 524/503/470 

A gyülekezet története 

A nagygeresdi anyaegyház 

Nagygeresd Vas megye északi szélén, a Répce-sík délkeleti peremén, a folyó bal partján fekszik, a 
Csepregi kistérségben. A település első okleveles említése 1260-ból származik. A korábban egy határú 
települést a 14. században tulajdonosaik után több néven is említik. 1460-tól a Kanizsaiak birtoka 
volt, majd házasság révén a Nádasdyakhoz került, s a sárvári uradalomhoz tartozott. A 16. századra 
„Kis" és a „Nagy" előtagú néven szerepelt. A feudális korban kisnemesek lakták. A 19. században 
a Káldy család birtokolta a legnagyobb területet. Utolsó jelentősebb birtokosa Karcsay Lajos (210 
kh) és dr. Mesterházy Ernő volt (380 kh). Utóbbinak egyszintes, tornyos kastélya a nagygeresdi 
részen áll, az államosítás után kultúrház működött benne. A mai település 1928-ban Kisgeresd és 
Nagygeresd egyesítésekor jött létre. Érdekessége, hogy ez a kistérség egyetlen olyan települése, ahol 
az evangélikusok többségben vannak a katolikusokkal szemben, hiszen arányuk 60 %-os. 

A Répce-menti reformáció nyomai 

A magyarországi protestáns egyházak a 17. század elején kapták meg - törvényben lefektetett, de 
gyakorlatban alig megvalósult - jogaikat a szabadsághoz. A Bocskai-szabadságharc 1606-ban kivívta 
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számukra az előnyös bécsi békét, amely - elvileg - teljes vallásszabadságot biztosított. Ekkor már 
Sopron megye és vele az egész Répce-mellék a reformációhoz tartozónak vallotta magát. Tehát a 
protestánsok, bár túlnyomó többségben voltak, vallásszabadságukat törvények védték, ezen a vidéken 
mégsem élvezhették a béke áldását. Ugyanis a katolikus klérus minden alkalmat megragadott, hogy 
őket törvényes jogaik gyakorlásában megakadályozza. 

Ebben az időben (1621) pusztult el három nap alatt a virágzó csepregi gyülekezet is, de ezután lassan 
minden soproni és Vas megyei gyülekezet is, kivéve azokat, amelyek nemesi birtokosságból álltak a 
Répce-melléken vagy a Rábaközben. 

Ezek közé a kivételes gyülekezetek közé tartozott a nagygeresdi és a nemesládonyi is. Itt a lakosság 
nagyobb részt köznemesekből állt, s ezért a katolikus földesurak s klérus zaklatásainak nem volt úgy 
kitéve, mint a jobbágyok lakta településeken. 

A nagygeresdi gyülekezet kezdetei 

Nagygeresd lakói között - a sárvári uradalomhoz tartozó rész hatására - már aló. században elterjedt 
a reformáció. A település a környék jelentős evangélikus központja lett. Első ismert prédikátora Eőri 
Ferenc volt. Őt 1622-ben Hegyfaluban Zvonarics Mihály püspök avatta lelkésszé, s Kis Bertalan 
püspök 1630-ban és 1633-ban tartott egyházlátogatása idején Nagygeresd lelkészeként működött. 
Az anyaegyháznak akkor három filiája volt: Kisgeresd, Jánosfalva és Csáford. A prédikátori házhoz 
annyi szántóföld és rét tartozott, mint más nemesi házhelyhez. Eőri lelkész itteni szolgálata 1637-ben 
véglegesen megszűnt, mert az úrvacsorát bor helyett vízzel szolgáltatta ki, s az egyházkerület ezért 
egy évre minden papi cselekedettől eltiltotta. Utóda a papi hivatásra méltatlan, később hitét is elhagyó 
Deési István volt, de csupán egy évig. E korból ismeretes még Gotthard Miklós (1646), Philippi Fülöp 
(1649), valamint Posgay Márton (1657) neve. Nagygeresd egyháztörténeti jelentőségét bizonyítja, hogy 
1654. december 2-án, 1657. június 12-én, valamint 1662. június 12-én zsinatnak adott helyet, sőt 1671. 
június 4-re Geresdre hívták össze azt a zsinatot is, amelyet végül igen súlyos okok - a Fekete István 
püspök ellen felhozott vádak - miatt el kellett halasztani. Nagygeresd és a szomszédos Nemesládony 
evangélikus gyülekezetének jelentősége és sajátos helyzete - hasonlóan néhány Rába menti falu 
gyülekezetéhez - még egy ideig megmaradt. Templomát és vallásgyakorlatát még évtizedekig sikerült 
fenntartani a szigorú artikuláris törvény (1681) ellenére is. Nagygeresd esetében ezt támasztja alá az 
1714-ben tartott egyházlátogatáson felvett jegyzőkönyv is, amely szerint: „E hivatalt szolgálja Tatay 
István lelkész, magyar, Tata falubeli, Sopron megyei, ágost. Hitv., 57 éves. Az iskolatanító Sartorius 
Márton, tót, Kis-Zelő falubeli, 20 éves, ágost. Hitv."̂ *" „Ezen egyházlátogatás után még három évig, 
vagyis 1717. április 19-ig, a híres Károly-féle rendelet kiadásáig volt a templom az evangélikusok 
birtokában és használatában.'" 

A környező gyülekezetek korabeli helyzetét is jól szemléltetve egy 1721-es jegyzőkönyvben 
rögzített tanúvallomás így szól: „Vörös Mihály, pórládonyi lakos, 60 éves. Tudja nyilván, hogy 
amidőn nemesládonyi, geresdi és jánosfai fárákban (parókián) pápista plébános volt, akkor lutheránus 
mesterek is voltak és a plébános engedelmével szolgáltak. Tudja, hogy a bécsi megszállás (1682) előtt 
ment el a megírt farából a mostani peresztegi, Nigri plébános, és azótátul fogva azon kívül nem is volt 
más pápista plébánusuk a megírt Ns.ládonyi és N.geresdi fárabelieknek. Tudja azt is, hogy említett 
Nigri plébános elmenetétől fogva mind lutheránus mesterek és prédikátorok voltak minden bántás 
nélkül, egyedül egy Illés nevű prédikátor, hogy megfogatott."^*' Ez azt is jelenti, hogy a gyülekezet 
folyamatosan birtokolhatta templomát. 

Küzdelmes szakasz 
Az 1717. április 19-én kiadott királyi rendelet a templomok ügyeivel foglalkozik. „Károly császár 

leirata Sopron vármegyéhez, melynél fogva a geresdi, ládonyi, sobori ev. templomok, mint amelyek a 
Thököly-féle mozgalmak alatt a katolikusoktól kicsikartattak, a katolikusok által újra elfoglaltassanak, 
a lelkészek s tanítók pedig űzessenek el. 1717. ápr. 9."™ 

Vagyis a rendelet ki akarja mutatni, hogy az említett templomok az 1681. évi soproni országgyűlés 
alkalmával nem voltak az evangélikusok birtokában, csak később Thököly biztosai vették el azokat 
erőszakosan a katolikusoktól. Tehát azoknak a visszavétele jogos, ezért mind a három gyülekezetet 
megfosztja templomától. 

A gyülekezetek évekig harcoltak, kérelmeket küldtek, és a királyi biztosokat igyekeztek meggyőzni 

280 Farkas Mihály: A Nagy-Geresdi Ágost. Hitv. Evang. Gyülekezet története. Sopron, 1885. 12. Továbbiakban: Farkas. 
281 Farkas 12. 
282 Farkas 9. 
283 A Károly rendelet külső címe. In: Farkas 13. 
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arról, hogy a rendelet indoka nem felel meg a ténynek. Létrejött egy „Pesti Bizottmány", amely 
végül is úgy döntött 1721-ben, ahogy a hatalom akarta: az artikuláris gyülekezeteken kívül sehol 
sem engedte meg a vallás nyilvános gyakorlását. Ettől kezdve a Répce-melléki gyülekezetek is az 
artikuláris helyekre jártak: a geresdiek Nemeskérre. Ezzel 1721-től megszűnt önálló létük. 

A türelmi rendelet utáni „új gyülekezet" 
II. József 1781. október 25-én kiadta a türelmi rendeletet, amely megengedte, hogy a protestánsok 

mindenütt, ahol legalább 100 család létezik, s amelyek lelkészt és tanítót képesek tartani, építhetnek 
imaházat (torony s harangok nélkül), iskolát, hívhatnak lelkészt, tanítót, s tarthatnak nyilvános 
istentiszteletet. „A nagygeresdi gyülekezet, mondja az 1813-ban készüh jelentés, a legelső volt 
a soproni alsó egyházmegyében, mely a kegyelmes Tolerantiae Edictumnak hasznát vette."^" 
Nagygeresdhez csatlakozott Kisgeresd és Jánosfa, valamint a korábban ugyancsak anyaegyházként 
működő Répceszemere és hajdani filíája Csér Nemesládony, Tompaháza, Berekalja, Pórládony, 
Szentgyörgy, Sajtoskál, Mesterháza később, 1782. november 12-én csatlakoztak a központi helyen 
fekvő, új anyagyülekezetnek elfogadott Geresdhez. Ez összesen 235 család összefogását jelentette. Két 
asszony (család) 2 hold földet adományozott az új egyházközségnek. 

1783. április 10-én kapta meg a gyülekezet az engedélyt templom, iskola és lelkészlakás építésére. 
Ezzel a nemeskéri artikuláris gyülekezettől végleg elvált, s elkezdődött önálló élete. Amíg a templom 
elkészült (1783. június 15. és 1784. július 18. között) egy gyülekezeti tag pajtáját használták istentiszteleti 
célra. 

Az istentiszteletek tartásához lelkészre volt szükség. Perlaky Gábor püspök T. Tatay Pál jelöltet 
ajánlotta, aki éppen akkor érkezett haza Wittenbergből. A fiatal jelöltet a püspök 1783. június 14-
én Nemeskéren felszentelte, s másnap Nagygeresden be is iktatta hivatalába. Ezzel a nagygeresdi 
gyülekezet életében új szakasz kezdődött. 

Az új templom 

A gyülekezet első felügyelője Csáfordi Tóth Pál, a gondnoka Szemerei Sándor volt. „1783. október 
7-én a templom fundamentumaT.Tatay Pál lelkész imája és áldása közben letétetett (....) 1784. július 25-
én az újonnan épült templom, Tatay Pál lelkész által, prédikációval és imádsággal felszenteltetett, és a 
geresdi szent gyülekezetnek, mint egy különös ajándéka az Űr Istennek bemutattatott és ajánltatott."^"'* 

A templom az 1784-ben megépült alakban állt 34 éven át. Volt ugyan egy kísérlet toronyépítés 
ügyében, de anyagilag akkor a gyülekezet ezt nem bírta volna. 1818-ban a templom fazsindelyes teteje 
elavult, az egész tetőt meg kellett újítani. 

A torony alapját 1817. október 2-án tették le, és az építmény már 1818-ban annyira elkészült, hogy 
azt szeptemberben át is adták szolgálatának. 1849-ben pusztító tűzvész martaléka lett a templom. 
A tető leégett, a templom belsejét azonban megóvta a padláson lerakott téglaréteg. Még abban az 
évben elindult a templom újjáépítése. A templom 1860-ig sértetlenül állt. Ekkor a tetőt és a tornyot 
renováltatni kellett. 

A templom belső berendezése 

1792. január 21-én elhatározta a gyülekezet, hogy új oltárt emel. Az oltárkép Bencze Ferenc 
festménye, s Jézust a keresztfán ábrázolja. Az akkor felállított szószékoltár s a fölé helyezett hangvető 
„Hirdesd az igét!" (2 Tim 4, 2) felírással ugyanazon alakban áll ma is. 

1787. január 22-én szerzett először a gyülekezet a templomba orgonát. Az újabb orgonát 1874. 
október 11-én állították fel Tausz Antal szentmihályi orgonaépítő munkájával. 

A keresztelőkő az oltár előtt a templom közepén áll Rimner Tamás Mihály volt nemesládonyi lakos 
ajándékaként. Homokkőből készült, felső peremén a következő felirat olvasható: „Rimmer chirurgus 
(orvos) csinált. 1875 Nagygeresd". Benne kiemelhető réztál. Födele eredetileg faragvánnyal volt ellátva, 
amely Krisztus megkereszteltetését ábrázolta, ezt azonban később bádoggömbbel helyettesítették. 

Említésre méltó adat: „1881. május 15-én rendezett kegyeletes Haubner-ünnepély viszonzásául a 
nagynevű főpásztor nemes érzelmű fia, dr. Haubner Rezső a gyülekezetet azon kiváló kitüntetésben 
részesítette, hogy az Egyházkerület által készíttetett történelmi nevezetességű értékes szép művű 
Haubner-kelyhet a gyülekezetnek ajándékozta."™"" 

Az oltárra 1879-ben ezüstfeszületet adományozott Rupprecht Lajosné született Káldy Zina. Egy 

284 Farkas 24. 
285 Farkas 28. 
286 Farkas 33. 
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kisebb feszületet pedig Zámory Kálmánné adományozott ugyanebben az évben. 
A gyülekezet 1787-ben határozta el, hogy harangot szerez a toronyba. A katolikus templomban 

lévő nagyobb harangot akarta megvásárolni, mely sokáig közös tulajdon volt. Ez azonban nem 
sikerült. Végül is a közös harangból járó részüket pénzen váltották meg oly módon, hogy részükért 
a katolikusok 35 forintot fizettek. Ezután a gyülekezet két harang beszerzéséről döntött úgy, hogy 
a nagyobb 250, a kisebb 140 font legyen. A nagyobb harang később megrepedt, újat kellett öntetni 
1835-ben. Az első világháborúig ez a két harang szolgált: a kisebb, amely 1788-ban készült, és az 1835-
ben öntött nagyharang. 1868-ban toronyórát készittetett i^. Rupprecht János, amely a toronynak és 
az egész templomnak a díszére szolgál. 1884. július 25-én ünnepelte a gyülekezet fennállása 100 éves 
évfordulóját. 

„Az iskolaház Németh Péter felügyelete alatt, a lelkészlak pedig Doctorics Sándor szorgalmas 
gondviselése alatt épült"™' 1783 után, a melléképületek pedig 1787-ben. Természetesen ezek javítása, 
fenntartása is sok gonddal járt, az említett tűzvész és az idő haladása ezeket sem kímélte. Mintegy száz 
év múltán, 1867-ben renoválták újra az épületeket. 

Nagygeresd az 1875. évi névtárban 1884 lelket számláló egyházközségként tárul elénk. Az 
anyaegyháznak 323 tagja volt. A saját iskolával rendelkező Nemesládonyban 256, Répceszemerében 
173, Pórládonyban 180 evangélikus élt. A közeli Jánosfa-Csáfordon 65, Kisgeresden 145, Berekalj-
Tompaházán 366, Mesterházán 150, Cséren 154, Damonyán 6, Szentgyörgyön 26, Sajtoskálban 40 lélek 
tartozott az evangélikus közösséghez. A négy iskolának egy-egy tanítója és összesen 237 tanulója 
volt. Nagygeresden 79 gyermeket tanított Horváth József tanító. A hívek lelkígondozását Trsztyenszky 
Gyula esperes és Hajas Endre segédlelkész végezte. A felügyelői tisztséget a sajtoskáli Rupprecht Lajos 
viselte. 

A nagyvelegi születésű Farkas Mihály volt a gyülekezet lelkésze 1884-től 1920-ban bekövetkezett 
haláláig. Szolgálata alatt - 1896-ban - püspöki egyházlátogatás volt az egyházközségben. A főpásztor 
látogatása nagy hatással volt a gyülekezetek valláserkölcsi éltére. Rendelkezésének megfelelően már 
1897-ben nőegylet alakult. Jótékony munkája egybekapcsolódott a gyülekezeti élettel. Belső szervezete 
1923-ban változáson ment át, tagozódott. Helyi nőegylet alakult Pórládony-Berektompaházán és 
Répceszemerén. Nagy építkezés is folyt: 1912-ben a régi, elavult iskolaépületet lebontották, majd 
újat építettek, továbbá sekrestyét építettek a templomhoz. Az első világháborúnak a gyülekezet sok 
hűséges fia lett áldozata, két harangja is odaveszett. A hősi halottak tiszteletére (1931-ben) emlékművet 
emeltek. A proletárdiktatúra alatt az egyház vagyonát likvidálták, de tetemesebb anyagi kár nem 
keletkezett. 

A gyülekezet tanítója 1870-től 1909-ig Horváth József volt. A tanulólétszám csaknem mindig 
meghaladta a százat, de az erőskezű pedagógus csodálatos eredményeket ért el ilyen létszám mellett 
is. Utódja, Dávid János csak 3 évig volt Nagygeresd tanítója, mert 1912-ben a tífuszjárvány áldozata 
lett feleségével együtt. Az őt követő Nagy Kálmán (1912-1948) neve kiváló kántorként és a szép 
eredményeket felmutató énekkar megszervezőjeként maradt fenn. 

A 20. század első évtizedének végén (az 1910. évi névtárban) 1862 lélek tartozott az egyházközséghez. 
Közöttük 264 volt a tanulókorban lévő gyermek. Az anyaegyháznak 357 tagja volt, egy emberöltő 
alatt 34-gyel emelkedett a falu evangélikusaínak száma. A saját iskolával rendelkező Pórládonyban 
még nagyobb mértékű (50 lelket kitevő) volt a növekedés. Ugyanakkor az evangélikusok száma 
Répceszemerén lényegesen nem változott (3-mal nőtt), ám Nemesládonyban jelentősen (42-vel) 
csökkent. A fiókegyházak lélekszáma különböző mértékben és irányban módosult. Jánosfa-Csáfordon 
87, Kisgeresden 193, Berektompaházán 295, Mesterházán 90, Cséren 119, Damonyán 6, Szentgyörgyön 
25, Sajtoskálban 65 lélek tartozott az evangélikus közösséghez. Szórványai közül Damonyán 2, 
Chernelházán 1, Ivánon 8 evangélikus élt. A négy iskolának egy-egy tanítója volt. Nagygeresden 62 
(!) gyermeket tanított Dávid János tanító. (1909-től Mesterházán állami iskola működött, a sajtoskáli 
gyermekek pedig Nemesládonyba jártak.) A hívek lelkigondozását Farkas Mihály végezte. A felügyelő 
a nagygeresdi dr. Mesterházy Ernő volt. 

Farkas lelkész halála után Nagy Ferenc szombathelyi (püspöki) másodlelkészt hívta meg a 
gyülekezet. Nagygeresdi szolgálata azonban csak 3 évig tartott, mert a nagyreményű fiatal (33 éves) 
lelkész tragikus körülmények között elhunyt 1923 októberében. Jelentős szerepe volt a II. tanítói állás 
megszervezésében. 

Az utód is Szombathelyről érkezett Balogh Ernő (1924-1968) püspöki titkár személyében. A 
gyülekezet addigi felügyelőjét - dr. Mesterházy Ernőt - pedig (1924) a dunántúli egyházkerület 
felügyelőjévé választották. A háborúba vitt harangok helyett új harangokat (307 kg-os B hangút és 
155 kg-os D hangút) öntettek. 

Az 1933. évi névtárban 1656 lélekkel szerepel a nagygeresdi egyházközség. Az anyaegyházat (ekkor 

287 Farkas 35. 
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már Nagygeresd és Kisgeresd egyesült) 507 lélekkel jegyezték. Leányegyházai közül Nemesládonyt 
212, Pórládonyt 190, Berektompaházát 225, Répceszemerét 131 lélekkel találjuk. A cséri fiókegyháznak 
103, a mesterházinak 121, a répcejánosfainak 43, a sajtoskálinak 74 tagja volt. Szórványban (Damonya-
Chernelháza, Iván, Répcecsáford, Répceszentgyörgy) összesen 50-en laktak. Az egyházközség lelkésze 
vitéz Balogh Ernő, Kapi Béla püspök veje volt. A felügyelői tisztséget Rupprecht Antal (Sajtoskál) 
viselte. Az egyházközségben 315 iskolai tanuló volt, s négy evangélikus iskolában (Nagygeresd, 
Nemesládony, Pórládony, Répceszemere) öt tanítóval folyt az oktatásuk. A nagygeresdi iskolába 
117 tanuló járt. A tanítást Nagy Kálmán címzetes igazgató és Varga Erzsébet tanítónő végezte. A 
mesterházi evangélikus gyermekek (34-en voltak) a helyi állami iskolába jártak. 

1934-ben az ősi (150) éves templomot felújították. 1935-ben villanyvilágítást kaptak az egyházi 
épületek. A második világháború kitörését követő évben - az 1940. évi névtárban - 1582 lelket számlál az 
egyházközség, amelyben az anyaegyház változatlanul 507 taggal szerepel. A saját iskolával rendelkező 
nemesládonyi filiában 212, Pórládony-Berektompaházán (Tompaházán) 415, Répceszemerén 131 
evangélikust tartottak nyilván. Mesterházán 121, Cséren 103 volt az evangéhkusok száma. A 
szórványhelyek közül legtöbb evangélikus lakója Répcejánosfának (43 lélek) volt. Répcecsáford, Iván, 
Répceszentgyörgy és Chernelházadamonya evangélikusai összesen tettek ki ötvenet. Nagygeresd 
iskolájában 112 gyermeket oktatott Nagy Kálmán igazgató-tanító és Hajnalné Varga Erzsébet tanítónő. 
Az egyházközség lelki vezetője vitéz Balogh Ernő volt. A felügyelői tisztséget a sajtoskáli Rupprecht 
Antal viselte. 

A világháborúban a nagygeresdi gyülekezet több fia maradt a harctereken. A 307 kg-os harangját 
1944 augusztusában hadicélokra vette igénybe az államkincstár, az egyház épületei azonban kisebb 
kárral átvészelték a háborút. 

1947 júniusában D. Kapi Béla püspök egyházlátogatást tartott az egyházközségben, s igehirdetéssel 
szolgált a nemesládonyi, tompaládonyi és répceszemerei fihában is. 1948 júniusában a gyülekezetek 
iskoláit és a tanítói lakásokat államosították. De akkor még a gyülekezet jelentős - különböző 
jogcímeken szerzett, áldozatra kész hívektől kapott - ingatlannal rendelkezett. Külön említést 
érdemel dr. Sonnewend Frigyesné hagyatéka, amellyel több mint 11 kat.hold szántó és rét szállt az 
egyházközségre. 

A gyülekezet lelkiekben is erősödött. 1949-ben és 1950-ben egy-egy hetes evangelizáció volt 
Nagygeresden, Tompaládonyban és Répceszemerén. 1950 nyarán ezt írja az 1650 lelket számláló 
egyházközség lelkésze a nagygeresdi gyülekezetről: „A gyülekezet élete jelenleg békés, nyugodt, lelki 
élete élénk, templomlátogatása örvendetesen jó. Az 1950. év virágvasárnapján, nagypénteken és húsvét 
két ünnepén a gyülekezet 50%-a az Űr szent asztalához járult." Elgondolkoztatóak azok az adatok is, 
amelyeket a nagygeresdi egyházközségben végzett, 27 évet felölelő (1924-1950) szolgálatáról elénk 
tár: 710 gyermeket keresztelt, 805 gyermeket konfirmált, a templomban 280 pár kötött házasságot, s 
718 volt a halottak száma. Egyházunkba betértek 14-en, kitértek 5-en. Egyházunk javára reverzálist 
adtak 49-en, ellene 7-en. 

Ezután ismert nehézségekkel teli időszak következett. A vallásos élet hosszú időre mindenütt a 
templom falai közé szorult. A társadalmi változások hatására Nagygeresd lélekszáma csökkent. 
Sorsában osztoztak gyülekezetei is, s szórványsorsra jutottak. Balogh lelkészt Bánfi Béla (1968-1993), 
Jánosa Attila (1993-1995), majd Rác Dénes (1995-1997) követte a neves elődök sorában. Asbóthné 
Pécsinger Éva 1997-től a nagy múltú közösség lelki vezetője. Szolgálatát 1999. augusztus 28-tól parókus 
lelkészként végzi. 

Két történeti adalék a nagygeresdi gyülekezettel kapcsolatban 

Ez a gyülekezet a történelemben kétszer is volt „püspöki menedék". Először Haubner Máté (1794-1880) 
püspök „exiliuma" (száműzetési helye) volt. Haubner Máté 1846-ban lett a Dunántúli Egyházkerület 
püspöke. Székhelye Győrben volt. Innen írta a szabadságharc alatt híres körlevelét, amelyben ezt 
írja többek között: „Magyar hazánknak és evangélmi Anyaszentegyházunknak érdekei egybe vannak 
olvadva." Ezért a szabadságharc leverése után 6 évi várfogságra ítélték, ebből két hónapot a pozsonyi 
laktanyában, másfél évet Kufsteinben töltött. Bauhofer György és Mária Dorottya közbenjárására 
szabadon engedték. Először Sopronban élt családjával, majd a nagygeresdi gyülekezet választotta 
lelkészének 1856-ban, s ott „szabad" volt szolgálnia (1856-1861), bár a kormányzati megerősítést csak 
1856-ban kapta meg. Győri lelkész 1861-ben lett újra, ám püspökségét már 1860-ban visszanyerte, 
de 1865-ben lemondott róla. Innen érthető, hogy fia az apját befogadó gyülekezetnek ezüstkelyhet 
ajándékozott. 

Másodszor Túróczy Zoltán (1893-1971) püspök kapott itt „menedéket", akit háromszor iktattak 
püspökké. Második püspökiktatása 1948 decemberében történt Győrben, amikor a Dunántúli 
Egyházkerület püspöke lett. 1952 februárjában állami segítséggel eltávolították állásából. Az Állami 
Egyházügyi Hivatal két vádat emelt ellene: személyében megbízhatatlan, és a demokráciára káros a 
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munkája. Fél évig ő is Nagygeresden lakott (1952), és itt szolgálhatott, majd visszaköltözhetett Győrbe. 
A másik történeti adalék: itt írta alá Kis János evangélikus és Tóth Ferenc református püspök a 

nagygeresdi egyezményt 1833-ban. Ez az egyezmény „mindennemű kölcsönös összeköttetéseket 
nézve, a támadó nehézségek eltávoztatását, leginkább pedig a jó békességnek megállapítását méltó 
figyelembe vévén" köttetett meg a két protestáns felekezet között. Alapjában a kölcsönös szolgálat, 
a másik protestáns felekezet területén élő szórványgondozás kérdéseiben segít. Erre érdemes ma is 
emlékezni, hiszen - amint egy református püspök írta - „a felmondástól függetlenül tulajdonképpen 
a mai napig érvényben van." 

Nagygeresd így küzdelmes történetével, a jelen gondjainak hordozásával része lett evangélikus, sőt 
protestáns egyházaink történetének is. Vasárnap és a szórványokban tartott alkalmi istentiszteleteivel, 
hitoktatásával és minden munkájával az Istentől készített jövőt szeretné szolgálni. 

Szórványok (egykori gyülekezetek) 
Az 1783. április 10-én megalakult nagygeresdi új gyülekezet úgy jött létre, hogy több egymáshoz 

közel eső község evangélikus lakossága szövetkezett egy közös gyülekezet szervezése végett. Ezek 
között Nagygeresd, Nemesládony és Répceszemere a 18. század elejéig maguk képeztek egy-egy önálló 
gyülekezetet templommal, lelkészekkel és tanítókkal ellátva. A közel egy századig tartó mindennemű 
zaklatás, üldözés, majd templomaik bezárása és a nyilvános vallásgyakorlat betiltása lecsökkentette 
a hitben erős, vallásukban megmaradó hívek számát. Az önálló gyülekezet alapításához megkívánt 
100 család a hajdani anyaegyházakban külön-külön nem volt meg, ezért szövetkezésre voltak utalva 
Az egyesült községek anyaegyházként Nagygeresdet jelölték ki, mivel központban fekszik, s a Káldy 
és Gerber családok itt ajánlották fel az egyházi épületekhez szükséges telket. Itt épült fel az elvett 
templomok helyett az új templom, s itt épült először iskola is. 

Kisgeresd a reformáció hazai elterjedésekor Nagygeresd filiája volt. Kisgeresd 1928-tól Nagygeresd 
területrésze. A kisgeresdi területen lakó evangélikusok az anyagyülekezet tagjai, külön nyilvántartásuk 
nincs, többszázados sorsuk teljesen összefügg. A rendelkezésünkre álló utolsó adat szerint Kisgeresden 
1910-ben 193 evangélikus lakott. 

Csáford és Jánosfalva (Jánosfa) - Répcejánosfa és Répcecsáford községek 1939. évi összevonásával -
ma Csáfordjánosfa néven alkotnak egy közigazgatási egységet Győr-Moson-Sopron megye délnyugati 
szélén. Kezdetben Nagygeresd filiái voltak a nevezett települések, majd Nemeskér oltalma alá kerültek. 
A türelmi rendelet utáni időre azonban úgy megfogyatkoztak, hogy csak fiókegyházzá alakulásra 
volt lehetőségük. Az 1910. évi névtárban Jánosfa-Csáford 87 evangélikus lelket számláló közösségként 
szerepel. A második világháború kezdetén - más településnéven jegyezve - számuk nem érte el az 
50-et. 

Nemesládony (egykori anyaegyház, leányegyház, mai szórványhely) a Répcevidéken, Vas megye 
északi szélén elhelyezkedő település, amely Sárvártól 19, Szombathelytől 36, Csepregtől 15 km-re 
található. Első okleveles említése 1234-ből származik. 

Jóval régebbi neve a híres Lád nemzetség nevének változata, amelyből Bulcsú vezér is származott. A 
14. században jelentek meg az egykor egységes falu feldarabolásátjelző új elnevezések: Felsőládonyt 
1362-ben, Egyházasládonyt 1410-ben említették először. Lakosai a feudális korban kisnemesek voltak. 
Ezt fejezi ki a falu mai neve is. Az itt élők korán megismerték a reformáció tanait. Nemesládony a 
17. század elején anyagyülekezet volt. Négy filia - Pórládony, Tompaháza, Berekalja és Mesterháza 
- tartozott hozzá. Első ismert lelkésze - Baranyai Máté (1628) - 13 évig viselte itt hivatalát. Előtte 
Farad, utána Miske papja volt. Miskei lelkészként esperesi tisztséget is viselt, 1635-től. A ládonyiak 
még halála után (1651) is nagy hálával és kegyelettel emlegették nevét. Kis Bertalan 1631-ben tartott 
egyházlátogatása idején már Skriba János volt a lelkész, de ládonyi szolgálata nem tartott sokáig, mert 
1632-ben Dozmatra rendelték. Ezt követően épült paplak és iskola. A parókia első lakója egy Dávid nevű 
lelkész volt. 1638-ban azonban már Kopcsányi János a gyülekezetek prédikátora. A környék vallási 
életét befolyásoló Nádasdy Ferenc-féle rekatolizálást (1643) követő ellenreformációs támadások a helyi 
nemesek támogatása miatt itt nem érték el hatásukat. Sőt, Lasnár Gergely (1646-1654) szolgálati ideje 
alatt - 1647. június 25-én - kerületi gyűlés színhelye is volt Nemesládony. Zvonarics Sámuel esperesi 
tisztséget is viselve vezette a gyülekezetet 1654 és 1663 között. Öt rövid időre Rakicsányi István (l664) 
követte, majd Légrád lelkésze lett. Későbbi lelkészeit nem ismerjük, de Nemesládony evangélikusai -
a szomszédos Nagygeresd, valamint a Rábaköz néhány lutheránus gyülekezetéhez hasonlóan - még 
évtizedekig használták templomukat, s végezték vallásgyakorlatukat az 1681-ben alkotott, tiltásokat 
tartalmazó artikuláris törvény ellenére is. Csak 1717-ben tudták elvenni a templomot az evangélikus 
hívektől. Ettől kezdve Nemesládony evangélikusai is az artikuláris helyként kijelölt Nemeskér 
védőszárnyai alá kerültek, s oda jártak templomba közel hetven évig. 

A türelmi rendelet megjelenése után a falu evangélikusai is részt vettek a nagygeresdi evangélikus 

672 



Nagygeresdi Evangélikus Egyházközség 

templom felépítésében. Később saját imaházat építettek. 1850-ben a falu 74 házból állt, s 129 családban 
267 katolikus, 256 evangélikus és 3 izraelita vallású lakos élt. Az 1875. évi névtárban is 256 lelket 
számlál a falu evangélikussága, és saját iskolával rendelkező filiaként éli vallásos életét. Iskolájában 
Bodor Sándor tanító 35 gyermek oktatását végezte. A 20. század első évtizedének végén (1910. évi 
névtár adata) azonban jelentős fogyást mutat a statisztika. A filiának 214 tagja volt. Iskolájában 
Németh Jenő tanító 27 gyermeket tanított. 1928-ban harangot vásároltak. Az 1933. évi névtárban 212 
lelket számláló filiaként találjuk az evangélikus közösséget, s ezzel a lélekszámmal szerepel az 1940. 
évi névtárban is. Ebben az időben Hetyey Pál volt a tanító. A tanulók száma 1933-ban 32, 1940-ben 36 
volt. Nemesládony az iskola államosítása után imaterem építését tervezte. 

Répceszemere (egykor anyaegyház, leányegyház, ma szórvány) Győr-Moson-Sopron megye déli 
szélén, közvetlenül Vas megye határán fekszik. A római korban jelentős településnek számított. A 
honfoglalás után a Szemere nemzetség tagjainak lett a lakhelye. Hivatalos oklevélben először 1265-
ben említik nevét. Répceszemere lakói már a 16. században elfogadták az ágostai hitvallást. Legrégebbi 
iratainkban Iván filiájaként szerepel evangélikus közössége. Az 1631-ben tartott iváni egyházlátogatás 
után - Repka Márton lelkészsége idején - alakult anyaegyházzá. Önállósulása utáni első lelkésze 
Szemenyei György volt. 1646-ban Verbói Mátyás a lelkész. 1659. január 29-én kerületi közgyűlésnek 
adtak otthont. A nagy üldözések idején (1665) Solnai István volt a lelkész, s a század végén, sőt a 
18. század elején is anyagyülekezetként éltek evangélikusai. Még 1716-ban is megvolt templomuk, 
lelkészük és tanítójuk. A szájhagyomány szerint, amit a tények is igazoltak, itt többször is elvették az 
evangélikusoktól a templomot, s azt többször vissza is foglalták. Hogy 1716 után mikor vették el tőlük 
végképp, arról hiányoznak a közelebbi adatok. 

A türelmi rendelet után Szemere ugyan feltámadt, de annyira elgyengülve, hogy már csak tanítói 
állást szervezhetett, s azt is csak 1800-ban. Ekkor, június 8-án a Nemeskéren tartott egyházmegyei 
gyűlés elé folyamodott, hogy „nem rég fogadott" tanítójának engedtessék meg a tanítás és az egyéb 
mesteri hivatalhoz tartozó funkciók végzése is. 1803-ban egy kőtornyot emeltek haranglábníik, 
amelynek 80 fontos harangja ma is megvan. 1812-ben új iskolát építettek, s 1851-ig ez szolgált a tanítás 
helyéül. 1850-ben igen jelentős örökséghez jutottak. Néhai özvegy Bognár Jánosné végrendeletileg 800 
pengő forintot és szép nagy házat adományozott a gyülekezetnek. A házban kényelmes tanítólakást 
és tágas tantermet alakítottak ki mellékhelyiségekkel. A vele adott tágas telken egy imaházat építettek 
1851-ben. Az adomány tette képessé a számban és erőben egyre fogyatkozó szemerei íiliát arra, hogy 
iskoláját fenntartsa. A gyülekezet birtokában volt egy hold szántóföld is, amelynek haszonélvezetével 
a tanítói díjazást ki tudta egészíteni. Az 1875. évi névtárban a gyülekezet 173 lelket számláló, saját 
iskolával rendelkező filiaként szerepel. Iskolájában Garab József tanító 25 gyermek oktatását végezte. 
Az 1910. évi névtárban 176 lelket számláló leányegyházként találjuk 35 tanulókorú gyermekkel. A 
tanító Molnár Sándor volt. 1923-ban nőegylet alakult Péteri Takáts Irma vezetésével. A gyülekezet 
nehéz körülmények között élt, lélekszáma fogyott, de 1930-ban államsegéllyel új iskola épült. Az 1933. 
és az 1940. évi névtárban már csupán 131 lelket számláló filiaként tárul elénk. A megcsappant kis 
közösség iskolájának tanítója Németh János volt, aki 1933-ban 23, a második világháború kezdetén 35 
gyermeket tanított. 

Az iskolát 1948-ban államosították. 1949-ben és 1950-ben még egyhetes evangelizáció volt a 
gyülekezetben, de a társadalmi hatások nem kerülték el a községet s a kis filiát sem, pedig ekkor már 
- többek, közöttük Péteri Takáts Lajos közel 34 kat.holdnyi szántó ajándéka, illetve hagyatéka révén -
jelentős ingatlantulajdonnal is rendelkeztek. A későbbi időben a filiából is szórvány lett. 

Csér egykori filia, ma szórvány. A Győr-Moson-Sopron megye déli szélén fekvő kis falu 
evangélikusainak is Nemeskér nyújtott menedéket, miután a répceszemerei anyagyülekezet az 
ellenreformáció áldozatául esett. A türelmi rendelet után Nagygeresddel szövetkeztek. Erejükből 
azonban csak fiókgyülekezet létrehozására telt. Az 1875. évi névtárban 154, az 1910. éviben 119, az 
1940. éviben 103 volt az evangélikusok száma. Buzgóságukat, áldozatkészségüket jelzi, hogy 1934-
ban tornyot építettek és harangot szereztek saját erejükből. 1950-ben a toronyhoz imaház építését 
tervezték. 

Iván község - egykori anyaegyház, ma szórvány - Győr-Moson-Sopron megye déli szélén, a 
Sopron-Fertődi kistérségben található. Már a római korban lakott hely volt. Első írásos említése 1234-
ből származik. 1387-ben a kapuvári uradalom falvaival együtt a Kanizsaiak, 1536-tól a Nádasdyak az 
urai. A 16. század közepén Telekesi Török Pál, a völcseji Párnás János és a Viczay család is birtokhoz 
jutott a faluban. 1671-ben elkobozzák a felségáruló Nádasdy birtokát. A királyi kincstártól azonban 
hamarosam a Széchényi családhoz került. A falu evangélikus múltja a 16. századba nyúlik. A Nádasdyak 
mellett patrónusai között találjuk Telekesi Török Ferencet, Török Évát és Sárszegi Pétert is. Később 
Hagymássy Miklós özvegyének, Maróthi Zsuzsannának is volt itt birtoka. Az 1599. évi adólajstromban 
az iváni evangélikus lelkész adófizetőként szerepel. A hívek egy István és egy Márkus nevű prédikátor 
nevét említik a régi időkből. A település evangélikus jellegének jelentőségét bizonyítja, hogy 1603. 
december 3-án, 1619. február 26-án, majd 1647. április 2-án is zsinat színhelye volt. Az 1603-ban tartott 
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nevezetes kerületi gyűlést Magyari István sárvári lelkész, esperes (az iratokban senior supremus) 
elnöklete alatt tartották, s több fontos határozatot hoztak. Egyebek mellett itt rendelték el az általános 
egyházlátogatást, sőt a vizitációt kiterjesztették az esperesekre is. Itt emiitik először a Kemenesaljái 
egyházmegyét (ecclesiae Kemenesallyenses), melynek vizitációjára Magyary Istvánt és Cziczak 
János lelkészt - aki az egyházkerület és az egyházi törvényszék első ismert jegyzője (notórius sedis 
spirituális) volt - küldik ki. Ivánban 1631-ben tartottak egyházlátogatást. A vizsgálat idején Repka 
Márton volt a lelkész, aki már 1628-tól a gyülekezetben volt N.N. tanítóval együtt. A parókiához akkor 
32 hold föld tartozott. Iskolaháza nemrég épült Török Ferenc kegyességéből. 1632-től Sutoris Mihály, 
1634-től Győrvári Ferenc volt a lelkész. 1642-ben Lasnár Gergely a tanító. A lelkészi szolgálatot 1646-
ban Odor István, 1652-ben Kótay János végezte. Filiájaként Csér neve ismeretes. Az evangélikus 
gyülekezet megszűnését 1670-re teszik a falu kutatói. A katolikus plébános 1692-ben kezdte meg az 
anyakönyvek vezetését. 

Tompaládony (egykori filia, ma szórvány) Vas megye északi szélén, Sárvártól 16 km-re északnyugatra, 
a Metőc-patak két partján fekszik. Az 1234-ben Ladun néven említett település több részre szakadása 
után kialakult falvak között szereplő Alsóládonyból származtatják Tompaházát, Berekaljaládonyból 
Berekalját, Bánládonyból pedig Pórládonyt. 1871-ben Tompaházába beolvadt Berekalja, amely 
a 20. század elején a Berektompaháza elnevezést kapta, 1941-ben pedig egyesítették Pórládonnyal 
Tompaládony néven. A reformáció idején mindhárom település Nemesládony filiája volt. 1717 
után a katolikusok Nemesládony plébániájához, a többségben lévő evangélikusok Nemeskérhez, 
majd 1784-től Nagygeresd gyülekezetéhez csatlakoztak, részt vettek az ottani templom építésében, 
és filiaként élték vallásos életüket. Az 1875. évi névtárban Pórládony 180, Berekalj-Tompaháza 366 
lélekkel szerepel. Pórládony iskolájában 98 gyermek oktatójaként találjuk Kovácsics Sándor tanító 
nevét. Az 1910. évi névtárban a pórládonyi filiát 230, a berektompaházi fiókegyházat 295 lélekkel 
jegyezték. A tanító Kovácsics Jenő volt, aki 1909-ben lépett apja nyomdokaiba. Pórládonyban 32, 
Berektompaházán 33 tanulót tartottak nyílván. 1923-ban nőegylet alakult dr. Sonnewend Frigyesné 
vezetésével. 1928-ban új iskola épült, amelybe szétszedhető oltárt készíttetett a nőegylet. Az 1933. 
évi adatok alapján Pórládonyban 190, Berektompaházán 225 evangélikus lakott. Pórládonyban 39, 
Berektompaházán 43 volt a tanulók száma. A második világháború kitörése idején (1940. évi névtár) 
Tompaládony (Pórládony és Berektompaháza) evangélikusai 415-en voltak az 57 tanulóval együtt. A 
tanító még Kovácsics Jenő volt, aki hivatalát az iskolák államosításáig (1948) viselte. 1950-ben imaház 
építését tervezték. 

Sajtoskál (egykori anyagyülekezet, majd fiókegyház) Vas megyei község a Metőc-patak partján, 
a Répce-sík középső-keleti felén. Első okleveles említése 1212-ből maradt fenn Kyal formában. Az 
Árpád-korban már egyházas hely, később mezőváros volt. A településen az 1400-as években többször 
is rendeztek megyegyűlést és törvényszéket a Sopron megyei nemesek. Évente négy országos vásárt 
tartottak. Hetivásáraira hétfőnként került sor 1950-töl Vas megye közigazgatási fennhatósága alá 
tartozik. 

Evangélikus gyökerei is a 16. századba nyúlnak. Kis Bertalan püspök 1631. május 12-én tartott 
egyházlátogatásán jelen lévő hívek több régi lelkészt említettek keresztnéven. A reformáció utáni első 
lelkészük Gergely volt, őt Márkus, majd Ambrus prédikátor követte, akinek új parókiát is építettek. 
Lelkészük volt Pápai István is (ekkor már cenki lelkész és esperes), majd egy Máté nevű prédikátor 
gondozta a gyülekezetet. A látogatás idején Kopcsányi János állt a gyülekezet élén. Az 1635. évből 
Kóla István, 1646-tól Thomanides János neve maradt fenn. 

Anyagyülekezetének megszűnése után (?) Nemeskér oltalma alá kerültek hitükhöz ragaszkodó 
tagjai. A türelmi rendelet után - 1782. november 12-én - Nagygeresdhez csatlakoztak, de a 
megfogyatkozott közösség csak flókegyházi szervezettségben működhetett. A faluban 1850-ben 43 
épületben, 71 családban 33 német és 259 magyar lakos élt, akik közül 271 katolikus, 21 evangélikus 
volt. 1875-ben 65, 1933-ban 74 volt az evangélikusok száma. Gyermekeiket 1909-től a Nagygeresdnél 
közelebb fekvő nemesládonyi filia iskolája fogadta. 1924-ben a gyülekezet egyik tagját, Rupprecht 
Antalt választották az egyházközség felügyelőjévé. 

Mesterháza (hajdani filia, majd fiókegyház, ma szórvány) a Repce bal partján található kis falu, 
amelyet 1950-ben csatoltak Sopron megyéből Vas megyéhez. Neve a történelem során átalakult, 
eleinte Vesterházaként tartották számon (1426). 1479-ből maradt fenn az első Mesterháza változat. Van 
olyan elképzelés is, amely az eltűnt faluként számontartott Pusztaládonnyal azonosítja. 

A reformáció idején két vasárnapon a nemesládonyi anyaegyházhoz jártak az itteni hívek, a 
harmadikon pedig a lelkész itt prédikált. E szokás megváltoztatása miatt 1651-ben pereskedtek a 
nemesládonyiakkal és a lelkésszel. Végül az egyházkerületi gyűlésen döntöttek az ügyben, ahol az 
eredeti állapothoz való visszatérésre kötelezték Lasnár Gergely lelkészt. Az ellenreformáció 1717. 
évi támadása után a nyilvános vallásgyakorlatra csak Nemeskéren volt lehetősége Mesterháza 
evangéhkusainak is. A türelmi rendelet után Nagygeresdhez csatlakozott hitében megmaradt 
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közössége. Ennek is tulajdonítható, hogy a 19. század közepére csaknem egyenlő arányban oszlott 
meg a katolikus és az evangélikus hívek száma. 1850-ben 127 katolikus, 121 evangélikus és 5 izraelita 
vallású lakott a községben álló 30 házban. Az evangélikusok fiókegyházba szerveződve éltek. 1875-
ben 150 volt a lélekszámuk. Gyermekeik nagygeresdre jártak 1909-íg, akkor a községben állami iskola 
létesült. 1940-ben 121 volt a mesterházi evangélikusok száma. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Nagygeresd 
Lelkészek Nagygeresd korai anyaegyházában: 
Eőri Ferenc (7-1630-1637), Deési István (1637-1638), (!), Gotthard Miklós (7-1646-?), (!), Philippi 

Fülöp (?-1649-?), (!), Posgay Márton (7-1657-?), (!),Tatay István (7-1714-?) 
Lelkészek Nagygeresden a türelmi rendelet után: Tatay Pál (1783-1787), Horváth Sámuel (1787-

1798), Berky Mihály (1798-1805), Halassy Mihály (1805-1818), Edvi Illés Pál (1818-1823), Kiss József 
(1824 -1841), Pálfy József (1842-1853), Haubner Máté (1854-1861), Trsztyenszky Gyula (1861-1884), 
Farkas Mihály (1884-1920, a két idézett könyv írója)™, Nagy Ferenc (1920-1923), Balogh Ernő (1923-
1968), Bánfi Béla (1968-1993), Jánosa Attila (1993-1995), Rác Dénes (1995-1997), Asbóthné Pécsinger 
Éva (1997-) 

Segédlelkész: Hajas Endre (7-1875-?) 
Tanító Nagygeresd korai anyaegyházában: Sartórius Márton (7-1714-?) 
Tanítók Nagygeresden a türelmi rendelet után; kántortanítók: Gáncs József (1783-1786), Kovács 

Péter (1786-1789), Molnár János (1789-1791), Bellitz Jónás (1792-1799), Kiss Pál (1799-1853), Németh 
Ferenc (1853-1869), Horváth József (1870-1909), Dávid János (1909-1912), Nagy Kálmán (1912-1940), 
Németh Lajos (1940-1948) 

IL sz. tanítók: Patyi László (1923-1924), Németh János (1924-1926), Takáts Ernő (1926-1928), Varga 
Erzsébet, majd Hajnalné Varga Erzsébet (1928-1948) 

Felügyelők Nagygeresden: 
CsáfordíTóth Pál (1783-1790), Horváth József (1790-1795), Káldy János (1795-1824), Káldy (1824-

1870), Rupprecht József (1870-1872), Rupprecht Lajos (1872-1881), Mesterházy Ödön (1881-1888), 
Simon István (1889-1890), Rupprecht Olivér (1890-1908), dr. Mesterházy Ernő (1908-1924), Rupprecht 
Antal (1924-1950-7), (!), Moór Gyula(7) 

Nemesládony 
Lelkészek Nemesládonyban; 
Baranyai Máté (7-1628-7), Skriba János (7-1631-1632), (!), Dávid (7), Kopcsányi János (7-1638-7), 

Lasnár Gergely (1646-1654), Zvonarics Sámuel esperes (1654-16637), Rakicsányi István (1664) 
Tanítók Nemesládonyban N. N. (7-1628-7), (!), Bodor Sándor (7-1875-7), Németh Jenő (7-1910-

?), Hetyey Pál (1922-1948) 
Répceszemere 
Lelkészek Répceszemerén: 
Repka Márton (1631-ig, közösen Ivánnal), Szemenyei György (1631-7), (!), Verbói Mátyás (7-1646-

7), Solnai István (7-1665-7) 
Tanítók Répceszemerén: 
Pőcz Mihály (1800-1803), Bán István (1803-1810), Pőcz István (1810-1833), Erdős Márton (1833-

1836), Kucsán József (1836-1837), Lóth Ferenc (1837-1868), Csery Ferenc (1868-1871), Búza János 
(1871-1875), Garab József (1875-1877), Molnár Sándor 1877-^1926), Németh János (1926-1948) 

Iván 
Lelkészek Ivánban: 
István (7), Márkus (7), Repka Márton (7-1628-1631), Sutoris Mihály (1632-7), Győrvári Ferenc 

(1634-7), (!), Odor István (7-1646-7), Kótay János (7-1652-7) 
Tanítók: N. N. (7-1628-1631-7), Lasnár Gergely (7-1642-7) 
Tompaládony (Pórládony) tanítói: Kovácsics Sándor (7-1875-1909), Kovácsics Jenő (1909-1948) 
Sajtoskál 

288 Farkas Mihály: Egy évtized a nagy-geresdi ágost. Hitv. Evang. gyülekezet újabb történetéből. Csorna, 1896. 
289 Farkas: Egy évtized. 
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Sajtoskál lelkészei: Gergely (?), Márkus (?), Ambrus (?), Pápai István (?), Máté (?), Kopcsányi János 
(7-1631-?), Kóla István (7-1635-?), Thomanides János (1646-?) 

A jelen 

Nagygeresden a templomban, télen az imaházban vannak az alkalmak. Az istentisztelet minden 
vasárnap és nagyünnepeken 10 órakor van. A hitoktatás az imaházban folyik minden vasárnap 11 
órakor. 

Nemesládonyban az evangélikus iskolában van imaház. Minden hónap első vasárnapján és 
nagyünnepeken 13.30-kor van istentisztelet. 

Répceszemerén 2004. július 12-én a Vasi Egyházmegye közgyűlése az önkormányzat kérésére 
ajándékozási szerződéssel átadta a már romos állapotban levő kis, torony nélküli templomot az 
önkormányzat kezelésébe. Az istentiszteletek először az általános iskolában voltak nagyünnepeken, 
majd 2008-tól a szociális otthonban nagyünnepeken, adventben és böjtben. 

Csérben negyedévente és nagyünnepeken vannak az istentiszteletek a kultúrházban. 
Tompaládonyban az imaházban (iskolában) van az istentisztelet minden hónap 1. és 3. vasárnapján 

és nagyünnepeken délután 14 órakor. A hitoktatás is itt folyik szerda délután 16 órakor. 
Mesterházán a hónap első vasárnapján van istentisztelet a faluházban. 
Sajtoskálon az istentisztelet alkalmanként van vagy háznál, vagy a szociális otthonban. 
Chernelházadamonyán a római katolikus iskolában van alkalmanként istentisztelet. 

Dr. Jani János 
D. Keveházi László 
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Tel.: 20/824-7993 
Horváth Ferenc diakónus lelkész 

Önállósulásának éve 1783, de 
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Nagysimonyi anyaegyház 
Lélekszám: 447/320/250 Tisztségviselők: Mórocz 

Imre felügyelő. Lábas Zoltán gondnok, Szegvári 
Lászlóné pénztáros. Kovács Gáborné jegyző. 
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Csillagné Jánosa Éva, Kovács Margit, Németh 
Árpádné, Smidéliusz Lajos, Somogyi Sándor, Rádli 
Lászlóné, Vajda Gyula 
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Lélekszám: 106/68/65 Tisztségviselők: a gondnoki 

tiszt betöltetlen, Tóth Zoltán pénztáros, Ungvölgyi 
Lajos jegyző, ifj. Nagy Lajos, Nagy Lajosné számvevőszéki tagok. Presbiterek: Kelemen Lajos, Kiss 
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Az egyházközség lélekszáma összesen. 553/388/315 

A gyülekezetek történet 
Nagysimonyi településről a legrégebbi emlék egy 1237-ből való oklevél, amely azt „Symun" néven 

említi. A középkorban pálos rendház állt itt. Tartja magát a hiedelem, hogy innen származik Dugovics 
Titusz, aki a nándorfehérvári csatában önmagát feláldozta. Döbrentei Gábor több kiemelkedő 
Dugovicsot is említ a környékről. ATardy család birtoklása után 1541-ben OstflFy László kérte Simonyit 
a nádortól. Az utána következő birtokosok a Jánossy, Hajas, Hetyei és Vidos családok voltak. A falu 
1907-ben kapta a Nagysimonyi nevet. 

I. A gyülekezet története az első megalakulástól az ellenreformáció idején történt megszűnésig 
(1626-1732) 

A németországi reformáció, Luther Márton 95 tételének nyilvánossá válása (1517) után hamarosan 
Magyarországon is megjelentek a reformátor iratainak vásárlói, olvasói, tanításának elfogadói. Az 
országban mindenütt felbukkantak a reformált egyházi tanítás vallói, és előbb-utóbb mindenütt 
keresték hitük és istentiszteleti életük gyakorlásának lehetőségeit. 

Simonyi földesurai először 1626-ban kezdeményezték lelkész meghívását, mégpedig Zdáni Mihály 
sárvári rektor (tanító) személyében. Az ő lelkésszé avatása a csepregi alsó templomban történt. 
Korábban a simonyi evangélikusok az intai egyházhoz tartoztak, mint annak „principális filiá"-ja 
(első leánygyülekezete). Zdáni előbb Mesterit gondolta állomáshelyének, de végül is abban állapodtak 
meg, hogy a paplak Simonyiban épüljön, istentisztelet pedig vasárnap reggel Simonyiban, azután 
Mesteriben, délután pedig Tokorcson legyen. így alakult meg a simonyi evangélikus egyház Mesteri 
és Tokorcs filiákkal. 

A fellelhető írásos források arról nem beszélnek, hogy akkortájt a simonyi evangélikus híveknek 
milyen lehetőségük volt templomépítésre, vagy hol tartották istentiszteleteiket. Feltételezhető, hogy 
első templomuk a mai római katolikus templom helyén állhatott. Ezt tartja az a hagyomány, amiről 
Mód Aladár^'" ír 1943-ban egy „Az evangélikus templomok adataira vonatkozó kérdőív" kérdése 
alapján, megjegyezve, hogy „a gyülekezet birtokában ebből a korból - sajnos - nincsenek feljegyzések". 

290 Országos Luther Szövetség {a továbbiakban: OLSz): Az evangéhkus templomok adataira vonatkozó kérdőív, Bp., 1943. 
Evangélikus Országos Levéltár (a továbbiakban: EOL), OLSz 27/b/3. 1. 
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Payr Sándor A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története^" című munkájában közli a 
megválasztott lelkész díjlevelét is, mely szerint a lelkész fizetése az alábbi öt forrásból tevődik össze: 
„I. Minden helytartó ember vasvári félköböl búzát ád és készpénzt 15 dénárt. Szántanak 3 holdat 
simonyiak, bevetik, megaratják és behordják. Rétjét megkaszálják, behordják. Minden marhás ember 
egy-egy szekér fát ad. Ifjak eskettetésétől jár d. 25, egy meszely bor, egy pecsenye és egy czipó kenyér. 
Két özvegy esküdtetésétől egy egész abrosz, avagy den. 80. Özvegytől fél annyi. Kereszteléstől egy 
kappan és egy kenyér. Komapénz egy-egy pénz, beavatástól d. 4 és egy kenyér Temetéstől, ha prédikál 
d. 25, ha csak énekel d. 12 és egy pecsenye, egy kenyér és egy messzely bor. Háznál való gyóntatástól 
d.4 és egy kenyér. Közönséges gyóntatástól, kinek-kinek az ő conscientiája (lelkiismerete) mit akar 
adni. II. Zsellérek, akik nem szántanak és másnál laknak, adnak d. 15; kaszálásban, aratásban ezek 
is tartoznak segíteni. Özvegyasszonyok, kik rokkájokkal keresik életeket, adnak d. 7, avagy egy napi 
munkát. III. Mesteri uraim is, mivelhogy egyenlők az szolgálat elvételben in omnibus punctis (minden 
pontban) azon szerént tartoznak mind korczot adni, szántani, aratni, takarni, kaszálni, fát hordani, 
mint a simonyi uraimék és a personalis accidentiákat (személyi járulékokat) is azon megírt állapottal 
praestálni (teljesíteni). IV. Tokorcsi filialisban is minden házi ember vasvári félköböl búzát és d. 15 
ád és egy-egy szekér fát; két holdat szántani, bevetni, megaratni, behordani; reájok jutó rétet is 
megkaszálni, felgyűjteni és behordani; azonkívül minden accidentiákat az szerént, mint a simonyiak 
és mesteriek, fizetni. V. Tavaszinak Simonyi és Mesteri két-két holdat, tokorcsiak egy holdat tartoznak 
megszántani és bevetni, de a Minister (lelkész) maga megaratni és behordani." 

Bár Zdáni lelkésznek ez a díjlevél igen szép fizetést biztosított, ennek ellenére őt 1630-ban már 
Rábaszentmihályon, 1633-ban pedig Ostfiyasszonyfán, majd 1635-ben Üjkéren találjuk. így 
Simonyinak új lelkészt kellett keresni. Soldos Ferenc lelkészt hívták meg, akit 1635-ben avattak fel a 
Veszprém megyei Külsővatra. Onnan jött el Simonyiba. Annyit tudunk róla, hogy 1646-ban már és 
1651-ben még Simonyiban volt. 1652-ben már Galli György a lelkész, aki csak rövid időt töltött itt, 
mert szerencsétlen első házassága az asszony hűtlenségének gyanúja miatt felbomlott, majd második 
házasságkötése miatt 1653-ban a kerület megfosztotta lelkészi állásától. Utána Losi András jött. Ö 
eredetileg református volt, de 1651-ben áttért az evangélikus egyházba. Korábban Ugodon volt, de 
mivel ott panasz volt ellene, áthelyezték Simonyiba. A panaszok azonban itt is megújultak. Ügyében 
először 1657-ben Musay püspök megbízásából Joos György vázsonyi lelkész, mint kemenesaljai 
alesperes, majd később Zvonarics Sámuel főesperes vizsgálódott. Losi lelkész magát mentegetve s az 
ugodi vádakat is rágalomnak mondva levelet írt a püspökhöz. Az 1659-i büki gyűlés azonban végül 
mégis örökre kizárta az evangélikus egyházból. 

1668-tól Dimiakovics Péter volt a lelkész Simonyiban, aki egyben alesperes is volt. Őt 1650-ben 
Széplakra avatták fel. A gyászévtized (1671-1681) idején, 1674-ben a pozsonyi törvényszék előtt 
hivataláról lemondó nyilatkozatot (reverzálist) írt alá. Az 1695. évi egyházlátogatás szerint viszont 
1680-ban mégis volt itt egy Bognár Mihály nevű lelkész. Ekkor is Mesteri és Tokorcs volt Simonyi 
filiája. A jegyzőkönyv megemlíti, hogy a mesteriek megtagadták a gabonajárandóság fizetését. 1696-
ban már Sziládi György a lelkész, aki előbb Ostflfyasszonyfán volt tanító. 1706-ban Csurgó Györgyöt 
találjuk itt, aki innen nemsokára Bobára, majd Hőgyészbe ment. A helyére Aách Mihály esperes 
jött, de alig volt itt egy évig, Nemescsóba költözött, s ott halt meg 1708-ban. Utána Záborszky János 
neve ismert a lelkészek sorában. Ö 1706-ban még Kenyériben volt tanító. Ekkor már csak Alsó- és 
Felső-Mesteri volt Simonyi fihája, Tokorcsot elvették. Öt követte Bognár György, akit innen 1732-ben 
elűzött Mátéffy Lőrinc erdélyi unitáriusból lett térítő plébános. Bognár aztán NagyszőUősben kapott 
új szolgálati lehetőséget. 

A simonyi evangélikusok kezdettől fogva törekedtek arra, hogy mind az anyaegyházban, mind a 
filiákban iskolájuk legyen, és abban jó képesítésű és hithű tanítók működjenek. A gyülekezet kezdeti 
idejében meglehetősen kevés adatunk van az iskolával kapcsolatban. Azt tudjuk Payr munkájából, 
hogy az 1695. évi egyházlátogatás jegyzőkönyve szerint Bajnok Mihály volt a tanító. Később, 1706-
ban Bánovszky István neve ismert a tanítók sorában. Tokorcs filiában ugyancsak 1706-ban Laki Ádám, 
1707-ben pedig Dolgos István tanított. Mesteri filiának 1706-ban Szekó János volt a tanítója. 

A simonyi evangélikus egyház történetének első szakasza az 1732. évben lezárult. Önállósága 
évtizedekre megszűnt. A simonyi evangélikusoknak mintegy fél évszázadon keresztül a nemesdömölki 
artikuláris templomba kellett járniuk, hogy hitük megtartása érdekében hallgathassák a tiszta 
evangéliumot, és részesülhessenek az evangélikus egyház szolgálatában. 

II. A gyülekezet újraalakulásának története (1783-tól a 19. század végéig) 

Az újra önállósult gyülekezet és a templom építése (1783-1797) 

A simonyi evangélikus gyülekezet újraalakulásáról az 1830. évi canonica visitatio (püspöki 

291 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, I. Sopron, 1924. 336-339. 
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egyházlátogatás) jegyzőkönyve^'^ számol be részletesebben. Ebben az évben november 3-án Kis János, 
a dunántúli gyülekezetek superintendense (püspöke), Hrabovszky István esperes és Gerber Mihály 
táblabíró, megyebeli inspektor (felügyelő) kíséretében meglátogatta a gyülekezetet. Ekkor Stoller 
János Theophil volt a gyülekezet prédikátora. 

A megalakulásról leírja a jegyzőkönyv, hogy II. József császár türelmi rendelete (1781) alapján 
már 1783. október 17-én engedélyt kaptak az evangélikus hívek a gyülekezet megalakítására, s ezzel 
ismét elkezdhették önálló életüket. Ennek az engedélynek a birtokában hamarosan templomot akartak 
építeni. Lelkészt hívtak meg Zubeck Dániel személyében, aki 1784 januárjában kezdte el szolgálatát. 
Amíg erre minden feltétel nem volt adott, az istentiszteleteket Hajas Ferenc nemes úr pajtájában 
tartották. A templomot olyan helyre akarták építeni, ahol a templommal együtt a szükséges parókiát és 
iskolát is megépíthetik. Ez azonban a katolikus hívek ellenkezése miatt a faluban nem volt lehetséges. 

Ekkor történt az, hogy három hitbuzgó evangélikus nemes. Tulok Ferenc, Magasi Sándor és Szabó 
Bálint felajánlotta a falu szélén a Bika-rét előtt levő földjének egy-egy jó részét, hogy ott kezdődjék el 
az építés. Ez ellen már nem szólhattak a katolikusok, s ezzel lehetővé vált, hogy felépüljön a templom 
a paplakkal és az iskola a tanítói lakkal együtt az 1785. évben. Az elkészült épületeket október 31-én 
avatták fel. Ez az évszám került a templom bejárata fölé. A templom építése idején végig Zubeck 
Dániel volt a lelkész, de ő az építés befejezése után hamarosan (1786-ban) eltávozott. Személyéről 
annyit tudunk, hogy Trencsénből jött, Simonyiban mindössze két évig volt. Az építkezések befejezése 
és Zubeck Dániel távozása után Győri Mihály lett a lelkész, aki szintén két évet töltött itt. Az ő 
lelkészsége idején (1786-1788) építtette meg a gyülekezet az új lelkészlakot, amelybe Győri Mihály 
1787. április 26-án beköltözött. Majd Síkos István került ide lelkészként. Az ő szolgálatának ideje is 
mindössze három év (1788-1791). Szolgálatának utolsó évében súlyos veszteség érte a gyülekezetet. 

A templom közelében volt Hajas Lászlónak telke, aki erre a telekre házat épített, de még el sem 
készült, amikor az építkezésen dolgozók gondatlanságából kigyulladt és leégett a ház. A tűz átterjedt 
a szomszédos épületekre, így a parókiára, tanítólakra, sőt a templomra is, s azok is a tűz martalékává 
lettek. Ekkor a katolikusok is megenyhültek, s hozzájárultak ahhoz, hogy a Bika-rétet megosszák, 
a falu felé eső rész a katolikusoké maradjon, és a másik felén épüljön fel az evangélikus templom a 
parókiával és a tanitólakkal. így otthagyva a leégett épületek puszta falait, az új telken építették fel 
a templomot és a szükséges épületeket. Az építkezések az 1792. évben történtek. A Bika-rét másik 
részét később a katolikusok eladták Hajas Lászlónak, aki ugyancsak felépítette ott a maga házát a 
leégett helyett. Ezáltal Hajas László lett a parochiális épületeknek a falu felől való szomszédja. Az 
elpusztult épületek helye később a lelkész és a tanító szántóföldje lett. A felépült templomot (az 1830. 
évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint) csak 1797. november l-jén szentelték fel. Ezt évenként 
ünnepi istentiszteleten ünnepelték meg. 

A templom épületének egészen rövid leírását is megtaláljuk az 1830. évi egyházlátogatási 
jegyzőkönyvben. Itt mindössze annyi olvasható, hogy „a templomnak frontja" (a türelmi rendeletben 
is meghatározott feltételek szerint) „a parochiális udvarra lévén fordítva, a többi része a mezőn áll 
szabadon. A templom terméskövekből van építve, jó fundamentumra. Hossza 10, szélessége 6 öl, 
magassága is elegendő és világos. Van oltára aranyozott feszülettel. Az oltár felett van a prédikáló 
szék. Keresztelő széke faragott kőből van, a templom három oldalán kar (kórus), orgonája 6 mutatios 
(változatos), és pedálja „magános 9 sípokra". Sekrestye is van az oltár mögött a prédikálószék alatt. 
Egy harang van, 113 fontos, haranglábon áll. Felirata: „Simonyi August(ana) Conf(essión) (ágostai 
hitvalláson) lévő Gyülekezet csináltatta Sopronyi Johan Georg. Köchel Göss Mich in Oedenburg 1787." 
Ez a harang 1787. április 22-én, Misericordias Domini vasárnapján szólalt meg először, azonban ma 
már nincs meg. A templom mai állapotát Mód Aladár"' 1943. évi adatszolgáltatásából ismerhetjük 
meg. Ebben a templom méretei így szerepelnek: a templombelső hossza 18.25 m, belső szélessége 9,70 
m, belső magassága 6,40 m. A templom befogadóképessége: 550 fő, az ülőhelyek száma a földszinten: 
196, a karzaton; 184, összesen: 380. 

A tűzeset és az új templom felépítése után Berki Mihály lett a gyülekezet lelkésze, aki Gércén 
született, hét évet töltött itt (1791-1798), majd innen Nagygeresdre távozott, s a napóleoni háborúkban 
a nemes magyar seregeknek a papjaként szolgált. 

A templomépítést követő időszak (1798-1900) 
Berki Mihályt az a Stoller János Theophil követte, aki mind az 1808. évi, mind pedig az 1830. 

évi egyházlátogatás idején a gyülekezet lelkésze volt (1798-1831). Győrben született 1768. március 
8-án. Középiskoláit magántanulóként kezdte, majd a pozsonyi líceumban folytatta és végezte be. 

292 EOL Dunántúli Egyházkerület, egyházlátogatási jegyzőkönyvek Dt. CV. 1830. november 3. 28-29. doboz. Továbbiakban: 
DtCV 

293 OLSz: Az evangélikus templomok adataira vonatkozó kérdőiv, Bp. 1943. EOL OLSz 27/b/3. 2. 
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Középiskolai tanulmányainak befejezése után tanítóként működött Lebenyben egy évig, Pápán három 
évig, Révkomáromban öt évig. Innét Perlaky Dávid pártfogásával s ajánlata folytán Németországba 
ment, ahol az erlangeni akadémián negyedfél (három és fél) esztendőt töltött. Onnan hazaérkezve 
fenti jóakarójánál - ki ekkor már a nemesdömölki gyülekezet lelkésze volt - hat hónapig tartózkodott. 
Innen hívták meg Simonyiba prédikátornak. Szentlőrincen avatta fel Nagy István szuperintendens 
1798. szeptember 14-én. Mint lelkész 33 és fél évet töltött itt. 1831. március 3-án halt meg. 

Szolgálatáról ezt rögzíti az 1830. évi jegyzőkönyv: „Csak magyar nyelven szolgál már 32 éve. Vasárnap 
délelőtt prédikációt tart és újhold vasárnapokon az úrvacsorát kiszolgáltatja, a sátoros ünnepekkel 
(karácsony, húsvét, pünkösd) együtt. Az istentisztelet 9 'A és 10 óra tájban kezdődik. A vasárnap 
délutáni istentiszteletet leginkább két órakor tartjuk. Télen olvasással és szentírásbelí magyarázattal, 
nyáron catekizácioval (kátémagyarázattal). A naponként tartandó reggeli könyörgések mindjárt 
napkeltével vagy napkelte után történnek, a délestiek napnyugta előtt. A gyónásra alkalmasnak talált 
gyermekek az úrvacsorára a lelki tanító által délelőtti és délutáni időkben az iskolában taníttatnak, 
és nagypénteken konfirmáltatnak. A böjti napokban az Űr Jézus kínszenvedésének históriája reggeli 
könyörgések alkalmával magyaráztatik. Ha kívántatik, halotti prédikációk tartatnak." Hosszú 
szolgálata idején, 1820-ban a gyülekezet 9 új karzati ülést készíttetett a templomba, és a régieket 
kijavíttatta. 

Stoller János Theophil (Gottlieb) lelkészi fizetését is leírja az 1830. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv. 
Eszerint „rendes prédikátori fizetése a filiával együtt 80 forint. Gabona 70 köböl melynek 20 köble 
búza, 40 köböl rozs és 10 köböl tavaszí. Fája 15 öl. Bor 12 akó. Széna 4, szalma 3 szekér. Minden háztól 
két marok kender, a parochiálís ház régi helyén egy kis szántóföld. Stolariák (egyéb lelkészi szolgálatok 
utáni jövedelmek.): halotti prédikáció 2 forint, halotti temetés 30 kr. Egyházkelő (a szülést követően 
először templomba jövő anya) megáldása 30 kr A keresztelésért való fizetés a beíró pénz. Az esküvőtől 
1 forint. Ha a menyasszonyt kiviszik 2 forint. Minden sátoros ünnepen az első napon az erszény." Ez 
a fő tételekre vonatkozóan megegyezik az 1808-as vizitáció jegyzőkönyvében^''' foglaltakkal, csupán a 
stoláris jövedelem tételeit emelte fel a vizitácíót végző egyházi bizottság. 

A következő lelkész a simonyi lelkészek sorában Mód Mihály. Magyargencsen 1803. augusztus 
4-én született. Elemi iskoláit Kemeneshőgyészen, felsőbb iskoláit Sopronban, az utolsó teológiai évét 
Bécsben végezte. Vönöckön, majd később Győrben - Haubner Máté szuperintendens mellett - volt 
segédlelkész. Innen hívta meg a gyülekezet lelkészéül, s itt töltött 38 évet (1832-1870). Az ő lelkészsége 
idején, 1835-ben kapott cseréptetőt a templom. 1845-ben új harang is készült, egy 3 mázsa 2 és J4 
fontos, amit később újraöntettek, és ezzel a felirattal láttak el: „PfeifFer Terézia asszony ajándéka, 
1845. A Simonyi Ev. Gyülekezet által újra öntetett és nagyobbíttatott 1859-ben. Kuntz Henrik öntött. 
Sárvár.""' Lelkészét a gyülekezet megbecsülte, és nyugdíjba vonulásakor évi 190 korona nyugdíjban 
részesítette. Nyugdíjasként leányához Csöngére költözött, ott halt meg, majd holttestét hazahozatva a 
simonyi temetőben temették el. 

Mód Mihály nyugdíjba vonulása után Hetyési István lett a lelkész. Ö Mesterházán született. 
Középiskoláit és teológiai tanulmányait Sopronban végezte. Nemesdömölkön volt segédlelkész, onnan 
választották meg Simonyiba lelkésznek. Itt hét évet töltött (1870-1877). Az ő szolgálata idején, 1872-
ben épült a ma is fennálló lelkészlak, melyet a régi helyett az udvarnak az utca felőli részére építettek. 
Ugyancsak ez időben, 1874-ben épült a kéttantermes iskola is. Hetyési lelkész meghűlésből eredő 
torokbaját Bécsben kezeltette, s ott halt meg rövid szenvedés után. Ott is temették el 1877. október 
18-án. 

Hirtelen meghalt lelkészük helyett Mód Lénárd győrszemerei lelkészt. Mód Mihály fiát hívták 
meg lelkészül. O Simonyiban született 1849. március 21-én. Elemi iskoláit helyben végezte, míg 
középiskoláit és a teológiát Sopronban. Utolsó teológiai tanévére Bécsbe ment. Ezután Rázga Károly 
családjánál, Rárón volt nevelő két hónapig, majd Ajkay Dániel családjánál Répcelakon két évig. 
Segédlelkészként másfél évet töltött Csöngén és fél évet Simonyiban. Itt másodtanítóként is működött, 
majd Győrszemerére választották meg lelkésznek. Ott mindössze két hónapot töltött, mert visszahívták 
Simonyiba, s 1877. december l-jén már itt végezte szolgálatát. 

Mód Lénárd szolgálata idején Karsay Sándor szuperintendens tartott egyházlátogatást"' 1878. 
június 16-án. A jegyzőkönyv néhány család nevét megemlíti, hogy azok nevezetesebb férfiakat adtak a 
községnek, de még inkább az evangélikus gyülekezetnek. Ilyenek voltak: Hrabovszky Sámuel családja, 
azután a Boda, Hajas és Zongor családok. Ugyancsak jeles férfiú volt Csákvári József iskolatanító. 
A helység lélekszámát is említi a jegyzőkönyv: 1615, melyből evangélikus 869, római katolikus 463, 
Mózes-vallású (izraelita) 283. Ezek egymás iránti hangulata barátságos. Nagysitkén a lélekszám 260. 

294 EOL: Dt CV Kemenesaljái egyházmegye, 5. dob. 1808. március 4. 
295 EOL: Dt CV Kemenesaljái egyházmegye, 63. dob. 1859. június 23. 
296 EOL: Dt CV. Kemenesaljái egyházmegye, 69. dob. 1878. június 16. 
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1883-ban határozta el a gyülekezet, hogy több harang számára tornyot épít. A toronyépítéshez 
Nádossy Endre, a gyülekezet akkori felügyelője 70 000 téglát adott. Két harangot szereztek be. A 
120 kg-ost PfeifFer Teréz adta, az 560 kg-ost Hajas Dávid és gyermekei, buzgó gyülekezeti tagok 
adományozták. A felügyelő felesége, Nádossyné (Grötschl Ida) a templomba új orgonát építtetett 800 
forint értékben. Ekkor építették a tanítólakot, javították a templomot, és gazdasági épületet építettek. 
Közben Mód Lénárd 6 évig a kemenesaljai egyházmegye esperese is volt. 1915. május 30-án történt 
nyugdíjba vonulása után Mód Lénárd még 18 évig élt Nagysimonyiban. 1933. március 5-én hunyt el. 

Az evangélikus iskola története a gyülekezet újraalakulása után 

A gyülekezet újraalakulása idejéből ismert, hogy a templomépítéssel egy időben megépült az iskola 
és a tanítólak is. Majd az épületek leégése után az új területen ismét felépítették azt, amit a tűzvész 
elpusztított. A tanítók személyéről azonban nem minden esetben találunk részletesebb tudósítást. 
A nagy építkezések után az első egyházlátogatási jegyzőkönyvben (1808) a tanító személyére nézve 
annyi áll, hogy Hegyi Ferenc a kántortanító, aki „jó erkölcsű, alkalmas tanító, semmi panasz nincs 
ellene, de neki sincs panasza a gyülekezet ellen". Illetményét a jegyzőkönyv részletesen felsorolja: 
„A mester (tanító) fizetése: készpénz 25 forint. Gabona 27 köb. ebből 6 mérő búza. Az oskola házhoz 
tartozandó kis szántóföldnek termése. Széna közönséges szekérrel, szalma is hasonlóképp. Bor szüreti 
alkalmatossággal szabad collecta (összegyűjtött adomány). Az oskolába járó gyermekek november 
első napjától fogva április holnapig minden nap két darab fát, aki pedig nem hoz, egy szekérrel tartozik 
adni. Kántor esztendeig egy gyermektől 12 garas. Halott feletti énekléstől, nappali, éjjeli kíséréssel 
együtt 7 garas. A búcsúztatás 1 forint. Minden sátoros második ünnepen az erszény. Minden pár gazda 
egy marok kendert." Ez a fizetés bizonyára tisztességes megélhetést biztosított a tanítónak, mert -
amint a jegyzőkönyvekből tudjuk - egyes tanítók igen hosszú ideig voltak a gyülekezetben. 

Horváth Ferenc^" azonban tud a tanítók személyének rosszabb megbecsüléséről is. Emiatt, az 
elöljárók becsületének védelmében születhetett meg az alábbi gyülekezeti határozat: „Egy 1797. 
április 23-án kelt simonyi evangélikus gyülekezeti jegyzőkönyv arról tanúskodik, hogy »a nemzet 
napszámosának* megbecsülése terén nem lehetett minden rendben. A jegyzőkönyv 6. pontjában ez 
áll: »Ha valaki a tanítót, vagy a kurátort gorombasággal illeti, vagy mocskolja, az olyan 4 forintra, 
ha pedig tehetetlen a fizetésre, 12 pálcaütéssel büntettessék a gyülekezet jelenlétében, másoknak 
példájára!*" 

Az 1830-as egyházlátogatási jegyzőkönyv említi, hogy „az iskolamester (tanító) Csákvári József", 
akinek tanítványai bemutatták „az olvasásban, keresztyén tudományban, számvetésben és éneklésben 
tett előmenetelüket" az egyházlátogatást végzők és a gyülekezet előtt. Ez a jegyzőkönyv elmondja, 
hogy a tanító életének 61. évében jár, és hivatalát 1787. február 8-tól, tehát már közel 44 éve viseli. 
Családi állapotára nézve házas. Sopronban tanult. Oktatói közül megemlítik Semmelveisz, Nagy 
György, Nagy János, Vietoris Jonatán és Svartner urakat. Hőgyészből hívták meg Simonyiba. Magyar 
anyanyelvén kívül ért latinul és németül is. Feljegyezték még részletesen a fizetését is, mely 40 forint 
és 30 köböl gabona. A gabona nagyobb része búza. Van még a járandóságban 7 öl fa, 12 mázsa széna 
és ugyanannyi szalma. A temető kaszálása. Bor a jótevők tetszése szerint. A kántor külön jövedelme 
volt az ún. adstáció (a szó odaállítást jelent, vagyis bizonyos ünnepnapokon egy tányért tettek a 
templomajtó mellé, s a kántor javára gyűjtötték a pénzt). Az 1830. évi egyházlátogatás jegyzőkönyve 
ennek megváltoztatásáról rendelkezik. Egyesek ugyanis odaálltak a templom ajtaja elé, és lebeszélték 
a híveket arról, hogy a sátoros ünnepeken a kántor javára a tányérba pénzt dobjanak. Ehelyett úgy 
határoztak, hogy a sátoros ünnepek másodnapján és az újév utáni vasárnapon a templomban a tányér 
melletti erszénybe tett adomány a kántoré legyen. 

A jegyzőkönyvben még arról is olvashatunk, hogy ebben az időben az iskolások száma 80, 90, 
100 és 110 körül mozgott, akik fejenként egy forintot fizettek a tanítónak. A tanítás ideje a „reggeli 
könyörgés utántól 11 óráig, délután 1 órától fogva négy óráig, s néha tovább is" tartott. A tanítás 
rendjét meghatározta az általános érvényű rendelkezés, amit helyi szabályozás egészített ki. Ezt 
a jegyzőkönyv úgy említi, hogy érvényben voltak az „Iskolai törvények a gyermekeknek, több 
szükséges hozzáadásokkal, melyek a bobai senioralis (egyházmegyei) gyűlésben szabott törvényekre 
vannak építve. Exament (vizsgát) május közepe táján szokott tartani (a tanító) esztendőnként több 
T(isztelendő) lelki atyák, Tek(intetes) urak és asszonyságok és más-más hallgatók jelenlétében." 

A tanulók számának emelkedése miatt vált szükségessé az iskola bővítése. Ezért épült meg 1874-ben 
a gyülekezet kéttantermes iskolája. A tanítók számát is emelni kellett másodtanító munkába állítása 
révén. 1877 tavaszán Simonyiban működött Mód Lénárd akkori segédlelkész mint másodtanító. 
Természetesen a fizetést is elő kellett teremteni. Ennek biztosítása érdekében mindig akadt egy-egy 
buzgó gyülekezeti tag, aki alapítványával a gyülekezet segítségére sietett. így pl. 1878-ban Schwemmer 

297 Nagysimonyi 2000, Helytörténeti kiadvány, Sárvár-Nagysimonyi, 1999. 16. 

681 



A reformációtól - napjainkig 

Erzsébet volt az, aki 100 forintos alapítványt tett a lelkész és a tanító számára. 1888. november 7-én 
kántortanítóvá választották Ludván Jánost, aki korábban Tömböly József mellett volt másodtanító. 
1893-ban Hajas József és neje (Bachó Lídia) tett 500 forintos alapítványt iskolai tanszerek beszerzésére. 
1896. március 29-én pedig Zongor Mártont választották meg másodtanítónsik. Kisegítő tanítók voltak: 
Jakus Imre és Schrauf Endre. 

III. A gyülekezet története a 20. század első felében 

Az iskola történetének közbeiktatása után folytassuk a gyülekezeti élet történetét Mód Lénárd 
lelkésznek a 20. századba átnyúló szolgálatánál. 

Az 1800-as évek végén történt nagy építkezések után nyugalmasabb időszELk következett a gyülekezet 
életében. Nagyobb beruházásokra nem volt szükség, csak az épületek fenntartásához és a személyi 
kiadások kifizetéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása jelentett általában elég nagy gondot 
a nagyobbrészt zsellérekből álló híveknek. A módosabb egyháztagok azonban különböző céllal, 
rendeltetéssel - a már említetteken kívül is - több alapítványt létesítettek, s ezzel segítették nemcsak 
az iskola, hanem általában a gyülekezeti élet szükségleteinek fedezését. 

Mód Aladár kéziratos egyháztörténeti munkájában^"* arról ír, hogy „a gyülekezet ekkori (vagyis 
a 20. század első éveinek) felügyelője, Hajas József és neje, Bachó Lídia adománya 1000 koronával 
egészítette ki 2000 koronára a már 1893-ban iskolai szerek beszerzésére tett 500 forintos alapítványát. 
Ugyancsak 1000 koronával gyarapította a gyülekezet által létesített egyházfenntartási alapot, majd 2000 
koronás alapítványt tett szegény gyülekezeti tagok segélyezésére, végül természetben adományozott a 
kántortanítói javadalom emelésére 1548 négyszögölnyi rétet és 911 négyszögölnyi szántót". Ez a buzgó 
és egyházáért minden áldozatra kész felügyelő (aki 1901. február 3-tól töltötte be ezt a tisztet), sajnos, 
nem sokáig volt a felügyelői székben, 1903. január 4-én elhunyt. Szinte példátlan áldozatkészségét az 
1903. március 8-i gyülekezeti közgyűlésjegyzőkönyve is megemlítette. Utódja Büki Ádám földbirtokos 
lett, akinek lelkészi oklevele is volt. O tehát 1904-től volt a gyülekezet felügyelője, egészen 1914. 
március 22-ig. Másodfelügyelő Kiss Imre sitkei földbirtokos volt. Gondnokok: Hajas Sándor (Tóth), 
Hajas Elek, Erőss Sándor, Csizmazia Sándor, Hajas P. Sándor. 

1904. szeptember 9-én Gyurátz Ferenc püspök Varga Gyula esperes, dr. Berzsenyi Jenő egyházmegyei 
felügyelő, valamint Pulay Gábor bobai lelkész kíséretében egyházlátogatást tartott a gyülekezetben, 
majd ezt követően a nagysitkei leánygyülekezetben. A jegyzőkönyvben^" megörökítették azt a tényt, 
hogy „néhai Hajas József és neje. Bakó (Bachó) Lídia a szegény sorsú iskolás gyermekek könyveinek 
beszerzésére 600 forint alapítványt tett, amely azonban bukás folytán jelenleg csak 605 korona". 
Ugyancsak elismeréssel említették meg, hogy a néhai felügyelő felesége „a temető nagyobbítására 1 
hold földet adott a gyülekezetnek 1000 korona értékben". Ezt a temetőt ez év április 24-én avatta fel és 
adta át használatba a helyi lelkész. Zongor József 400 koronát hagyott a gyülekezetre, özvegye, Zongor 
Zsuzsanna pedig 200 koronát adott, hogy a temetőt léckerítéssel vegyék körül. 

A püspök ajánlotta, hogy a megszűnt nőegyletét alakítsák meg újra, valamint azt is javasolta, 
hogy az iskolából kikerülő ifjúság körében énekkart, majd ifjúsági egyesületet szervezzenek. 
Ugyancsak ajánlotta a vallásos estek és a házi istentiszteletek bevezetését. Buzdította a híveket a 
templomi istentiszteletek látogatására. Felhívta a lelkészt, hogy a délutáni istentiszteleteken tartson 
igemagyarázatot, és szervezze meg a gyermek-istentiszteleteket. Ezek a püspöki ajánlások később meg 
is valósultak. 

A püspök a simonyi egyházlátogatás után meglátogatta a nagysitkei filiát is. Ez alkalommal 
hasonlóan buzdította a híveket a gyülekezeti alkalmak látogatására és nőegylet alakítására. Ajánlotta 
gyülekezeti könyvtár megalapítását. Buzdított adakozásra, alapítványok létesítésére. Az adakozók 
nevének megörökítésére „aranykönyv" beszerzését javasolta. A gyűjtésből származó 440 korona 
felhasználására nézve azt tanácsolta, hogy abból ne csak torony épüljön, lehetőleg szerény imaház is. 
Tanítók ekkor itt Rózsa István, ifj. Ludván János voltak. 

1907-ben villámcsapás érte a simonyi templomot, és csak a gondviselés mentette meg a pusztulástól. 
Egy nyári zivatar idején a villám becsapott a templomnak az udvar felőli másfél méter vastag falába, 
azt átütve végigszáguldott a templom belsején, majd a templomajtónál ért földet. A kapu szarufáját is 
megrongálta, de tüzet nem okozott. Ezután a gyülekezet sürgősen elkészíttette a torony és a templom 
villámhárítóját. 

Az említetteken kívül még néhány alapítványtevőről és alapítványaikról kell szót ejtenünk. 1911-ben 
Mód Gyula tett 500 koronás alapítványt iskolás gyermekek jutalmazására, 1914-ben pedig Hrabovszky 
Dénes alapított 200 koronás szabad rendelkezésű alapítványt, majd özvegy Zongor Józsefné (született 

298 Mód Aladár: A Nagysimonyi Evangélikus Gyülekezet története 1900-1950. Kézirat. Nagysimonyi, 1951. EOL Dunántúli 
kerület, Kemenesaljái egyházmegye, egyházközségek története, új sorozat 41 d. 
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Zongor Zsuzsanna) tett 10 000 koronás alapítványt, hogy annak kamatait gyülekezeti és iskolai célokra 
használják fel. Ugyancsak ő adott 4000 négyszögöl szántót, hogy annak jövedelme a mindenkori 
nagysimonyi tanítóé legyen, ha pedig az iskolát államosítanák, akkor ez a gyülekezeté legyen. 

1913. május 14-én Varga Gyula esperes tartott esperesi egyházlátogatást.™ Ö már előre megküldött 
kérdőív alapján vizsgálta a gyülekezeti élet egész területét. Általában elismeréssel nyilatkozott a 
lelkész és a tanítók munkájáról, s néhány tanáccsal buzdította őket főleg az i^úság nevelésére és az 
anyagi javak hűséges kezelésére. A gondosan kezelt levéltári anyag elhelyezésére megfelelő szekrény 
beszerzését rendelte el. 

1914-ben nagy feladatot kellett megoldani a gyülekezetnek. Amikor Mód Lénárd lelkész nyugalomba 
vonult, az egyházközség június 19-i közgyűlése azt a megállapítást tette, hogy halaszthatatlanul 
időszerűvé vált a lelkészlakás alapos renoválása. Nem kis gondot okozott ez a háborús helyzetben, 
amikor sok egyházfenntartó tag hadi szolgálatra vonult be, és emiatt a gyülekezet anyagi ereje 
lényegesen meggyengült. Ennek ellenére elhatározták a renoválás megkezdését. A munka elvégzését 
a nyugalomba vonuló lelkész azzal is segítette, hogy még a nyári időben a parókiáról saját házába 
költözött. 

A gyülekezet a december 13-án Varga Gyula esperes és dr. Ostffy Lajos egyházmegyei felügyelő 
elnöklete mellett tartott közgyűlésen búcsúzott el lelkészétől, aki 40 évi hűséges szolgálata után főleg 
szembetegsége miatt kényszerült nyugdíjba. A közgyűlés jegyzőkönyve méltó módon örökítette 
meg a szolgálatát mindenkor hűséggel ellátó idős lelkipásztor emlékét. Ostffy Lajos egyházmegyei 
felügyelő méltató beszéde után Kiss Imre gyülekezeti felügyelő s Ludván János kántort2mító fejezte ki 
az anya- és a leányegyházközség hálás szeretetét. 

Az új lelkész megválasztása az 1915. év elején megtörtént. A január 12-i lelkészjelölő gyűlés Mód 
Aladár zalagalsai lelkészt (Mód Lénárd fiát) ajánlotta lelkésznek, akit a január 24-i közgyűlés már meg 
is választott. Mód Aladár 1883. május 17-én Simonyiban született. Elemi iskoláit helyben végezte, a 
középiskolát és a teológiát pedig Sopronban. 1906. augusztus 26-án avatta lelkésszé Bükön Gyurátz 
Ferenc püspök. Mint segédlelkész apja mellett szolgált három hónapig, majd Felsőszakonyban két 
hónapig volt kisegítő. Onnan Vadosfára küldték hat hónapig segédlelkészként, azután Celldömölkre 
helyezték. Innen 1 és % év után, 1908. december 8-án Zalagalsára választották meg lelkésznek, ahol 6 
és % évet töltött. Nagysimonyiban 1915. május 30-án Varga Gyula esperes iktatta be hivatalába. 

1915-re elkészült a lelkészlak renoválása. Amikor az új lelkészt beiktatták, már javában dúlt az 
első világháború. Egyre-másra érkeztek a hírek egy-egy gyülekezeti tag hősi haláláról. A háború 
befejezése után felállított emlékmű talapzatára 50 evangélikus gyülekezeti tag neve került fel. A 
háborús veszteségek között kell említenünk, hogy 1916-ban hadicélra elvittek két harangot (az 560 
és a 120 kg-osat), és a templom villámhárítójának rézdrótját, valamint az orgona ónsípjait is igénybe 
vették. 

A gyülekezeti élet a sok anyagi és emberveszteség ellenére a lelkész munkája nyomán egyre jobban 
ébredezett. 1916. február 20-án megalakult a nőegylet, amely a templomi istentiszteleti alkalmak 
látogatása mellett külön összejövetelekre, vallásos estekre gyűjtötte össze a gyülekezet tagjait. 
Ez az állandóan 110-120 tagot számláló egyesület mintegy három évtizeden át, egészen a második 
világháború végéig működött, s végzett hasznos és áldásos munkát nemcsak a szeretetszolgálat terén, 
hanem a lelki építés területén is. 

1917. október 31-én megtartották a reformáció 400 éves évfordulóját, melyet egyhetes előadássorozat 
vezetett be. A templom bejárata fölé „1517 - 1917. október 31." feliratú márványtábla került. A 
gyülekezet 2100 koronás Luther-alapot létesített, ami sajnos később értékét vesztette. Ekkor (1914-
1918) a gyülekezet felügyelője Kiss Imre földbirtokos volt. 

Az iskoláért felelősséget érző egyháztagok több alapítvánnyal igyekeztek segíteni az iskolai oktatást. 
Tankönyvek beszerzésére 1920-ban a négyéves hadifogságból hazatért Fekete Károly tett 5000 koronás 
alapítványt, s ez évben az evangélikus tanulók tandíjának fedezésére Fekete Lajos ugyancsak 5000 
koronás alapítványt létesített. 1922-ben Németh Rozália adott a gyülekezetnek 765 négyszögölnyi 
területet a szőlőhegyen egyházfenntartásra. 

1920. augusztus 29-től Fekete Károly földbirtokos lett gyülekezeti felügyelő. Ebben az évben lett 
gondnok Kovács Sándor után Lengyel Sándor. Az ő szolgálatuk idején, 1922-ben Kapi Béla püspök 
végzett a gyülekezetben egyházlátogatást. 

Az i^úság, különösképpen is a leányiíjúság lelkigondozását, hitre ébresztését, hitének elmélyítését 
tartották mindenekelőtt fontosnak. Ennek a felelősségnek gyümölcseképpen jött létre 1923-ban az 
i^úsági egyesület, majd ennek keretein belül az iíjúsági dalkör, melynek volt női kara és férfikara 
is. A karvezető Ludván Sándor osztály- és kántortanító volt, majd amikor ő 1932-ben Celldömölkre 

300 EOL: Dt CV Kemenesaljái egyházmegye, 72. dob. 1913. május 16. 
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távozott, ezt a feladatot Szabó Aladár vette át, akit 1932. november 20-án választottak meg Ludván 
Sándor helyére. A gyülekezet életében az énekkar jelentős szerepet töltött be, mert templomi 
ünnepeken, vallásos esteken s temetéseken is végzett szolgálatokat. A kórus munkájáról Szabó Aladár 
unokája gyűjtötte össze az anyagot. Nagy élmény volt az iíjúság számára, hogy 1936. május 24-én 
a kemenesaljai egyházmegye ifjúságának konferenciáját a nagysimonyi gyülekezetben tartották 
meg. A kórus énekkari versenyen is szerepelt, s kitűnő eredményt ért el. 1937-ben a celldömölki 
dalosversenyen serleget nyertek. 

Az első világháborúban elvitt harangokat már 1924-ben pótolta a gyülekezet. A kisebb (120 kg-os) 
harang újraöntetését Fekete Lajos 42 q búzaértékben tett adománya tette lehetővé, míg a nagyobb (565 
kg-os) harangot a gyülekezet öntetté újra 167 q búzaértékben. A harangokon az adományozók nevét 
örökítették meg, vagyis a kisebbiken Pfeiffer Terézia, a nagyobbikon pedig Hajas Dávid és gyermekei, 
Teréz és Jolán nevét, A harangokat a soproni Seltenhofer cég öntötte. 

Az orgona helyreállítása és átépítése az 1925. évben történt meg. Pótolták az elvitt sípokat, és 
megfelelő változatokat alakítottak ki. Ezt a felújítást a pécsi Angster cég végezte el 38 q búzaértékben. 

Már az 1923. május 13-án tartott közgyűlésen felvetődött az iskola három tantermessé való 
bővítésének kérdése, mivel ebben az időben a tanulók létszáma 120-130 volt. Azonban új iskolát 
anyagi nehézségek, harmadik tantermet pedig helyszűke miatt sem tudtak építeni. így az oktatás a 
régi keretek között folyt tovább Ludván János kántortanító irányítása mellett, akit Kapi Béla püspök 
38 évi kiváló szolgálatának elismeréséül igazgatói címmel tüntetett ki. Ezt a kitüntetést az 1925. 
március 22-én tartott közgyűlésen ünnepélyes keretek között adták át. 1926 augusztusában az iskola 
két tantermének padlózatát újította fel a gyülekezet. 1927. július 17-én Ludván János bejelentette 
nyugdíjba vonulásának szándékát, s elbúcsúzott a gyülekezettől. Utóda a kántortanítói állásban fia, 
Ludván Sándor lett, aki 1927-től 1932-ig állt a gyülekezet szolgálatában. Öt követte ebben a minőségben 
1932-ben Szabó Aladár. Osztálytanítók voltak 1923-ig Zongor Márton, majd 1924-1927 közt Ludván 
Sándor, 1927-től 1932-ig Szabó Aladár, 1932-től Hajas Sándor. 

1935. november 3-án megünnepelték a templom felépítésének 150 éves évfordulóját. Erre az 
alkalomra tatarozták a templomot és a tornyot 1425 pengő értékben. 

1936. szeptember 20-án Síikének volt szép ünnepe. Ekkor avatta fel az iskolatemplom tornyát 
Nikodémusz János esperes. Az építkezés költsége 2668 pengő 29 fillér volt. A filiában ebben az időben 
gondnokok voltak: Kovács Antal, Odor József Kiss Sándor, Gőcze Sándor, Gőcze József Kántortanító 
és egyben levita (igehirdető szolgálatot is ellátó) tanító volt itt 1910-től 1924-ig Rózsa István, majd 
utána ií]. Ludván János. 

IV. A második világháború és az azt követő időszak 

A második világháború - mint mindenütt - Nagysimonyiban is megkövetelte a maga áldozatait 
mind emberben, mind anyagiakban. Mód Aladár volt a gyülekezet lelkésze a háború éveiben és az azt 
követő néhány évben (1952-ig). Ő írta meg a gyülekezet 1900-1950 közti történetét, de a háború alatti 
évek nyomorúságairól semmit sem írt. Ennek a korszaknak a krónikáját csak azzal kezdi, hogy 1945. 
március 27-én érkezett Nagysimonyiba a szovjet hadsereg. Mire a háborús események során ez az 
időpont elérkezett, sok veszteség és kár érte a gyülekezetet egyes családokon belül is, meg az egyházi 
élet vonatkozásában is. A háború vége felé elvitték az egyik harangot, amit - még ma is élő idős 
gyülekezeti tagok visszaemlékezése szerint - úgy dobtak le a toronyból, hogy a nagy súlyú harangnak 
a nyoma sokáig meglátszott a földben. Szabó Aladár akkori kántortanító tanúja volt az eseménynek, 
mivel ott lakott a templom közelében lévő szolgálati lakásban. Elpusztult a templom orgonája is, 
ami akkor hozzávetőleg 20 000 Ft értékű kárt jelentett. Ezt a veszteséget sokáig nem tudta pótolni a 
gyülekezet, mert ilyen nagy összeget nem tudott összegyűjteni. 

A háború végén (1944/45-ben) az evangélikus iskolában szállásoltak el egy magyar katonai egységet, 
ezért a tanítás szünetelt. A kiürítéskor, 1945. március 25-26-án sok értékes iskolai irat elveszett, illetve 
károsodott. Ugyanakkor sok lőszer maradt az iskola területén. Hamar megérkezett a tanfelügyelő 
rendelkezése, hogy április 23-án meg kell kezdeni a tanítást. Az iskolaépületet rendbe kellett hozni. 
Április 22-én a római katolikus és az evangélikus iskola vezetői közös értekezletükön úgy határoztak, 
hogy együtt fognak tanítani. 1946. október 30-án viszont megállapították, hogy ez a római katolikus 
iskolaszék merevsége miatt nem megoldható. így különváltak, és az államosításig saját egyházi 
kereteikben folyt a tanítás. 

Az államosítás 1948. június 14-én történt meg. Az igazgató a fogságból hazakerült Hajas Sándor 
lett. O - az akkori rendelkezések értelmében - az iskolaépületben már semmi egyházi alkalmat nem 
engedélyezett. A hitoktatás fakultatív lett. A lelkész azokat az evangélikus tanulókat taníthatta, akiket 
vallásoktatásra a szülők beírattak. Ekkor Nagysimonyi és Sitke állami iskoláiban hét csoportban heti 
14 órában 170 gyermek részesült hitoktatásban. 
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A sitkei iskolát is államosították, de az épületet az egyház kérésére visszaadták, mivel korábban 
tornyot is építettek az iskolaépülethez, s ezzel is azt fejezték ki, hogy istentiszteleti célokra is szolgál 
az épület. Jelenleg is ez a leánygyülekezet temploma. 

Megszűnt a nőegylet és az ifjúsági egyesület is. Ezeket úgy pótolták, hogy egyesületi keret nélkül 
a gyülekezetben tartottak önkéntes egyházi munkások beállításával gyermek- és leány-bibliaköri 
alkalmakat, evangelizációkat. 1947. november 24-30. közt Tekus Ottó tartott evangelizációt Bartos 
Piroska és Malaga Elza diakonissza nővérek szolgálatával, 1949. március 13-16. közt pedig Mitykó 
Zoltán, szintén Bartos Piroska szolgálatával. 

A gyülekezet gondnoka ekkor az 1946-ban megválasztott Saller József volt. O sokat tett a gyülekezet 
nehéz anyagi helyzetének javításáért. 

1947. május 22-én elhunyt Fekete Károly, aki 27 éven át volt a gyülekezet felügyelője, és sok 
adománnyal, valamint alapítványok létesítésével segítette az egyház feladatainak teljesítését. 
Végrendeletében az egyházra akarta hagyományozni 10 000 négyszögölnyi szántóföldjét, de az akkori 
körülmények között annak egyházi tulajdonba vétele nem volt ajánlatos. A felügyelő egyházszerető 
és áldozatos életének az egyházközség a június 3-án tartott közgyűlés jegyzőkönyvében állított méltó 
emléket. 

Mód Aladár nyugalomba vonulása után Tekus Ottót választották meg lelkésznek (1951-1974). 
Az ő szolgálata után néhány hónapig Joób Olivér helyettesített. Ezután Magassy Sándor vette át a 
gyülekezet lelkészi tisztét (1974-1987), majd az ő Bakonyszombathelyre történt távozása után ismét 
helyettes. Solymár Gábor volt itt kb. fél évig, Öt követte Nagy Edina (1987-1990), végül a celldömölki 
és környékbeli lelkészek helyettesítő szolgálatai után 1992 augusztusától a jelenlegi lelkész, Horváth 
Ferenc lett a gyülekezet lelkésze. Az ő szolgálatuk alaposabb bemutatását - csak megfelelő történeti 
távlat után - később lehet majd elvégezni. Mindössze néhány fontosabb esemény említésével 
emlékezünk itt végzett munkájukra. 

Tekus Ottó 1952-ben megkísérelte az orgonát rendbe hozatni, de az elvégeztetett munka csak 
rövidebb időre tette használhatóvá a hangszert. Nagy Edina szolgálata alatt volt nagyobb renoválás a 
templom épületén, majd a mostani lelkész, Horváth Ferenc végeztette el a gáz bevezetését és a milliós 
költséggel járó orgonafelújítási munkát. Több éven keresztül folyt a gyűjtés. 1 200 000 forint volt a 
munkálatok végösszege, aminek előteremtésében jelentősen kivették részüket a sitkei filia tagjai és a 
Nagysimonyiból időközben elköltözöttek is. Az Evangélikus Országos Egyház segítsége sem maradt 
el. 

Ma a gyülekezet időszerű feladata az, hogy az államosított, de a közelmúltban visszakapott 
iskolaépületet gyülekezeti célokra hasznosítsák. Ez 2001 óta állandó munkát ad. A közösségi élet 
szervezése és mozgalmassá, elevenen lüktetővé tétele egyébként is sok naponkénti fáradságot 
igényel, ami az egyháznak és ennek a gyülekezetnek is történeti hagyománya s felülről, Istentől való 
elkötelezettsége. Ennek kíván megfelelni Isten mai népe ebben a gyülekezetben is. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: Zdáni Mihály (1626), Soldos Ferenc (1635-), Galli György (1652-), Losi András (1653-), 
Dimiakovics Péter (1668-), Bognár Mihály (1680-), Sziládi György (1696-), Csurgó György (1706-), 
Aách Mihály (1707), Záborszky János (1708-), Bognár György (1709-1732). Közel fél évszázad szünet. 
Zubeck János (1784-), Győri Mihály (1780-1788), Síkos István (1788-1791), Berki Mihály (1791-1798), 
Stoller János Theofil, Gottheb (1798-1831), Mód Mihály (1832-1870), Hetyési István (1870-1877), Mód 
Lénárd (1877-1914), Mód Aladár (1915-1952), Tekus Ottó (1952-1974), Joób Olivér (1974), Magassy 
Sándor (1974-1987), Solymár Gábor (1987), Nagy Edina (1987-1990), Horváth Ferenc (1990-) 

Felügyelők: Korábbi adat nem található, mert a dokumentumok elvesztek. Büki Ádám (1904-1914), 
Kis Imre (1914-1918), Fekete Károly (1920-?), Ködös István (7-1964), Lőcsei Károly (1964-2004), 
Mórocz Imre (2006-) 

Tanítók: Bajnok Mihály (1695), Bánovszky István (1706), Laki Ádám, Dolgos István (Tokorcson), 
Szekó János (Mesteriben). Itt szünet. Csákvári Jószef (1787-1830), Hegyi Ferenc (1808), Horváth Ferenc 
(?), Mód Lénárd másodtanító (1877), Schwemmer Erzsébet (1878), Ludván János (1888), Tömböly József 
(?), Hajas József és felesége Bachó Lídia 1893), Zongor Márton (1896), Jakus Imre, Schrauf Endre, idj. 
Ludván Sándor, Rózsa István (1904), Szabó Aladár (1932-) 

Vető Béla 
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Nemescsó-Meszlen-Acsád-Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség 

9739 Nemescsó, Péterfy u. 39. 
Tel.: 94/368-033 
Web: http://nemescso.lutheran.hu 
E-mail: nemescso@lutheran.hu 
Kalincsák Balázs lelkész 
Kalincsák Balázsné Varga Katalin lelkész 
Nemescsó 1681-től artikuláris gyülekezet, de már 
1630-ban is volt lelkésze. 
A társult egyházközség megalakulása: 2000 

Nemescsói társegyház 
Lélekszám: 204/170/120Tisztségviselők: Horváth 

Károly felügyelő, Szalmer Istvánné gondnok, 
Szárnyasné Komjáthy Éva pénztáros, Mayer 
Tiborné jegyző, Kajtár Anna számvevőszéki 
elnök. Presbiterek: Bánó András, Fatalin Miklós, 
Isteníts Vilmosné, Komjáthy Gyula, Kónya Imréné, 
Pongrácz László, Szilvágyi Miklós, Várszegi Imréné, 
Kovács Zoltánné, Kutschi József, Sántha István 
Tiborné 

Meszleni társegyház 
Lélekszám: 56/64/44 Tisztségviselők: Takács 

Csaba felügyelő, Németh Ferenc gondnok, Tima 
Sándor pénztáros. Takács Judit Ágota jegyző, 
Sztrókay Attiláné számvevőszéki elnök. Presbiterek: 
Györgyi Zsolt, Kapitány András, Kocsisné Horváth 
Ibolya, Magyar Petemé, Petrőczy Andrásné, Szekér 
Sándor, Sztrókay Attila, Takács Endre, Tompos 
Kálmán, Varga József 

Acsádi társegyház 
Lélekszám: 168/164/135 Tisztségviselők; Csidei Tibor felügyelő. Boros Kálmán gondnok, Csidei 

Lászlóné pénztáros. Kovács Lászlóné jegyző, Horváth Szabó Anikó számvevőszéki elnök. Presbiterek: 
Béres Lajos, Boros Ernő, Dömötör Kálmán, Györe László, Hideg Béla, Kérges Albert, Kocsi Lászlóné, 
Kovács Ildikó, Némethné Béres Csilla, Takács Károly, Tóth Sándorné, Varga Ferencné 

Kőszegdoroszlói társegyház 
Lélekszám: 170/154/105 Tisztségviselők: Kutschi István felügyelő. Boros Csabáné gondnok, 

Csordásné Pongrácz Erzsébet pénztáros, Torda Géza jegyző. Boros Mihályné számvevőszéki elnök. 
Presbiterek: Haramia Gézáné, Haramia Istvánné, Haramia Kálmán, Hergovits Józsefné, Hod László, 
Hod Lászlóné, Hod Zoltán, Horváth István Zoltán, Horváth Lajosné, ifj. Kutschi István, Pongrácz Lajos, 
Radanovics Jánosné, Róka Anita, Sebestyén Jenőné, Snápor Gyula, Talabér Istvánné, Torda Károly 

Cáki fiókegyház 42/30/18 
Szórványok: Bozsok (5/2/0), Gyöngyösfalu (33/24/20), Kőszegpaty (4/5/5), Kőszegszerdahely 

(12/12/24), Lukácsháza (84/42/31), Perenye (12/0/0), Pusztacsó (5/5/3), Salköveskút (22/10/5), 
Vasasszonyfa (2/0/0), Vasszilvágy (17/8/1), Vát ( 2/1/0), Velem (7/3/2) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 803/464/395 
A társgyülekezet tisztségviselői: Sztrókay Attila felügyelő, Torda Géza másodfelügyelő, Szárnyasné 

Komjáthy Éva pénztáros, Mayer Tiborné jegyző, Horváthné Szabó Anikó számvevőszéki elnök, Kajtár 
Anita számvevőszéki elnökhelyettes. Presbiterek: Csidei Tibor, Boros Kálmán, Csidei Jánosné, Kovács 
Lászlóné, Horváthné Szabó Anikó, Takács Csaba, Németh Ferenc, Tima Sándor, Takács Judit Ágota, 
Sztrókay Attiláné, Horváth Károly, Szalmer Istvánné, Szárnyasné Komjáthy Éva, Mayer Tiborné, 
Kajtár Anita, Kutschi István, Boros Csabáné, Csordásné Pongrácz Erzsébet, Torda Géza, Boros Mihály 

A gyülekezet története 
A társgyülekezet Vas megye északi részén. Kőszegtől délkeletre helyezkedik el mintegy húsz 
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kilométeres körzetben. A négytemplomos társgyülekezet nem tartozott mindig össze. A nemescsói 
anyagyülekezethez tartozott a kőszegdoroszlói filia. A másik anyagyülekezet Meszlen volt 
Acsád filiával. Eredetileg tehát két gyülekezet élt filiával, és persze sok község tartozott hozzájuk 
szórványként. Nemescsóhoz: Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Pusztacsó, Kőszegpaty, Cák, Bozsok, Velem, 
Kőszegszerdahely. Meszlenhez: Tömörd, Salköveskút, Vassurány, Vasszilvágy. Vát. 

A társulás 2000-ben történt. Ennek megismeréséhez látnunk kell a négytemplomos gyülekezet 
izgalmas és tanulságos történetét külön-külön is. 

Nemescsó 

„Vas megyének egyik legrégibb községe. Már a 13. században is Choui Márton volt a földesura. S 
mivel köznemesek lakták, innen a Nemescsó elnevezés."'"' „Kőszeg ostrománál (1532) vitézül harcolt, 
és nem sebesült meg Cho Mihály".™^ Chernél Kálmán 1578-ból és 1593-ból is idéz az itt lakó „Choy 
de Nemes Cho" családról dokumentumokat. Később „A budakeszi Weöreös család (...) 1720-ban 
Nemescsón kapott donációt.""' 

A nemescsói gyülekezet 
A falu krónikása szerint első lelkészük 1630-ban Elias Hacuka volt (Payr szerint Hazuka, s nem 

biztos, hogy ő volt az első.).'" A 17. század első felében tehát már élt itt gyülekezet. Bánó szerint 
már akkor indulhatott a lutheránus gyülekezet élete, amikor Kőszegen is, tehát 1554-től. Erről ennél 
közelebbit nem tudunk. Az anyakönyvezés 1701-ben indult meg. 

1698-ban Kazó István kanonok tartott itt vizitációt a győri püspök megbízásából. Ekkor már ezt 
olvashatjuk: „A templomotska belől a helység közepén egy kevéssé felemelt helyen napkeletre 
fekszik. A régiektől Isten dicsőségére és Szent Péternek tiszteletére építtetett. Térségére nézve igen 
csekély. A pádimentum kővel van kirakva. A kórus fából épült, a prédikálószék kőből van. S székek 
rendetlenek, alkalmatlanok és tsekélyek. Nintsen sekrestyéje, keresztelő köve, gyóntatószéke, sem 
oltárjai. Egy asztala van, mely oltárképen szolgál kőből. Vagyon körülötte egy alkalmatos temetőhely, 
de bomladozott és több helyen réses a körülvevő fala. A toronyban, mely kőből épült és kirakott 
fedeles, egy harang vagyon benne, mely felirata szerint 1614-ből való... A plébános Tudós Ats 
Mihály Űr augusztana vallású magyar, csepregi születésű, 51 esztendős. ...Nemes Choi községben 
számláltatnak 175 lakosok, ezek közül 16 katolikus.""' Ez a canonica visitatio nemcsak arról árulkodik, 
hogy a katolikus egyház ekkor még vizsgálta az evangélikus gyülekezeteket. Inkább arról, hogy a 
templom régebben épült, katolikus templom lehetett eredetileg „Szent Péter tiszteletére". Ez a 
vizitációs leírás arról is tanúskodik, hogy az 1698-ban használt templom már átalakult evangélikus 
használatra, de ez a templom még nem a mostani. A harang pedig 1614-ben készült. A falu hamar 
áttért az evangélikus hitre, hiszen 1698-ban 175 lélekből csak 16 katolikus maradt. Ez nem történhetett 
semmiféle erőszakkal. A lelkész 1698-ban id. Ács Mihály volt már Ezen a környéken tehát talán már 
a 16. században, de legkésőbb a 17. század elején győzött a reformáció. 

Az igehirdetők az első korból: Eüas Hacuka (Hazuka? 1630), Fekete (Nigri) András (1647-1648, Payr 
őt említi elsőként), Molitoris Péter (1650-?), Tóth János (1652-?), Maróthy Péter (1652-? Bánó Á. 
szerint), Légrády István (1664-? Payr szerint 1662-től) Bokány Ádám (1682-?), id. Ács Mihály (1686-
tól máshová került, majd visszatért, és 1708-ban itt halt meg). 1681-től itt Isiktak a kőszegi lelkészek is 
(lásd Kőszeg történetében 1684-1783 között felsorolt lelkészeit) 

Az artikuláris gyülekezet 
A fent említett vizitáció már az 168l-es soproni országgyűlés döntése után született, amely szerint 

Nemescsó Vas megye északnyugati részének, a mai Burgenland területének egészen Felsőőrig 
(Oberwart) és a Vendvidéknek (ma ezt hivatalosan és közszájon Muravidéknek hívják) egyetlen 
evangélikus temploma lett „nyilvános istentiszteletre". Nagy területről kellett tehát idevándorolni 
mindazoknak, akik ebben az időben istentiszteletre akartak járni. De éppen ez a tény tette jelentőssé 
a nemescsói gyülekezetet. 

Ezzel függ össze a már említett canonica visitatio folytatása: „Azon kívül ezen helységben van 
két oratórium fából és deszkából készítve, mindegyik közönséges gyakorlásra szolgál nagy számmal 
benne összegyülekezni kiváltképpen nagy ünnepek alkalmával úgy mint karácsonykor és húsvétkor. 

301 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924. 247. Továbbiakban: Payr: Dt. 
302 Chernél Kálmán: Kőszeg, sz. kir. város jelene és múltja. Szombathely, 1872. 98. Továbbiakban: Chernél. 
303 Payr: Dt. 247. 
304 Bánó Ádám: Nemescsó múltjából. Kézirat. (Bánó Badics Ádám 1905-1945 között volt itt tanitó, kéziratát 1970-ben irta. 

Megtalálható a lelkészi hivatal irattárában. Továbbiakban: Bánó 
305 Canonica visitatiós jegyzőkönyv, idézi Bánó Ádám, megtalálható a lelkészi hivatal levéltárában. 
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Egyik ezen oratórium a templom mellett fekszik, fa sindellyel van fedve, elegendő székekkel és 
alkalmatos. Van benne fa katedra, egy oltár, tsekély két szőnyeg. Ez a magyarok számára szolgál, kik 
bizonyos időben Vas megyéből oda jönnek és az ő szertartásaikat gyakorolják. - A másik oratóriumot 
pajtának lehetne mondani, zsúpszalmával van fedve, rongyos, lyukacsos mind a sövényében, mind a 
szalmafedelében. A székek rendetlenek, oltár helyett az üdvözítőnek képe van egy fa feszülettel. Ez 
azon háznak, melyben az augusztana valláson lévő plébános lakik, a kertjében magában a faluban 
van.""' Ezt az oratóriumot a német nyelvű istentiszteletekre használták. 

A lelkészek híveikkel csak akkor találkozhattak, ha azok jöttek ide istentiszteletre, ők maguk 
máshová nem mehettek híveik után. „1711. Sigray József szolgabíró a kőszegieket megintette, hogy a 
lutheránus papokat, tanodákat a városban tűrni, pártfogolni ne merészeljék."^"' A vizitáció tanúsítja 
tehát, hogy az artikuláris nemescsói gyülekezetben a 16. és 17. század fordulóján egy „templomocska" 
és két oratórium állt a lelkészlakás mellett. 

Kulturális központ 
Az 1698-as vizsgálat még ezt állapítja meg: „Nincs sem oskola, sem oskolamester, hanem hol egyik, 

hol másik szokta az éneket kezdeni." De hat év múltán, 1704-ben találunk egy keresztelési bejegyzést: 
„Csői István aliter Kovács fiacskáját Jánost keresztelte Asbóth János pred. Atyai és anyai (keresztszülei) 
voltának Blasics Szecsko akkorbéli oskolamester.""' Innen - később látni fogjuk - összeállítható a 
tanítók névsora. „Persze egyszerű, szegény volt az iskola, mint minden más lakóház is, de mégis 
elszorongtak benne a tanítók is, meg a szegény árva gyermekek is, a tanító egyik szobája nappal 
iskola, éjjel szállás" - olvassuk."" 1742-ben a tanító mellé segédtanítói állást is szerveztek, „aki a mi 
iskolánk apróbb csemetéinek, és ha a szükség úgy hozza magával, az öregebbeket is tanítsa, hogy az 
Istennek idvességes ismerete még annyival is inkább mi közöttünk terjedne" - olvassuk ugyancsak 
Bánó Ádámnál. 1762-ben a gyülekezet megvette Potyondi Ádám szűk udvarú házát, ez is iskola lett. 
Ez az épület ma is áll a lelkészlakás mellett. A gyülekezet tehát igen nagy gondot fordított az iskola 
fejlesztésére. Későbbről tudjuk, hogy az iskolában a magyar mellett németül és vendül is tanítottak. -
De miért? „Helyben sohasem volt nagy a tanulólétszám, tehát ez nem indokolta volna a több tanítót, 
sőt két iskolát, hanem a szegény árva gyermekek adták a többletet" - írja krónikásunk. 

A pietista megújulás egyik kisugárzó központja 
1729-ben a nemescsói gyülekezet lelkésze Sartoris Szabó János (1695-1756) lett. A külföldön is 

tanult győri másodpap Nemescsóra kerülésével új fejezet kezdődött a gyülekezet életében is. Sartoris 
könyvek sorát adta ki, vagy legalábbis segített és hozzájárult azok kiadásához. Ács Mihály imádságos-
és énekeskönyvének kiadásában, káték írásában, német könyvek magyarra fordításában, a Biblia 
fordításában is dolgozott. „A fentiekben bemutatott könyvkiadói kör középpontja egyértelműen 
Sartoris nemescsói-kőszegi gyülekezete volt.""" Utalnunk kell arra, hogy amikor nem volt szabad 
mindenütt istentiszteletet tartani, a könyvek, prédikációs-, imádságos- és énekeskönyvek igen nagy 
szerepet játszottak a házi áhítatok tartásában és az egyház megújulásában is. 

Itt kell visszatérnünk Bánó Ádám kérdésére. Miért fordított gondot a nemescsói gyülekezet és 
lelkésze az iskolákra? Egy 1756-ban kiadott Instructio első mondatában így szól: „Elsősorban az 
iskolákra kell ügyelni, melyek az egyháznak mintegy melegágyai." A tanítók az olvasásra, imádkozásra, 
bibliai történetekre helyezzék a hangsúlyt. Ne legyen család, ahol a gyermekek az alapvető ismeretek 
híján nőnek fel. A felnőttek oktatása pedig a prédikáció és a könyvek. Ennek a szellemnek volt egyik 
kisugárzó központja Nemescsó. A legnagyobb hangsúly a gyermekeken volt. Sartoris nemcsak a 
nemescsói kevés gyermekre gondolt. Első volt evangélikus egyházunkban, aki „alumneumot" (tartó, 
nevelő intézetet, mai szóval kollégiumot) nyitott. Egy későbbi dokumentum bizonysága, hogy a 
megyéből, de Békésből, Nyitrából és Gömörből is voltak itt szegény gyermekek. S gyűltek a fillérek és 
a nagyobb adományok. 1766-1795 között még 70 gyermek volt beírva az alumnusok névsorába, akik 
az intézetben laktak, és a kis latin iskolában tanultak. Sartoris halála előtt derült ki, hogy 81 forinttal 
tartozik a gyülekezet a lelkésznek, aki saját pénzéből áldozott a célra. Az özvegynek a gyülekezet 
kifizette a tartozást. Sartoris az egyetlen lelkész, aki a nemescsói templom kriptájában nyugszik. 

A vend evangélikus kultúra fejlődésének egyik fontos helye 
Említettük, hogy az iskolában magyarul, németül és vendül is tanítottak. Az utóbbi nyelvvel 

kapcsolatban feltétlenül meg kell emlékeznünk egy másik személyről: Kuzmits (Küzmics) Istvánról 

306 Idézett canonica visitatiós jegyzőkönyv, in; Bánó. 
307 Chernél 217. 249. és 259. lapokon más hasonló rendelkezések, sőt büntetések olvashatók. 
308 Keresztelési akv. 1704. 
309 Bánó. 
310 Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus. 1700-1756. Teológiai Irodalmi Egyesület Bp. 2000. 40. 
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(1723k.-1779), a vend evangélikusok „apostolának" nemescsói kötődéseiről. Melich János feljegyzése 
szerint a Muraszombat (szlovénül Murska Sobota, vendül Mürska Sobota, németül Olsnitz) melletti 
Strukóczról származott családja, innen érkeztek Nemescsóra'" Algimnáziumi (latin iskolai) 
tanulmányait itt végezte. 28 éves korától, 1751 és 1755 között, négy évig Nemescsón működött 
tanítóként, más forrás szerint lelkészként is. Itt írta meg első művét, a kis szlovén katekizmust. 1755-től 
élete végéig Surdon szolgált lelkészként. Közben megjelent egy vend ábécéskönyve és énekeskönyve 
is. 1771-ben jelent meg az Űj,szövetség vend fordítása tőle. Munkássága tehát, amely Nemescsóban 
kezdődött, a vend nyelv, irodalom és identitás szempontjából alapvető jelentőségű. 

A türelmi rendelet (1781) után a gyülekezet jelentősége természetesen kisebb lett. A kis gyülekezetek 
sorsára jutott, amelyeknek a létükért kellett megküzdeni. A régi templom egyre rosszabb állapotba 
került. 1784-ben kezdett a gyülekezet kőből és téglából épült új temploma építéséhez. A 1700-as évek 
elejéről származik az szószékoltár, amelyik az egyik legszebb a nyugati régióban. A nyugati vidék 
ugyancsak egyik legszebb - hangversenyre is alkalmas - kis orgonáját 1789-ben építették. 

A nemescsói gyülekezet egyik „nagy fia" Péterfy Sándor (1841-1913), a „tanítók atyja". Talán éppen 
az előbb bemutatott háttér fordította őt is a gyermekek és a tanítás felé. Tanulmányai befejezése 
után 1865-ben már Budapesten tanított. Majd megalapította a Tanítóegyletet önképzés és önsegélyezés 
céljából. 1899-ben nyílt meg aTanítók Háza. Számtalan publikációja az oktatás ügyéről szól. 1913 óta a 
Kerepesi temetőben nyugszik. A gyülekezet és a falu hálásan őrzi emlékét kis múzeumában. 

Lelkészek ebben a korszakban. Tatay Pál (1787-1808), Simonyi Hajas Károly (1808-1847), Mendelényi 
Sámuel (1847-1882), Éder József (1882-1927), Saródy Gyula (közben, 1917-1924), Gerencsér Zsigmond 
(1925-1933), Baráth Pál (1932-1977) 

Felügyelők: Weöres Mihály (7-1760), Lászlófalvi Eördögh Mátyás (1760-1790), Weöres István 
(1790-1814), Weöres József (1814-1841), Torkos Ferenc (1841-1870), Weöres István (1870-1925), 
Weöres Elemér (1928-1949), Wáchter Roland (1949-1956), Bánó István (1956-1973), Loibersbeck Ede 
(1973-1976), Herczegh István másodfelügyelő (1976-1980) 

Tanítók: Fábri Mihály (1701-1729), Szecskó Pál (1704-?), Hieritz Pál (1702-1712, magyar tanító), 
Kiss Pál (1734-1743), Medveczky Tóbiás (1743-?), Vanotsai Mihály (1749-1750), Kuzmits István 
(1751-1755, surdi lelkész lett, neves író és fordító), Síkos János (1755-1768), Höller János (1755-1762, 
vend tanító) Szita Péter (1764-1769), Balasits János (1769-1777), Varga János (1777-1782), Bakos 
Mihály (1768-1779, latin iskolai tanító), Imodis István (1782-1783), Zubeck Dániel (1779-1783), 
Sikos István (1784-1786), Kiss Pál (1786-1788), Tömből Pál (1788-1797), Kovács István (1798-1808), 
Patyi Sándor (1808-1814), Bruck Henrik (1844-1847 és 1855-1859), Zeberer Ágoston (1847-1855 és 
1859-1891), Scherman József (1871-1892), Pálmai Ödön (1892-1898), Klauzer János (1898-1905), Bánó 
Badics Ádám (1905-1945), Csepregi Lajos (1945-1948) 

Lépések az új közösség felé 
1980-ban kezdődött új szakasz a gyülekezet - gyülekezetek - életében: lépések egy új közösség felé. 

Baráth Pál lelkész 1977-ben ment nyugdíjba. 1977-től a meszleni-acsádi gyülekezet lelkésze Weltler 
Sándor lett. Szorgalommal kezdte munkáját, de egy 1979-es meszleni jegyzőkönyv szerint: „kevés a 
lelkész, fogynak a gyülekezetek, csökken a lelkészi munka iránti igény..." - jelentette a gyülekezetnek. 
S felmerült a kérdés, nem tudná-e a Meszlenben lakó lelkész mind a két, illetve négy gyülekezet 
szolgálatát ellátni. Ebben az esetben nem lenne-e jobb, ha a lelkész Nemescsóban lakna? Weltler 
Sándor 1980-ban át is költözött a nemescsói parókiára. Ez volt az első lépés az új közösség, a társulás 
felé. 

1991-től segédlelkészként költözött a nemescsói lelkészlakásba az első lelkészházaspár: Verasztó 
János és Verasztóné Magyar Melinda. Velük indult Meszlenben a nyári ifjúsági táborok sora, amely az 
új közösséget belülről kezdte formálni. A nyaranként idejáró fiatalokból lassan tudatos keresztyének, 
gyülekezeti tagok, később teológusok, gyülekezeti vezetők, tanárok is lettek. 

1991-től egészen 2004-ig segédlelkészek szolgáltak a gyülekezetben, akik beosztásáról a püspök dönt, 
s akik nem minden esetben tekintették hosszabb lélegzetűnek itteni szolgálatukat. Ebben a sorban 
kivételt képezett Hvizsgyalka György lelkész, aki súlyosan megbetegedett, és 1996-ban elhunyt. A sor 
hosszú volt, főként a gyülekezetnek tűnt hosszúnak az érkező és távozó lelkészek sora. 

Először az északi kerület, majd a közben újjászülető Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 
püspöke megbízta Keveházi László Kőszegen élő nyugdíjas lelkészt a helyettes lelkészi, segédlelkészeket 
és gyülekezetet segítő szolgálattal. A gyülekezet érezhetően önállóbb lett, mintha belülről is lassan új 
közösség született volna. 

311 Dr. Melich János: A Magyarországi vend (szlovén) nyelvű irodalom bibliográfiája. Magyar Könyvszemle, 1902. X.K. III-IV 
füzet. 

689 



A reformációtól - napjainkig 

Szebik Imre püspök segítségével a Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával és a gyülekezet 
anyagi és munkás áldozatából megújította a nemescsói repedező falú templomot kívülről-belülről. 
Szép lett a templom és fűthető is, méltó az artikuláris nevéhez és híréhez. 

2002-ben érkezett segédlelkészként az a lelkészházaspár, akik ma is itt dolgoznak. Lendületes 
szolgálatuk a gyülekezet életét is megelevenítette. Elindult egy külső építkezés: a lelkészlakást 
renoválták, majd a régi iskolaépületből lett hivatal, gyülekezeti szoba, vendégszoba és egy gyülekezeti 
egyházművészeti/egyháztörténeti gyűjteményi helyiség. De a belső építkezés is folyt, innen kezdve 
lettek rendszeresek a bibliaórák és az i^úsági órák, havi rendszerességűvé az úrvacsoraosztások. A 
látogatásban is új szakasz indult. A gyülekezet nem lett lélekszámban nagyobb, de mind a társgyülekezet 
keretében, mind belső megújulásával új közösséggé lett. Megpezsdült a társgyülekezetek élete is. 

A gyülekezetnek a társgyülekezettel együtt további tervei is vannak. Ez nemcsak a kicsiny gyülekezet 
„átmentése", hanem a kis dunántúli, elöregedett falvak megmentése és erősítése is. Tervük és álmuk 
mindennek érdekében egy olyan „alumneum", intézet létrehozása, amely nemcsak a gyermekek, 
hanem sok felnőtt életét és a környék életét is átsegíthetné egy jobb jövő felé. Megszületett a „Sartoris 
szeretetszolgálat" is, idősek és betegek segítésére, ápolására. 

Ennek az időnek lelkészei: Weltler Sándor (1977-1990), Verasztóné Magyar Melinda segédlelkész 
(1991-1995), Verasztó János segédlelkész (1993-1995), Hvizsgyalka György segédlelkész (1995-1996). 
(1996-2004 között helyettes lelkész volt a társgyülekezetben Keveházi László ny lelkész.) Szarka István 
segédlelkész (1996), Szarka Éva segédlelkész (1996), Szakos Csaba teológus (1998), Percze Sándor 
segédlelkész (1999), Takács Eszter segédlelkész (1999), Kalincsák Balázs segédlelkész (2002-2004), 
Kalincsák Balázsné Varga Katalin segédlelkész (2002-2004), Kalincsák Balázs lelkész (2004-), Kalincsák 
Balázsné Varga Katalin lelkész (2004-) 

Felügyelők: Takács József (1980-2000), Bánó András (2000-2002), Horváth Károly (2004-) 

Meszlen 

A településről Payr Sándor ezt írja: „Régi magyar község. A Meszlényi család innen vette nevét. 
1578-ban egy kőszegi kihallgatáson Feyr István, Ágoston Péter és Marton Bálint nemesek voltak 
jelen Meszlenből. 1596. és 1599. itt tartották a megyegyűléseket. Az 1667. évi jegyzőkönyv is nemes 
községnek (pagus nobilis) mondja Meszlent."''^ Az említett adatok és dátumok sokkal régebbi 
gyökerekre, eredetre utalnak, talán a magyarországi reformáció kezdetére. 

A gyülekezet kezdeteiről ezt írja Rácz Sándor lelkész: „Hogy mikor terjedt el itt a reformáció, 
arra nézve semmiféle adattal nem rendelkezünk. De bizonnyal már korán, a 16. század első felében. 
Talán a híres magyar Luther, Dévai Bíró Mátyás, aki a közeli Sárváron is többször megfordult, talán 
a bibliafordító Erdősi Sylvester János, aki Sárvárról gyakorta átjött Csepregbe, éppen Meszlenen 
keresztül utazva hintették el a reformáció magvát. Evang. lelkésze már a 16. században volt."'" -
Bizonyos, hogy a 16. században már volt lelkészük, aki egy 1601-es jegyzék szerint adót is fizetett.'" 

A meszleni Concordiáról lett neves a gyülekezet. „Itt készült 1595. szeptember 12-ikén az ún. 
meszleni Concordia (Egyesség), amely az úrvacsora tanításában akarta a két protestáns felekezetet 
összeegyeztetni az Augustana (Ágostai hitvallás) alapján, ennek a közös hitvallásnak nevében a 
keresztyén név mellett megtiltotta volna, hogy lutheránusoknak vagy kálvinistáknak nevezzék 
magukat. Erre a Concordiára még az 1630. évi csepregi zsinat is hivatkozik, de az egyesülés nem 
sikerült."'" Ezt a Concordiát 663 lelkész írta alá, de ki kell mondani, itt véglegesült a szakadás a 
reformáció lutheri és kálvini ága között. S ebben a szakadásban magának Beythe Istvánnak volt fontos 
szerepe, aki addig evangélikus püspökként működött, s ekkor a kálvini irány vezetőjévé lett. Ennek 
a dolgozatnak kereteit túlhaladja a téma, de meg kell jegyezni, hogy ebben az időben a lutheránus 
iránynak is többféle árnyalata volt Ezért került sor a Concordia könyv aláírására, amely azt jelentette, 
hogy aláírója a lutheri orthodoxiát („igazhitűséget", a lutheri eredeti hagyományokhoz ragaszkodást) 
vallja. 1591-ben Csepregben ennek alapján határolódtak el minden elhajlástól. 1595-ben a meszleni 
zsinatot hagyta ott Beythe István, és megalakult vezetésével a dunántúli református egyházkerület. 

Minden bizonnyal ugyanekkor egy evangélikus törvénykönyv, kánonoskönyv is született itt. Az 
akkori vita hevében többen hivatkoznak a „meszleni kánonra". Ezt a kánonoskönyvet nyomtathatták 
ki aztán 1598-ban Sopronban. A gyülekezet akkori fontosságát jelzi, hogy 1646-ban és utána még 
többször is tartottak itt kerületi gyűlést. 

312 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924.1. 253. Továbbiakban: Payr: Dt. 
313 Rácz Sándor: A meszleni evangélikus gyülekezet története. Payr Sándor és Polgár János adatainak felhasználásával 

összeállította Rácz Sándor. Kézirat a gyülekezet irattárában. 1950. Továbbiakban: Rácz 
314 Payr: Dt. 253. 
315 Payr: Dt. 253. 
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A külső elnyomás évei következtek a belső szakadás próbái után. Az 1681-es soproni országgyűlés 
határozata alapján a meszlenieknek is Nemescsóra kellett járniuk istentiszteletre és minden egyházi 
szolgálatra. Az említett történetíró lelkész megjegyzi: „ennek a korszaknak elején szűntek meg 
gyülekezetek Sopron és Vas megyében is, azon néhánynak kivételével, amelynek lakossága nemes 
birtokosságból állott. De az el nem pusztultak is a tompa aléltság álmába merültek." 

Az újjáéledés korszaka is elkövetkezett a türelmi rendelettel. Felvetődött a templomépítés terve. 
A meszleniek segítségére minden bizonnyal a nemescsói lelkész (Szakonyi József) és a falu szélén 
kúriájában élő Takács család volt. Az áldozatvállalók között: 59 meszleni, 52 acsádi, 10 góri, 6 
szelestei, l-l család Salfáról, Szilvágyról és Vátról, összesen tehát 130 család 1921 forintot ajánlott fel 
a templomépítésre és fenntartásra. Az engedélyt csak 1784-ben kapták meg. 

Az első lépés a lelkészválasztás volt. Németh Ádám lett az új szakasz első lelkésze. „A faluban 
nem kapván lelkészlak és templom építésére alkalmas helyet, a község alsó részén vásárolta meg a 
gyülekezet a jelenlegi templomkertet kertaljával együtt 200 forintért".'" 1784-ben rakták le a templom 
alapkövét. Az anyakönyvezés is 1784-ben kezdődött. A konfirmációi anyakönyv 1869-ben indult. 

A templom átadása 1785. szeptember 18-án történt az említett nemescsói lelkész szolgálatával. 1797-
ben átalakult a templom belseje. „Az addigi keresztben álló karzatok a templom hosszába fordíttattak. 
A karzatok oszlopai is kettővel szaporíttattak" - írja Rácz lelkész. Az oltár 1798-ban készült el. Az 
oltárképet bécsi festők festették. 1821-ben a templom teteje és a harangláb leégett, de a lelkészlakás is. 
Mindent újra kellett építeni. 1841-ben építettek tornyot a templomhoz. 1848-ban készült el a mostani 
szószék, s ezt az orgonával és karzattal együtt újrafestették. 

Az iskola ügye is megindult minden nehézség ellenére. Eleinte magánházaknál folyt a tanítás, majd 
sikerült telket vásárolni. 1791-ben kezdte meg hivatalos működését a tanító. 1869-ben aztán új iskola 
épült új tanítólakással 4000 forintos áldozattal. 

1871-ben az egyházlátogatás jegyzőkönyve már kialakult gyülekezeti életről beszél. „Vasárnap 
reggel és délután van istentisztelet. Hétköznap minden reggel könyörgést tartanak. Böjtben minden 
nap van szolgálat. Biblia, különösen Újszövetség minden háznál s minden gyermek kezében van. A 
templomban úrvacsorával élt 224 férfi és 274 nő, a népesség 60%-a" - olvassuk egy későbbi lelkésztől.'" 

1883-ban - Luther születésének 400. évfordulóján - egy „Luther-alap" gyűjtése indul szeretetszolgálat 
céljából. Ekkor alakult nőegylet a gyülekezetben. A belső erősödést jelzi, hogy 1924-ben megindult 
az ifjúsági egyesület élete is. 1931-ben - akkor ritkaság és újdonság volt - megalakult a meszleni 
bibliakör. 

A második világháborúban megsérült a templom és a lelkészlakás. A teljes helyreállítás 1947-re 
készült el. Nehezen indult az élet, de Isten segítségével nemcsak elindult, erősödött is. 

Az újkori történet lelkészváltásokkal nehezedett. 1980-ban pedig a lelkész átköltözött a nemescsói 
lelkészlakásba. Innen indult a társgyülekezetté válás gondolata, és a történet közös lett a nemescsói 
történettel. 

A meszleni lelkészlakás lassan átalakult konferenciai központtá. A 90-es években volt olyan iflúsági 
konferencia, amelyen 95 fiatal vett részt. Azóta minden évben van iflúsági tábor, 2007-ben és 2008-an 
már kettő is volt, külön a kisebbeknek, külön a nagyobbaknak. 

2001. május 28-án a gyülekezet a felújított templomban adott hálát Istennek. 
A kicsiny, de áldozatos gyülekezet mindent megtesz azért, hogy a hit szeretetközösségét megőrizze, 

és legyen mit átadnia példaként a jövő nemzedékeinek. 
A lelkészek: Gudor János (1609-1627), Várnai Zelinka János (1628-1631), Fábri János (1646-?), Gudor 

Pál (1649-1650), Balika Benedek (1650-1651), Tóth István (1656-?), Zvonarics Sámuel (1663-1673), 
Ensel János (1673-?). A gyászévtizedben Szakonyi József nemescsói lelkész szolgált titokban. Németh 
Ádám (1784-1786), Nagy István (1786-1791), Hencz Sámuel (1791-1804), Horváth Péter (1804-1815), 
Vánkosy József (1817-1832), Pusztay R. Márton (1832-1843), Tóth János (1843-1848), Csapli István 
(1848-1864), Poszvék Sándor (1864-1877), Polgár János (1877-1928) Segédlelkészek: Nóvák Rezső, 
Horváth Sándor, Gőcze Gyula, Sztrókay Dániel, Bödecs Károly, Rácz Sándor (1924-től segédlelkész), 
Rácz Sándor (1928-1962 lelkész), Bánfi Béla (1963-1966), íQ. Joób Olivér (1966-tól segédlelkész, 1969-
1970 lelkész), Weltler Sándor (1970-) 

Ettől kezdve nemescsói lelkészek szolgáltak. 
Felügyelők: Takács Mihály (1781-1782), Kajtár Dénes (1782-?), dr. Mesterházy Gedeon (1900-1909), 

Radó Lajos (1909-1911), Szabó Kálmán (1911-1965). Innen a gondnokok vezették a gyülekezetet. 

316 Rácz; 
317 Poszvék Sándor: A meszleni ág. hitv. evang. gyülekezet 1871. évi ápril. 23. Karsay Sándor superintendens úr látogatása 

idején. Kézirat a gyülekezet irattárában. 
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A reformációtól - napjainkig 

Takács Tibor (1973-1980), Szabó Kálmán (1980-1993), Takács Csaba (1993-) 
Tanítók a 19. században: Szedonya Mihály, Varga Márton, Rabolt István, Bandi Endre, Grosch Dániel 
Kántortanítók: Horváth József (1885-1926), Szabó Lajos (1926-1948) 

Acsád 

A település az Enyingi, majd a Telekesi Török család birtoka volt. A 16. században tehát már 
bizonyosan létezett."* 

A gyülekezet élete is ebben az időben kezdődhetett. Payr szerint az 1599-es évben a gyülekezetnek 
már protestáns lelkésze volt, aki évi 2 forint adót fizetett. Rátkyné Telekesi Török Anna pedig 1670-ben 
levelet írt Szenei Fekete István püspöknek Kőszegre. A Török család idejében egy ideig a körmendi 
esperességhez tartozó reformátusok egyik gyülekezeteként tartották számon. Ebből az időből való 
első ismert lelkészük. Körmendi János, aki hol evangélikusnak, hol reformátusnak vallotta magát. S 
mivel „ingatag jellemű, perlekedő és összeférhetetlen" emberként ismerték, a pápai zsinat 1618-ban 
távozásra szólította. Ettől kezdve az acsádi gyülekezet evangélikus lett, mint eredetileg volt. 

Lelkészei ebből az anyagyülekezeti időből: Regini Márton (1622-1628?), Gidor János (1631-1645), 
Vörös Benedek (1646-1648), Czompos Tamás (1648-?), Kis András (1649-1661), Vajda György (1661-
?) 

1648-ban és 1663-ban kerületi gyűlések is voltak itt, tehát a jelentősebb gyülekezetek közé számított. 
Az elnyomás ideje „fehér folt" a gyülekezet életében, a gyülekezet sokáig volt lelkész nélkül. De hitében 
megmaradhatott, mert két évszázad után újra tudunk róla mint a meszleni gyülekezet fíliájáról. 

A filia élete. A kezdetekről adatokat nem tudunk, de bizonyára lelkileg és anyagilag is erős lehetett. 
„Mint a régi jobbágyok, akik megvallás dolgában is teljesen földesuraiktól függtek, saját erős protestáns 
érzelmeiken kívül kétségkívül az acsádi földesurak felvilágosodottságának és türelmének köszönhetik 
gyülekezetük fennmaradását."'" 1848-ban a jobbágyfelszabadítás után ez a teher is lekerült, rövid időn 
belül bizonyos értelemben önálló életet kezdtek. 

1867-ben az acsádi filia engedélyt kapott tanítói állás szervezésére, ezután önálló iskolája volt. 
Kezdetben magánháznál folyt a tanítás, 1860-ban pedig tagosítás alkalmával a községgel kötöttek 
csereszerződést, így jutottak az iskola telkéhez. Ugyanekkor a tanító részére is kaptak egy hold földet. 

1868-ban leégett az iskola, de még ebben az évben a tető és a berendezés is megújult. Itt tartották 
istentiszteleteiket is. 1869-ben 178 fontos kisharangot vettek, amely haranglábon elhelyezve hívogatta 
a gyülekezetet. Majd gazdasági épületet építettek, földet is vásároltak, így növekedett az iskolaalap 
tőkéje is. 

A tanítók ebből az időből: Luttenberger János (1861-1871), Török Sándor (187-1873), Csizmadia Pál 
(1873-1919), Ábrahám Gyula (1919-1948) 

A lelkészek megegyeznek Poszvék Sándortól kezdve a meszleni, majd a nemescsói lelkészekkel. 
1933-ban megalakult Acsádon is a nőegylet. A meszleniekkel együtt készítették el az első 

világháborús hősök tábláját. Itt is működött gyermek- és felnőttbibliakör is. Ez az idő az ébredés jeleit 
mutatta, evangelizációkat is tartottak. 1932-ben Kunst Irén misszionáriusnő, 1936-ban Weisz Vilmos 
kőszegi lelkész, 1938-ban Kunos Jenő és Wappavuorin Tuore finn misszionárius, 1947-ben Tekus Ottó 
lelkész és Malaga Elza diakonissza nővér hirdették az evangéliumot több napon keresztül. 

1900-1949 között 328, 1956-ban 309 volt a gyülekezet lélekszáma. 
1948-ban az államosításkor a gyülekezet azt kérte, hogy a tanító evangélikus legyen. És a tantermet is 

kérték további istentiszteleti célra. Ebben az időben elköltözés és egyéb okokból a gyülekezet létszáma 
lecsökkent 190-re. 1958-ban merül fel először az imaház építésének gondolata a 145. hrsz. telken. 
1960-ban kérésükre a válasz: az építés „tárgytalan." 1962-ben kérték a lelkészt, hogy a nagyünnepi 
istentisztelet az ünnep másodnapján délután legyen. 1969-ben újra kérték az építési engedélyt, ekkor a 
telekvásárlás megtörténhetett. 1972-ben megint ezt olvassuk a jegyzőkönyvben: „az imaház építéséről 
le kell mondani." 

1978-ban a közgyűlésen a községi tanács elnöke is megjelent. Az eddigi istentiszteleti célra használt 
iskolatermet elvették új központi óvoda építése miatt. A régi óvoda egy szobáját ajánlották fel, amit a 
gyülekezetnek kellett berendeznie. Már a régi parókia eladása is felmerült, de az akkori püspök - dr. 
Ottlyk Ernő - csak úgy járult hozzá, ha a gyülekezet imaházat épít. 

1989-ben épült fel az új imaház. Dr. Nagy Gyula püspök és Fehér Károly esperes szolgáltak a 
felszentelés ünnepén. 1994-ben épült mellette a torony, s ezzel „az imaház templommá lett" - olvassuk. 

318 Payr: Dt. 252. 
319 Rácz. Gyülekezeti levéltárban. 
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1995-ben felmerült az államosított vagyon visszanyerésének ügye. Hosszú megfontolás után a 
gyülekezet kárpótlást igényelt. 2000-ben indult meg ezen a bázison egy új gyülekezeti épületegyüttes 
építése. A templom nagyobb és modernebb lett, egy hozzáépült szép gyülekezeti teremmel, kiszolgáló 
helyiségekkel, vendégszobákkal és az emeleten i^úságot fogadó termekkel. Ezzel a gyülekezet nagyot 
lépett előre. Nemcsak az említett külső, hanem a belső megújulás is érezhető a „bajban összekovácsolt 
és Isten segítő szeretetét megtapasztalt" gyülekezetben. Azóta az épület telkén egy nyári konferenciai 
tetős veranda is rendelkezésre áll, hogy ne csak a maga életét élje a gyülekezet, hanem vendégeknek 
és táboroknak is helyet tudjon adni. 

Egy teljesen új és jövőbe mutató lépés is született: létrejött egy művészeti iskola a társgyülekezetek 
támogatásával és Kérges Albert zenetanár vezetésével, ahol kézművességet, zenét is tanítanak. Ez az 
Ács Mihály Művészeti Iskola. Ebben az iskolában tanít Bakucz Szilvia, a gyülekezet kántora is, akit 
kisegít rendszeresen Kérges Barnabás, az iskola igazgatójának fia. Bizonyos, hogy ez az iskola a falut és 
az egész társgyülekezet életét is erősíteni és szolgálni fogja a Kalincsák lelkészházaspár irányításával. 

A gyülekezet vezetői a múlt századokból nem ismertek. 
Gondnokok: Gyurátz Ferenc (1946-1955), Kovács István (1955-1960), Bárki János (1960-1971), Bárki 

Lajos (1972), Bárki László (1972) 
Felügyelők Boross István (1981-1986), Csidei Tibor (1986-) 

Kőszegdoroszló 

A környék már Krisztus születése előtt lakott volt: illírek és kelták lakták. A Pogány nevű szőlőhegyen 
számos római kori lelet került elő (pl. Bacchus-szobor), ebből azt következtetik, hogy a szőlőművelés 
már ebben a korban elkezdődött itt.'^° A népvándorlás majdnem elpusztította a környéket, amely 
később a Frank Birodalomhoz tartozott. A Szent Vid kápolna bizonyítja, hogy ebben az időben itt már 
keresztyének is laktak. 

Az evangélikus gyülekezet születése 
„Vidékünkön a reformáció terjedése az 1550-es évektől nyomon követhető. A török által elpusztított 

falu romjain ekkor kezdődhetett az újjáéledés, szinte bizonyosan állítható, hogy a lerombolt templomot 
is a betelepített evangélikusok építették újjá."'̂ ' Az uradalom tulajdonosai - a Batthyány, Nádasdy, 
Széchy család - a reformációt támogatták. „Az 1500-as évek végétől már Pösén, Szerdahelyen, 
Bozsokon, Rohoncon (Rechnitz, ma Ausztria), Gencsen, Perenyén, Patyon evangélikus lelkészek 
működtek."'^^ 

1663-ig Doroszló a pösei anyagyülekezet filiája volt - írja Torda Géza. 1663-ban pedig Boroszló 
anyagyülekezetté vált, Musay Gergely püspök a kőszegi esperességben említi. 

Lelkészei ebből az időből: Fabricius Mátyás (1633), Hidegh Mihály (1646), Telekesi Benedek (1648), 
Szép János (1649-1656), Gall János (1656-1658), Nozdrovicenus Pál (1666) 

A próbákat átvészelt gyülekezet 
1650-ben és 1666-ban itt még evangélikus zsinatokat is tartottak.'^' Ebben a időszakaszban a doroszlói 

templomot az evangélikusok is használták a katolikusokkal együtt. A kőszegi Szent Jakab-templomot 
1673-ban vették el, minden bizonnyal ebben az időben került újra katolikus használatba a doroszlói 
templom is. Tíz vagy talán húsz évre megszűnt a szervezett evangélikus hitélet. De; „1697-ben a 310 
lakosból csak 32 volt a katolikus valláson lévők száma."'^'' 

1681-től a soproni országgyűlés határozata alapján a gyülekezetnek a nemescsói artikuláris 
templomot kellett látogatnia. „Az iskolás gyermekeket viszont a doroszlói katolikus tanító tanította, az 
evangélikusok hozzájárultak a katolikus tanoda és tanítólak építéséhez."^" A rendelet után Doroszló és 
Cák közösen szervezték újjá életüket. A türelmi rendelet után az első evangélikus temetést Doroszlón 
1784. február 3-án végezte Szakonyi József lelkész, a gyülekezet Kőszeg és Nemescsó közötti ingadozás 
után Nemescsóhoz csatlakozott. 

Az újra építkező gyülekezet 
1791-ben összeírták az evangélikus családokat. Doroszlón 54, Cákon 37 név került a listára. Engedélyt 

320 Torda Géza: Kőszegdoroszló község története. Kőszeg, 2001. 43. Továbbiakban: Torda. 
321 Torda. 34. 
322 Torda. 34. 
323 Adatok: Torda 34. 
324 Torda. 35. 
325 Torda. 35. 
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kértek iskola és imaház építésére. 1792-ben készült el a temető melletti épület, amelyet Tatay Pál lelkész 
szolgálatával vettek használatba. 1828-ban ez az épület már csak istentiszteleti célt szolgált, mert a 
tanítói lakás mellé tantermet építettek. 1798-ban harangot is öntetett a gyülekezet, 1839-ben pedig 
tornyot építettek az imaházhoz, így lett abból templom. 1892-ben új harangot öntettek. A templom 
orgonáját 1935-ben Gergye József szombathelyi mester készítette. Ezután további adományok: a 
keresztelőkút, a csillár és a szőnyeg díszítették a templomot. Ma a toronyban három harang található. 
A templombelső felújítását 1966-ban, a külső renoválást 1977/78-ban végezték el. 

1909-ben már újra az anyagyülekezetté válást tervezték, a templomot megnagyobbították, ebből az 
időből való a templomnak a szentélye és sekrestyéje is, a tornyot pedig 4 méterrel magasították. A 
második világháború azonban beleszólt a tervekbe. 1916-ban a két harangot háborús célokra elvitték, 
1925-ben öntettek újakat. 

A lelkészek nevét itt nem soroljuk fel, mert az újabb szakaszban, 1784-től a szolgálatot a nemescsói 
lelkészek végezték. 

Az iskolát fenntartó gyülekezet 
Torda Géza szerint a gyülekezetnek bizonyítottan 1697 óta volt tanítója, de iskolaépülete és a tanítói 

lakás már előtte is állt.'^" A tanító mindkét felekezethez tartozó gyermekeket tanította, 1784 után a 
tanítónak a nemescsói lelkész akadályoztatása esetén temetési szolgálatai is voltak. 1792 után hozták 
létre az evangélikus iskolát. Egy jegyzőkönyv 1871-ből: „A fiókegyháznak van Doroszlóban egy 
elemi, egyosztályú, egy számoló táblával, tízenkét enyészetnek indult fali olvasó táblával, egy kisebb 
féle Magyarország térképpel s egy a község határának térképével ellátott iskolája és tanítói lakása, 
melybe a folyó 1871. tanévben a községben uralkodó himlő nyavalya miatt legrendesebben 17 fi- és 
17 leánygyermek járP" 

Az evangélikus tanítók ebben az időszakban: Dóczi Zsigmond, Kovács Péter, Szabó István, Mölczer 
Sámuel, Papp Ferenc, Sass József, Széles Gyula, Szilvágyi László. 

1947-ben a két felekezeti iskolát újra összevonták, 1948-ban államosították. Az alsó tagozatot 
Szilvágyi László, a felső tagozatot Koloszár Alfonz (1947-1948), Németh László (1948-1958) vezették. 

A kőszegdoroszlói gyülekezet a nemescsói anyagyülekezet leányegyházaként élte tovább életét, 
majd a társgyülekezet egyik tagja lett. 

Napjainkban a gyülekezet templomát kívülről és belülről nagy áldozattal, munkával és egyházi 
segítséggel megújította. Egy kisebb gyülekezeti ház épült az ifjúsági munka erősítése céljából, s ebben 
az épületben fog összegyülekezni a presbitérium is a jövőben. A templomban pedig sok éves hallgatás 
után újra megszólalt az orgona. A hármas felavatás illetve átadás ünnepén Ittzés János püspök és 
Rostáné Piri Magda esperes szolgáltak a helyi lelkészekkel. 

A gyülekezet az új társgyülekezetí közösségbe egyre jobban beépül, ezzel tanúsítja saját erejét is, 
amely hitéből fakad. 

A társgyülekezet ügye két évtizeden át fejlődött és erősödött meg. Első jelei 1980-ban voltak. Az 
első tárgyülekezetí felügyelő Torda Géza volt 1980-1990 között. 1990-tól a mai napig a társgyülekezetí 
felügyelő - aki egyházmegyei felügyelő is - Sztrókay Attila. A társulás végső szerződése, annak minden 
szükséges dokumentumával és engedélyével 2000 decemberében született meg. A társgyülekezet 
hitben erősödve szeretné a jövőben nemcsak magát, hanem kisközségeit is erősíteni, támogatni. 

Minden vasárnap minden gyülekezetben (négy helyen) van istentisztelet, s a hétköznapokon is 
szinte mindermap van gyülekezeti alkalom a hitoktatáson kívül is. 

Keveházi László 

326 Torda. 41. 
327 Torda. 41. 
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Nemeskoltai Evangélikus Egyházközség 

-^llf"-9775 Nemeskolta, Szabadság u. 59. 
Tel: 94/379-954 
Web: http://nemeskolta.lutheran.hu 
E-mail: nemeskolta@lutheran.hu 
Benedek János lelkész 

Az önállósodás éve 1783, de 
1633-ban már mint filia szerepel 

Nemeskoltai anyaegyház 
Lélekszám: 104/110/71 Tisztségviselők; 

Megyesi Róbert felügyelő, Móritz 
Géza másodfelügyelő, Gombás Imre 
gondnok (Nemeskolta), Gombás Zoltán 
számvevőszéki elnök, Szabó Kálmán jegyző. 
Szabó Kálmánné pénztáros, Dénesné Bertók 
Csilla, Pápp Jánosné számvevőszéki tagok, 
Pem Józsefné, Tóth Zoltán, Hullmann Róbert 
jelölőbizottsági tagok. 

Presbiterek: Baranyai Istvánné (Sorkifalud), Dala Béláné (Nemeskolta), Erős Zoltán (Sorkifalud), 
Győrffy Kálmán (Nemeskolta), Halász Zoltán (Csempeszkopács), ifj. Nagy Béláné (Pöspökmolnári), 
Jobbágyi Károly (Püspökmolnári), Kaszás Péterné (Püspökmolnári), Krenner Zoltán (Csempeszkopács), 
Nagy Csaba (Nemeskolta), Nagy Béla (Püspökmolnári), Papp János (Sorkifalud), Tóth Istvánné 
(Nemeskolta) 

Püspökmolnári leányegyház 
Lélekszám:145/140/112 Békefi Árpád gondnok, presbiterek: Kaszás Péterné, Nagy Béla 
Szórványok 
Alsóújlak: (3/1/1), Balogunyom (17/-/-), Bejegyertyános (2/-/-), Csempeszkopács (34/31/16), 

Egervölgy (3/1/-), Gyanógeregye (- /- /-) , Kám (6/4/-), Kisunyom (7/- /-) , Meggyeskovácsi (7/-/-), 
Nemesrempehollós (3/-/-), Rábahidvég (8/3/2), Rábatöttös (11/2/1), Rum (6/1/1), Sorkifalud (70/62/56), 
Sorkikápolna (19/5/8), Sorokpolány (11/4/4), Szemenye (l/-/-),Tanakajd (6/4/3), Vasszécsény (19/14/2), 
Zsennye (6/4/4) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 488/396/281 

A gyülekezetek története 
2006-ban a templom építésének 220. évfordulóját ünneplő gyülekezet tagjaiban tudatosult, hogy 

az evangélikusság kezdete környékünkön 1783-ra tehető, majd a gyors gyülekezetépítő munka 
következtében alig három év múlva már állt a templom is (1786). Ezekről az évszámokról tesznek 
bizonyságot anyakönyveink: „A koltai és kaptsolt Helységbéli Evangyélikusoknak hármas úgymint 
Oltoványos v. Szövetséges - Gyümöltshozó - Veteményes v. Nyugtató Paraditsom kertjük, mellyel 
a Felséges Tsászári, Királyi s Apostoli Felség II. József Kegyes Sasi Szárnyai alatt művelni kezdett 
Bognár István I. prédikátor Ezerhétszáznyolcvanharmadik esztendőben folyó Sz. András Hónak 9. 
Napjától".^^' Bizonyos, hogy a gyülekezet története, mint megszerveződött önálló egyházközség, 
valóban ekkor kezdődött. Az is ismeretes viszont, hogy az evangélikusság az Ágostai hitvallás alapján 
megalakuló egyházkerületbe szerveződve (1576) már a 16. sz. közepén jelen van e tájakon. 

Nemeskolta régi település. Nevét az Árpád-kor óta megtaláljuk az oklevelekben. Első említése 1288-
ból származik,^^' már 1342-ben önálló plébánia. Érdekes, hogy ennek ellenére pecsét vagy címer nem 
található ebből a korból, talán azért, mert kisnemesek lakták. 

Mai gyülekezetünk több településén már a 16-17. sz. fordulóján evangélikus lelkészek szolgálatáról 
tesz említést Payr Sándor, ám Kolta említése csak Kis Bertalan püspöknek az 1633. március 16-i 
egyházlátogatásán felvett jegyzőkönyvében szerepel, ekkor még Kopács (ma Csempeszkopács) 

328 Első anyakönyvünk kezdőlapja a lelkészi hivatalban. 
329 Nemeskolta község honlapja, www.nemeskolta.hu. 
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filiájaként?™ Ebben az időben Verbói Sztaniszlai Mátyás csempeszkopácsi lelkész gondozta a 
filiát is, aki 1628-tól Szent-Lénárdon, 1631-tőI Kopácson és Keltán is szolgált. Payr szerint: „Kolta 
filiában Koltai Bálint nemes a bíró, Pető Ferenc nemes a gondnok."'" Feltehetően már az 1500-as 
évek végén evangélikus gyülekezetet találnánk itt, mert „volt itt Kopátsban egy ezüstös és aranyos 
kehely, patinájával együtt, mit Botskai hada előtt való időben Bálás prédikátor nevű vitt tőlük (...) 
Gátaházi Bozzai Balázs leánya volt nála".''^ Bocskai hadai 1605-ben jártak Sopronban és Csepregen 
is, vagyis a Dunántúlon, s ha ennek előtte már nős volt itt a lelkész, minden bizonnyal nem a római 
egyház prédikátora volt. Temploma is van e filiának, a Szent Márton-templom - napjainkban ismét 
falunk katolikus temploma -, bár parókiája még nincs, csak telke a falu déli részén (kb. itt áll ma 
a plébánia épülete). A püspök 1633. évi egyházlátogatása során hírt szerzett arról is, hogy valaki 
kísérletet tett a templom belsejének lerombolására. „Kótai Tamás rontotta el a templomban az oltárt 
és a sanctuarium (szentély) fele boltozását durungokkal rontatván le". Ez azonban inkább csak 
magán-akció lehetett, mint protestáns „templomtisztító" törekvés, mert „kéményt rakatott belőle, 
melyet Isten elrontatott csudálatosképpen."'''Az egyházlátogató hívek ki is mondták, hogy újjá kell 
építeniük a jövendő nemzedék számára. Valószínűleg Kolta nagyobb falu is volt, mint Kopács - amint 
ma is -és jelentékeny egyházi szántóval és réttel büszkélkedhetett, amely tényezők gerjesztették az 
önállósulását, anyaegyházzá válását. A Nádasdy Ferenc „hitehagyásából" fakadó üldöztetés elkerüli 
Koltát olyannyira, hogy e korszak első nagy gyűlését a kerület 1644. június 8-án itt tartotta. Az 
itt felavatott Fábri János saját kezűleg jegyzi be nevét 422.-ként a dunántúli evangélikus lelkészek 
sorában az Egyesség Könyvébe (Formula Concordiae)."* Ő még koltai és kopácsi lelkésznek nevezi 
magát. Viszont az említett Egyesség Könyvét 446. sorszám alatt 1647. június 25-én Skultéti György 
már csak koltai lelkészként írja alá."^ Később viszont Bárdosi János koltai nemes vallomása szerint 
„Gergely prédikátort (Lasnár Gergely, 1647 után) Szentlénárdról ők koltaiak és kopácsiak közösen 
hozták Kopácsba, az anyai farába"'" 1663-ban a kopácsi parókia már elpusztult, s a későbbi lelkészek 
nem Kopácsról, hanem Koltáról nevezik magukat.'" 

„Musay Gergely püspöknek az 1661-ben még fennállott és a korábban elvett gyülekezetekről 
készített regestuma" (1661. április 1.) VI. fejezetében „Regini Márton esperességében"'" több olyan 
gyülekezet neve is előfordul (Sennye, Szent-Lenárd, Szent-Tamás, Hidvég) amely községek - immár 
önállóság nélkül - ma is egyházközségünk szórványához tartoznak. E gyülekezetek tehát - Koltával 
kiegészülve - 1661-ben még mind „meglévők" az evangélikus vallásban. 

Az említett felsorolásból Kopács hiányzik ugyan, valószínűbb tehát, hogy ekkor már Kolta filiája, 
mintsem hogy „elvett" gyülekezet volna. Ezt látszik igazolni az a perük is, amelyet a kopácsiakkal 
folytattak 1663-ban, amikor is az elpusztult parókiájuk helyett akartak újat építeni a koltaiak, s azt 
szerették volna, ha ebben a kopácsiak is segítenek, ám ezek hiteles tanúkkal igazolták, hogy hasonló 
esetben a koltaiak sem segítettek nekik Kopácson, eltekintve egy kis kertsövény fonásától, amelyet 
Verbói Mátyás kérésére tettek meg szívességből (1631 után). Erről ír Payr idézett könyvében. 

Nem ismerjük pontosan e gyülekezetek helyzetét a nagy üldöztetés idején, az sem világos, hogy 
miként, mikor vált két felekezetre az itteni lakosság. Aách Mihály esperes feljegyzéseiben, a kuruc 
világban Mihályfán 1706. január 27-én tartott esperességi gyűlésről bizonyságot szerzünk a Koltán 
működő - evangélikus - iskoláról, ugyanis ezt a gyülekezetet Járfás András tanító képviselte, 
Osztyánszky Ferenc koltai praeceptor (tanító) társával.'" 

1725-ben a kemenesaljai és győri esperességek által készített hivatalos kimutatások a vasi 
esperességben többek között felsorolják a minket érdeklő következőket: „Kolta ekklézsia Kopács 
filiával; Leránt ekklézsia Dömötöri- és Kisfalud filiákkal; Gutaháza ekklézsia; Gyanó és Taródháza 
(v. Garadháza) ekklézsia; Sz.-Tamási ekklézsia Molnári és Püspöki filiákkal"''"'. Az 1663-as és a 
fentebb idézett dokumentumok néhány olyan községről tesznek említést, amelyek ma a nemeskoltai 
gyülekezethez tartoznak, de azokban az években teljességgel evangélikusok voltak. A továbbiakban -
röviden - áttekintjük, hogy ezen települések régi lakói miként találkoztak a reformációval: 

Rábahidvég. Régi várát a törökök 1532-ben pusztították el. A 16. században mint város említtetik. 

330 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924.1. 284-285. Továbbiakban: Payr. 
331 Payr: 284. 
332 Stromp László: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár 1-X. 1902-1911. 131.Továbbiakban: Adattár 
333 Adattár. 131. 
334 Payr: 285. 
335 Payr: 285. 
336 Payr: 285. Fára: a német Pfarrei szó magyaros formája: egyházközség. 
337 Adattár. VL 130-136. In: Payr: 285. 
338 Payr Sándor: Egyháztörténeti Emlékek. Sopron, 1910. 147-148. Továbbiakban: Eht. Emi. 
339 Eht. Emi. 271. 
340 Eht. Emi. 320. 
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Buda elfoglalása után az ország bajainak orvoslása végett a dunántúli rendek 1547-ben itt gyűlést 
tartottak, hol Vas vármegyét Chernél Ambrus képviselte. Bocskai idejében 1605-ben a császáriak 
táboroztak itt. Rábahidvég két ütközetnek is szemtanúja volt. Batthyány Ferenc és Königsberg Lajos, 
Borostyánkő várának urai, ekkor verték meg itt a hajdúkat. Régi földesurai a Polányiak voltak, akik 
mellett kisebb köznemesek is védték az egyházat. Nádasdy (III.) Ferenc hitehagyása után a kerület 
1646-ban nemes Polányi György oltalmát kérte."' 

1572-ben a gyülekezetnek már magyar lelkésze volt, aki ez év elején jött a városi számadókönyv 
szerint Sopronba. Valószínűleg Dragonus Gáspár volt ez, aki csak rövid ideig tartózkodott Sopronban 
és később (1576) telepedett meg, hosszabb időre. Az 1601. évi adójegyzék szerint is Rábahidvégnek 
ekkor evangélikus lelkésze volt, ki évi 2 forint adót fizetett. 1630-ban pedig Győrvári Lukács volt a 
hidvégi lelkész. 

Kis Bertalan püspök 1633. április 19-én tartott egyházlátogatást Hidvégen. A lelkész ekkor Krumholtz 
Sámuel volt, aki fiatalon, talán még tanitó korában irta alá a Formula Concordiaet 1596 és 1598 között. 
1646-ban a büki zsinaton Dan Miklóst avatták fel Rábahidvégre lelkésznek, ki még 1649-ben is itt 
volt, és Csepregen szőlőt vásárolt. 1649-1651 között Kis András, 1656-ban pedig Fiiszár István volt a 
gyülekezet pásztora. 1663-ban a bogyoszlói születésű Kóla Istvánt találjuk Rábahidvégen, ki ekkor egy 
gyűlésre a koltai és kopácsi gyülekezetek ügyében volt kiküldve. Később rábahidvégiek 1673. február 
12-én más „emberséges" prédikátort kértek Fekete István püspöktől. 

Szenttamás. Az 1603. évi iváni zsinat határozatából Magyari István esperes és Cziczak János kerületi 
jegyző itt már egyházlátogatást tartottak. 1622-ben Joó János volt lelkészük, 1628-ban pedig Verbói 
Sztaniszlai Mátyás a szenttamási lelkész, akit 1633-ban már Kopácson, majd 1646-ban Szemerén 
találunk. Kis Bertalan püspök 1633. április 20-án tartott itt egyházlátogatást, amikor Meszlényi János 
volt a lelkész. A gyülekezet két filiája Molnári és Püspöki. Püspökin a falubeliek nem a Szent Tamás
templomhoz, hanem Szent Iván-templomához tartoztak (a püspöki határban volt ez, most puszta). 
1637-ben Vilechani (Kolaczani) László volt a gyülekezet lelkésze, 1646-ban pedig a büki zsinaton Nagy 
Mihályt avatták fel ide. 1655-ben a liptói születésű Ternóczi Jánost találjuk itt, 1665-ben Magyar Mihály 
mórichidai lelkész ígérkezett ide, de nem jött el. 1668-ban pedig Czvetán Mihály volt a lelkészük. A 
gyászos évtizedben, 1680-ban is volt itt evangélikus tanító, ki előbb Rábaszentmiklóson lakott. 1681 
után a gyülekezet újra feléledt, 1725-ben mint anyaegyház említtetik Molnári és Püspöki filiákkal. 

Szentlénárd. Az 1601. évi adójegyzék szerint már evangélikus lelkésze volt, ki 50 dénár évi adót 
fizetett. Kis Bertalan püspök itt 1633. április 18-án tartott egyházlátogatást, amikor a lelkészi állás 
éppen üresedésben volt. Lelkész hiányában is kijelentették a hívek, hogy hitükben készek mindvégig 
megállani. A templom és a paplak a szentlénárdiak és a dömötöriek közös földjén épült. Dömötöri 
és Kisfalud mellett Janófalva (Gyanófalva) is említtetik mint filia. „Ez a falu nem örökösképpen az 
templomhoz való volna ab initio (kezdettől), hanem Zent Iván templomához az püspöki határban, 
mely most puszta.""^ 1636-ban szentgróti Orsich Györgyöt avatták fel Szentlénárdra, 1641-ben 
pedig szentivánfalvai Horváth Benedeket. 1646-ban már Lasnár Gergely volt itt a lelkész, ki előbb 
Egervárott, később pedig Kopácson, Csepregen és Saáron szolgált. 1650-ben Győrvári Istvánt avatták 
fel Szentlénárdra. 1663-ban pedig Szenczy György itt a lelkész. 1706-ban Nyisnyay András volt a 
szentlénárdi tanító. 1725-ben mint anyaegyház említtetik Dömötöri és Kisfalud fihákkal.'" 

Csempeszkopács Kopács és Csempeszháza két régi, külön faluiból egyesült. Kopács kicsiny, 
régi temploma a 14. század első feléből való, Szent Mihálynak szentelték, s a magyar román kori 
építészet egyik érdekes, csak újabban méltányolt emléke. Kolta előbb filiája volt Kopácsnak, később 
ez a gyülekezet fejlődött anyaegyházzá. Kopácson már a 16. században is evangélikus gyülekezet 
volt, egy Balázs (Tömpör, Kőszeg vagy Frank) prédikátoruk volt. 1628-tól 1630-ig Szeli Gergely volt 
a kopácsi lelkész, aki 1623-ban írta alá hitvallási iratainkat. 1633. március 16-án Kis Bertalan püspök 
tartott egyházlátogatást Kopácson. Lelkészük ekkor Verbói Sztaniszlai Mátyás volt, aki 1628-ban 
Szenttamáson, 1631 óta itt, 1646-tól pedig Szemerén szolgált. „A kopácsi parochiális házat a nemes 
Botka família konferálta ex pietate (hozta össze kegyességből) egy holdnyi belsőséggel."^"" 

Sennye. (Ma Zsennye.) Rába menti község, régi gótikus kastéllyal, mely eredetileg a templomosok 
kolostorának készült. Az első Sennyeyek, miként a Nádasdyak, a protestánsokhoz hajlók voltak. 
Sennyének az 1599. évi adójegyzék szerint evangélikus lelkésze volt, ki évi 2 forint adót fizetett. 

Sennye lelkészeit név szerint csak a 17. századból ismerjük. 1628-ban Geregyei Gergely volt a sennyei 
lelkész, akit 1621-ben Ostífyasszonyfára avattak fel, 1630/31-ben pedig Győrvári Lukács a gyülekezet 
vezetője. 1646-ban Kupai Györgyöt találjuk Sennyén, aki 1639-től még a Győr megyei Gyarmaton 

341 Vas megye monográfiája. 86. 
342 Payr: 281. 
343 Payr: 284. 
344 Payr: 284-285. 
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szolgált. 1651-ben Németi István volt a gyülekezet lelkésze. 1653-ban Miholics Balázs mint Nagy-
Sennye lelkésze irta alá hitvallási könyveinket. Musay püspök Sennyét 1661-ben az anyaegyházak 
közé és Reggini Márton répceszentgyörgyi lelkész esperessége alá sorolja. 1659-1663 között Péczeli 
János a sennyei lelkész, végül 1666-ban Czvetán András. A sennyei lelkész 1680-ban már Hetyén 
lakott, de Dömölky György vallomása szerint a tisztét nem gyakorolta.'*^ 

Nemeskoltával kapcsolatban :Fábri Gergely püspökáltalkészített dunántúli gyülekezeteknévjegyzéke 
az 1750. évből a vasi egyházmegyében mindössze két gyülekezetet említ: Nemescsót német és magyar, 
Nemesdömölköt (Celldömölk) magyar ajkú hívekkel. Ezek voltak a megye artikuláris gyülekezetei, 
elvileg szabad vallásgyakorlattal, ahová tartozhattak, eljárhattak a környék falvainak evangélikus 
hívei. Mivel evangélikus lelkész is csak itt volt, aki a különböző egyházi szolgálatokat elvégezhette, a 
koltai és a környékbeli evangélikusokat is Nemescsón anyakönyvezték ebben az időszakban.^'"' 

Ahogyan enyhült a nyomás a türelmi rendelet hatására, lassan ismét teret nyert az Ágostai hitvallás 
alapjain álló egyház. 1783 novemberében ismét helyben lakó evangélikus lelkésznek örvendhettek 
a koltai és környékbeli evangélikusok. Ettől kezdve napjainkig helyben vezetik az anyakönyveket. 
1786. április 25-26-án Nemesdömölkön tartották a Dunántúli Egyházkerület újraalakuló zsinatát, 
ahol kihirdették a 13 új egyházmegyét és az ezekbe szerveződött gyülekezetek névsorát. A Vasi-közép 
Egyházmegye 14 gyülekezete között találjuk Koltát, amelynek evangélikus temploma ebben az évben 
készült el, jelezve azt is, hogy nem az egész falu tért vissza a lutheri tanításhoz. A régi Szt. Márton
templomnak katolikus hívei vannak, de az 1781-es türelmi rendelet értelmében (protestáns) templomot 
és iskolát ott lehet építeni, ahol legalább 100 család igényli azt. Hasznos volna tudni, hogy Kolta 
egyedül rendelkezett-e a 100 fővel, vagy a környékbeli települések evangélikusságával összefogva. 
Pontos adatokat erre nézve nem lehet találni, ám az 1802-es esperesi látogatáson felvett jegyzőkönyv 
egy tanítót említ Koltában télen 28, nyáron 19 gyerekkel, valamint azt, hogy „a vidéki gyermekek 
könyörgés előtt hazabocsáttassanak, javasolt, hogy estére ne maradjanak", ami azt mutatja, hogy ettől 
az időszaktól kezdve - napjainkig - evangélikus szempontból Koltáról és vidékéről beszélhetünk.'"" 

„A templom eredetileg síkmennyezetes, oldalhomlokzatán kettős ablaksorral és U alaprajzú 
oldalkarzatokkal épült, de a 19. sz. közepén a klasszicizmus szellemében erősen átalakították: 
oldalkarzatait elbontották, ablakait átalakították, illetve befalazták, új homlokzatot építettek elé, a 
belső terét pedig falpillérekre épített nagyvonalú függőkupolával fedték. A templombelső két padsora 
között juthatunk a szószékoltárhoz, amely az első építési periódushoz tartozik, késő barokk (felújítva 
1891-ben). Fa balusztrádos (oszlopszerű elemekből álló korlát) oltárrekesztő veszi körül a menzát 
(oltárasztalt). A márvány erezetűre festett fa oltár retablót (oltártáblát) pódiumra állítva oldalt egy-
egy fejezet nélküli pilaszter (falba épült, abból kiugró pillér), majd előreléptetve egy-egy aranyozott 
fejezetű és lábazatú korinthoszi oszlop, ezeken egyenes, golyvázatos (az oszlopok kiugrásait követő 
párkány) párkányzat határolja. Az oltárkép 18. század végi, az utolsó vacsora ábrázolása, amely 
jelenleg az Evangélikus Országos Múzeum gondozásában restaurálás alatt van".''"' 

1813. május 14-én Kis János szuperintendens tart canonica visitatiót Koltán Caneriny András 
esperessel. A helyi lelkész Körmendi Pál volt. A vizsgálatot végzők elvégzendő feladataik közt egy 
elveszett - a gyülekezet által régebben vásárolt telekről szóló - „fassió vagy öröklevél" ügyében is 
eljártak, miszerint a régi eladók utódai szólíttattak fel, hogy levelet adjanak e régi vásárlásról, amit ők 
(név szerint megemlítve) „aláírással édes örömest" meg is tettek.'"' 

A gyülekezet átfogó lelki és anyagi helyzetéről, valamint múltjáról részletesebb beszámolót az 
1871. április 24-én tartott egyházlátogatás alkalmával készült jegyzőkönyv melléklete nyújt, amit 
Ráhner Máté lelkész készített Karsay Sándor püspök és Poszvék Sándor esperes elé. Ebben részletesen 
fejtegeti a gyülekezet keletkezésének és 1783-ban „régi hamvaiból foenixként új életre támadásának" 
körülményeit. Említést tesz a falu római katolikus templomáról, „mely egészen a régi protestáns 
egyháznak stylusában volt építve, melyet gróf Cziráky János 1869-ben talán csakis azért romboltatott 
le, és építtetett helyébe semmivel sem nagyobbat, csak czifrábbat, hogy maholnap protestáns jellegére 
senki rá ne ismerhessen". Az evangélikus templomról is találunk ebben olyan feljegyzést, amelyet senki 
más nem említ: „A még élő öregek szerint (1871) az már második temploma. Az első oratórium csak fából 
készült és Kis-Koltában a jelenlegi ns. Dala (Kázmér) család birtokán illetőleg belső fundusán állott." A 
jelenlegi templom, iskola és parókiális épületek telkeiről szóló eredeti adománylevelek igazolják, hogy 
nem volt könnyű feledni az üldöztetés évtizedeit, ugyanis az egyik adományozó kitételben rögzíti, 
„hogy ha ismét oly gyászos idők következnének, a fundus a Körmendy cs. birtokába visszaszálljon". 

345 Eht. Emi. 67. 77. 88. 92. 96. 129. 133. 148. Adattár III. 15. In: Payr: 288. 
346 Nemescsó anyakönyvei. Lelkészi hivatal. 
347 Gyülekezeti jegyzőkönyv. 
348 Dr. Harmati Béla László: Késő barokk szószékoltárok, oltárképek és festett karzatok a dunántúli evangélikus templomokban. 

Doktori disszertáció, Bp. 2006. II.: Adattár. 153. 
349 Can. vis. jegyzőkönyv (1813). EOL. 
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Ennek ellenére a felekezetek békességben való együttélésének elősegítésére is találunk igyekezetet, 
mint pl. Fehér István cselekedetét, aki 1842-ben % hold földet hagyományozott a községnek temető 
kialakítása céljából, de világosan kiköti, hogy az a római katolikusokkal közös legyen."" 

A gyülekezet fénykorát lélekszámban és anyagiakban is a századfordulóra éri el, innen lassan 
apadni kezd a gyülekezet vagyonában és a hívek számában egyaránt. 1900-ban a lélekszám 1150 volt. 
Az anya-, a fiókegyház és a 28 szórvány ugyanilyen tagolódás mellett ötven év múlva már csak 970 
lelket számlál, napjainkra pedig 400 főre esett. Ez a statisztikai adat nem pozitív előrejelzés az előttünk 
álló fél évszázadra. 

Nagy György lelkészsége idején (1931-ig), a múlt század elején jelentős beruházásokat hajtottak 
végre: 1908-ban a régi, vizes, egészségtelen lelkészlakásra félemeletet építenek, a következő évben 
fölépítették Nemeskoltán a második iskolát és tanítólakást, 1936-ban átépítették a nemeskoltai I. számú 
iskolát (napjainkban imaterem, lelkészlakás), 1938-ban pedig a püspöktamási (ma Püspökmolnári) 
iskolát és tanítólakást renoválták, összesen 10 000 pengő államsegélyen, valamint ennek felére rúgó saját 
hozzájárulással. Az iskolák 1948-ban történt államosítása után az egyházközségnek csak nemeskoltai 
temploma, lelkészlakása és Püspöktamásin a torony maradt meg, amelyet 1924-ben építettek.'^' E 
harangláb mellett, ehhez fallal hozzákapcsolódva - az önkormányzat adományozta telken - épült 
fel 2003-ban Vincze Csaba építészmérnök tervei alapján az új imaház az iskoláért és tanítólakásért 
kapott kártalanításból, az Országos Egyház hozzájárulásával, valamint jelentős közadakozással és 
közmunkával, összesen 10.5 millió forint költséggel. Ennek berendezését a régi istentiszteleti helyről, 
az egyik tanteremből vittük át, többek közt a szárnyas oltárt, amelyet Rác Miklós nádasdi lelkész 
faragott, aki 1980-tól 18 éven át volt helyettes lelkésze gyülekezetünknek. 2004-ben egy helybéli család 
elektromos orgonát ajándékozott az imaházba. 

A nemeskoltai templomon a múlt században többször végeztek felújítást (1902, 1921, 1931, 1965, 
1982). Mivel az első világháborúban be kellett szolgáltatni az orgona fémsípjait, valamint a nagyobbik 
harangot, ezek helyére 1922-ben új, Angster típusú orgonát építtettek, 1925-ben pedig új harangot 
öntettek, majd 1928-ban új padsort készíttettek. Legutóbb 2006-ban újult meg külsőleg és belsejében is 
a templom, pályázaton nyert 75%-os európai uniós támogatással. A toronysüvegtől kezdve az alapokig 
megújult a vakolat, nyílászárókat cseréltek, bent a padlót 30 cm mélységig kaviccsal lealapozták, 
majd víz- és hőszigetelést kapott, és járólappal fedték. Kívül-belül 80 cm mélyen körülásták a fal 
mellett, és a nedvesség fal melletti párologtatását elősegítő kaviccsal töltötték fel. Az új padsorok 
a hívek adakozásának, a díszkivilágítás és a templom környékének rendezése nagy részben az 
önkormányzatnak, a teljes villanyhálózat felújítása és a belső falak teljes meszelése két gyülekezeti 
tag áldozatos munkájának köszönhető, de mások is sokat segítettek, gyerekektől az idősekig egész 
nyáron át összesen több mint 1800 óra közmunkát teljesítettek. Ez viszont az előbb jelzett statisztikai 
adatokkal szemben pozitív előrejelzésnek vehető. Kihasználatlansága, de még inkább nagyon rossz 
statikai állapota miatt le kellett bontanunk a sekrestyét, amelynek emlékét a kiemelten befalazott ajtó 
és fényképek őrzik az utókor számára. 

Kováts (máskor Kovács) Béla 1931-től lelkésze a gyülekezetnek, 1979. december 31-ével nyugdíjba 
vonul, ezután 18 évig Rác Miklós helyettes lelkész látta el a szolgálatokat Nádasdról. Ezekben az 
években kívülről újították fel a lelkészlakást, amely belül 1998-ban esett át nagyobb átalakításon, 
amikor 18 év után ismét helyben lakó lelkészt igényelt a gyülekezet. Solymár Péter Tamás segédlelkész 
ősszel meg is érkezett, és másfél évig tartózkodott a gyülekezetben. Az ő szervezői munkájának 
köszönhetően a visszaigényelt régi I. sz. iskola tanterméből imatermet alakítottak, amely télen 
istentiszteleti helyként szolgál Nemeskoltán. 2001-től az új lelkész a gyülekezetben Benedek János, 
akinek munkája új lendületet adott a gyülekezeti életnek. 

Gyülekezetünk mai kiterjedése nagy vonalakban a 19. sz. végén alakult ki. Abból az időből 34 
szórványhelyet említenek az iratok, ma a lelkészi díjlevél az anya- és a püspökmolnári leánygyülekezet 
mellett 20 községet (Alsóújlak, Balogunyom, Bejegyertyános, Csempeszkopács, Egervölgy, 
Gyanógeregye, Kám, Kisunyom, Meggyeskovácsi, Rábahidvég, Rábatöttös, Rum, Sorkifalud, 
Sorkikápolna, Sorokpolány, Szemenye, Tanakajd, Vasszécseny, Zsennye) sorol fel. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

A lelkészek: Verbói Sztaniszlai Mátyás (1631-1637), Büki Mihály (1641-1643), Fábri János (1644-
1645), Skultéti György (1646-1647), Lasnár Gergely (1648-1650, Rhabecius János (1650-1659), Gall 
(Gaál) János (1659-1670), Járfás András (1706-1708), Csákányi Pál (1709-1710), Gazdag István (1713-
1714), Horváth Ferenc (1714-?), Bognár István (1738-1797), Nemeskéri Kiss László (1797-1807), 
Körmendi Pál (1808-1815), Töskés Hima István (1815-1849), Töskés János segédlelkész (1836-?), 

350 Can. vis. jegyzőkönyv (1871) EOL. 
351 Jegyzőkönyv 1924-böl. EOL. 
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Ráhner Máté (1850-1877), Geschrey György segédlelkész (1871-1877), Káldy Mihály segédlelkész 
(1872-1877), Káldy Mihály lelkész (1877-1891), Nagy György segédlelkész (1890-1891), Nagy György 
lelkész (1891-1930), Kováts Béla segédlelkész (1925-1926), Lágler Béla helyettes lelkész (1930-1931), 
Kovács Béla lelkész (1931-1980), Rác Miklós helyettes lelkész (1980-1998), Solymár Péter Tamás 
(1998-2000), Gyarmati István helyettes lelkész (2000), Benedek János (2001-) 

Tanítók: Tomkó János, Járfás András (1696-1697), Osztyánszky Ferenc praeceptor (1705-1706), 
Fodor Pál (1709-1710), Halász János (1790-?), Görög János (1792-1806), Rátz János (1795-1805), Fodor 
István (1806-1816), Bozoki István (1816-1823), Tatzy Gábor (1824-1826), Varga István (1826-1827), 
Tubán József (1828-1829), Szirmaiszler István (1830-1834), Nagy István (1835-1857), Rátz Mátyás 
(1858-1873), Magyar József (1869-1870), Hidegh István (1873-1898), Ochsenhoffer Ede (Szt.Tamáson 
1880-?), Vörös Sámuel igazgató tanító (1898-1933), Ormosi Endre (SztTamáson, 1903-?), Házas Béla 
(1909-1915, háborúban eltűnt). Vörös Endre (1922), Dala Zoltán (1923-1931, 1934-1948), Szabó József 
(1941), Lehel Endre (1941-1944, háborúban eltűnt), Balikó Mihály (1945-1948) 

Állami vagy helyettes tanítói minőségben szolgáltak: Schermann Gyula, Vörös Jenő Pál, Gyöky 
Lajos, Försönits Gyula, Tömböly Zsófia, Kovács Béláné, Rein Etelka, Putnoky Ákos, Losonczy Arthur 

Felügyelők, gondnokok: Magyarosi János kurátor (1813), Koppány János gondnok (1871). Felügyelők: 
Temlin Antal (1871), Károlyi Antal (1880), báró Seebach Rezső (Rábahidvég,?-1904), báró Seebach 
Károly (Rábahidvég, 1905-1934), dr. Rásó Béla (1934-1937), ifl. Szkok Andor (1937-1947), Török Lajos 
(1943-?), Dala Kálmán (1950-?), Győrffy Kálmán másodfelügyelő (1950-?), Szombathelyi Lajos 
(1965-1978), Móritz Géza (1980-2006), Megyesi Róbert (2006-) 

Benedek János 
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Tel./Fax: 94/426-109 
Web: http ://orimagyarosd.lutheran.hu 
E-mail: orimagyarosd@lutheran.hu 
Loós Csaba ny. helyettes lelkész 

Az egyházközség önállósodásának éve; 
1840 
Anyakönyvek: temetési 1796-tól, kereszte-
lési 1836-tól, esketési 1837-től, konfirmációi 
1887-től 
Jegyzőkönyvek: 1889-től, 
egyéb feljegyzések 1796-tól 

Örimagyarósdi anyagyülekezet 
Lélekszám: 190/193/159 Tisztségviselők: 

Herczeg Imre felügyelő (Zalalövő), Krutzler 
Gyula gondnok, Szakály Szabolcs gondnok, 
Míkóné Kozma Elvira jegyző (Zalaháshágy), Szabó Gézáné pénztáros. Déri Boglárka kántor. Nóvák 
Zsuzsanna számvevőszéki elnök (Szőce). Presbiterek: Bertái Jenő, Biczó László, Déri Zoltánné, Gérnyi 
Emil, Gérnyi Zoltán, Kósik Jenő, Köbli Jánosné, Köbli Tibor, Krutzler Gyuláné, Mihályka Gyuláné, 
Pass Imréné, Péter Gyuláné, Péter László, Péter Zoltán, Szabó Gábor, Szabó Károly, Szakály Ernő, 
Szakály Ferencné, Szakály György, Szakály József, Szakály Zoltán 

Viszáki lányegyház: 
Lélekszám: 103/103/78 Presbitérium: Gérnyi János gondnok. Báli Zoltán, Egyed Istvánné, Herczeg 

Imréné, Kovács Tiborné, Tornyos Istvánné, Simon Zoltán 
Szórványok Hegy hátszentjakab 55/55/49 Presbiterek: Györkéné Baján Mariann, Herceg Sándorné, 

Németh Imréné 
Szőce 49/51/43 Presbiterek: Kósik Csaba, Pesti László, Schmidt Ferencné 
Zalaháshágy 15/19/18 Presbiter: Salamon Zoltánné 
Szaknyér 19/17/12 Presbiter; Mihálka Ernőné 
Pankasz 15/13/13 Presbiterek: Kovács Zoltán, Kovács Zoltánné 
Kisrákos 14/12/11 Presbiter: Pomper Zoltánné 
További szórványok: Hagyárosbörönd (1/-/-), Keménfa (-1-1-), Vaspör (SllKí), Csöde (4/4/3), 

Salomvár (3/5/3), Csákánydoroszló (12/2/2), Ozmánbük (2/1/1), Felsőjánosfa (4/1/1), Felsőmarác 
(4/0/0), Ivánc (1/1/1), Hegyhátszentmárton (2/-/-), Zalacséb (2/-/-), Zalalövő (44/35/30) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 603/574/545 
A gyülekezet elhelyezkedése: szomszédos gyülekezetek: északkelet felől Nádasd (10 km), nyugat 

felől Szentgotthárd (35 km), északon Körmend (17 km), délkeleten Zalaegerszeg (33 km), északon 
Szombathely (43 km) 

Az anyaegyház története 
Egy gyülekezet története szorosan összefonódik annak a helynek a történetével, ahol él. A település 

első említése 1270-ből való; Monorosd néven, amiből lassan Magyarósd, majd Örimagyarósd lett. 
Az Őrség népe székely eredetű, feladatuk a határ védelme volt. Ez a szellemiség hatja át az itt élő 
evangélikusok és reformátusok hitét. Talán ezért is lehetséges, hogy itt szinte tömbben élnek az 
igazságért kiálló protestánsok, köztük Örimagyarósd központtal az evangélikusok is. 

A kezdetek 
A Rába és a Mura között letelepedett honfoglaló ősök Szent István és az őt követő királyaink 

ídatt lettek keresztyénné. A környéken több 12-13. századi építésű templom van (pl. Velemér, Szőce, 
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Nádasd), de arról nincs megbízható adatunk, hogy Magyarósdon lett volna templom vagy egyházi 
épület. Az egyházi élet biztosabb jelének tűnik Magyarósd 1270-es már említett kiváltságlevelének 
ez a mondata: „fizessenek rugapénzt, hat dénárt." A rugapénz egyházi személynek évente fizetett 
járandóság, gabona is lehetett. Ez azonban még mindig nem egyházi életről szól, csak arról, hogy 
lehettek itt és a környéken egyházi személyek, akiknek ez az adózási forma járt. Talán többet 
mondanak a keresztyénség hatásáról azok a bibliai eredetű nevek, amelyeket a megerősítést kérő őrök 
neveikként aláírtak: János, Márk, István, Salamon. Öriszentpéterről ismerjük az 1451-ből való címert, 
amely a község védőszentjét. Szent Pétert ábrázolta kulcsokkal. Ez már a keresztyén hit tartalmának 
ismeretére is utal. 

A reformáció és az üldözések ideje 

A 16. század első felében Magyarósd földesura, a Darabos család és vele a nép is evangélikussá 
lett. Nem ismerjük pontosan, hogy melyik reformátor, igehirdető dolgozott itt, de tudjuk, hogy a 
Nádasdiak sárvári birtokán Sylvester János és Dévai Bíró Mátyás is megfordult. A magyarósdiak 
eklézsiája, temploma ekkor Szőcén volt. Ez a község 4 km-re fekszik Magyarósdtól. Mivel Szőce is 
a Darabos család birtokához tartozott, a reformáció idején itt is evangélikussá lett a falu. Az itteni, 
korábbi egyházi életről alig tudunk valamit, mivel egy tűzvész idején a szőcei gyülekezet régi iratai 
megsemmisültek. Magyarósd kezdetben, mai szóval, Szőce filiája volt. 

Szőcével kapcsolatban olvassuk Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története 
című könyvében a következő mondatot: „Kis Bertalan püspök 1632. november 24. avatta fel ide 
Raphanides Torma Jánost lelkésznek. Tanúképpen Gróf Balázs mogyorósdi és Bebők András szőcei 
hívek jöttek el." De már ezelőtt is tudunk egy Michael körmendi-szöcei lelkészről, korabeli zsinatok 
jegyzőkönyvéből és aláírásaiból, egy alkalommal 1627. május 12-i dátummal. A szőcei evangélikus 
gyülekezet kereken 100 esztendőn át használta az Árpád-kori 1250 táján épült templomot 1632-1732 
között. A feljegyzések szerint 1706-ban Szőcén Horváth András volt a tanító. 1725-ben pedig Ratkóczi 
Balázs lett a lelkész, akit aztán 1732-ben az ellenreformációkor elűztek Szőcéről. Eszterházy László, a 
földesúr fia vette el a templom kulcsát, és maga vezette be a plébánost a templomba. 

Zalaháshágyon is volt önálló evangélikus egyházközség. 1644-ben Mesteri Pált avatta fel Kis 
Bertalan püspök, 1647-ben pedig Dömötör János a lelkésze. A hozzá tartozó Vaspör tanítója 1706-ban 
Csákányi György volt. Lénárt Benedek kemenesaljai esperes 1708-ban egyházlátogatást is tartott itt. 
Valószínű, hogy ez a gyülekezet is 1732-ben szűnt meg. 

A szőcei templom mellett Magyarósdon is épült egy fatemplom 1710 táján, amely 1732-ig volt az 
evangélikus gyülekezet tulajdona. 1838-ig állt ez a templom, amikor is lebontották. Volt a templom 
mellett egy harangláb, ebbe 1699-ben Grazban öntettek harangot. A magyarósdi templomot is 
elvették, Magyarósd népe azonban továbbra is evangélikus maradt. A kirótt adót megfizették a szőcei 
katolikus plébánosnak, de amikor tehették, legalább a nagy- ünnepeken a 70 km-re fekvő nemescsói 
artikuláris templomba jártak istentiszteletre. Az itteni anyakönyvek tanúskodnak arról, hogy részt 
vettek az istentiszteleteken, úrvacsorát vettek. Az anyakönyvi bejegyzések szerint házasságot is itt 
kötöttek fiatal párok. Nemescsó háromnapi járóföldre volt Magyarósdtól. Később, amikor a körmendi 
evangélikusok visszakapták templomukat, a magyarósdi és környékbeli hívek már Körmendre jártak 
istentiszteletre. Közben történt, hogy a magyarósdi templom teteje, majd az épület is tönkrement. 

Az önállóság felé 
Az 1781-es türelmi rendelet után fellélegezhetett a gyülekezet. 1793 körül egy irat szerint Magyarósd 

szeretett volna önállósodni, végül ez nem történt meg, de 1796-ban tanítót hívtak, aki nemcsak tanított, 
hanem keresztelt, temetett és istentiszteletet is tartott egy pajtában. Az iskola egy, a tanító számára 
bérelt házban volt. A gyülekezet ekkor Körmendhez tartozott, onnan járt ki a lelkész, amikor tehette. 

A gyülekezetben erősödött a gondolat: templomot kellene építeni. 1805-ben épült fel kicsiny, torony 
nélküli templomuk zsúptetővel (szélessége 4 öl, hosszúsága 6 V^ öl, magassága 3 öl). Ezt az épületet sokszor 
kellett javítani. Ekkor már hat másik községből jártak az evangélikusok a magyarósdi templomba az 
evangélikus istentiszteletekre. Ebben az időben született meg a gyülekezet önállóságának gondolata is. 
Ebben a folyamatban erősítette a gyülekezetet Kebeley Péter lévita tanító itteni szolgálata. Valójában 
1840-ben lett a gyülekezet önállóvá, de még két évnek kellett eltelnie, míg megválasztott lelkészük is 
lett. 1842. október 15-én teljesen új szakasz kezdődött a gyülekezet életében első rendes, megválasztott 
lelkészük, Lipóth Mihály beiktatásával. 

Az első lelkész: Lipóth Mihály (1842-1886) 
Lipóth Mihály 1812. szeptember 27-én született a Veszprém megyei Palotán. Az egyszerű családból 

származó, de értelmességével kitűnt gyermek palotai tanulása után a soproni evangélikus líceumba 
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került, majd 1834-ben, itthoni tanulmányai befejezése után Bécsbe, az Evangélikus Lelkésznevelő 
Intézetbe, mint ösztöndíjas hallgató. Hazakerülve lelkésszé szentelték, és 1835-ben Kertára küldték 
lelkészi szolgálatra. Hároméves káplánkodás után 1838-ban Nemesdömölkre került. Itt négy évig volt 
segédlelkész. Innen hívta meg a magyarósdi gyülekezet a tudós, három nyelven beszélő 30 esztendős 
fiatal lelkészt. 

Örimagyarósdon 44 éven át élt és szolgált. Az 1805-ben épült templom és az iskola is nagyon rossz 
állapotban volt. Kiváló szervezőmunkával elérte, hogy a Batthyány Fülöp herceg által adományozott 
telken parókiát építhettek, amelybe egy év múltán, 1843-ban beköltözhetett. Ugyanebben az épületben 
volt - a későbbi gyülekezeti terem helyén - az iskolaterem is. A naponkénti és ünnepi istentiszteletek, 
a kazuális szolgálatok (temetés, esketés, keresztelés) mellett naponta tanított az iskolában is. A 
dokumentumok szerint 60-70 gyermeket oktatott. 1868-ban épített a gyülekezet külön iskolát, és tanítót 
is hívott erre a szolgálatra. Szolgálata idején épült fel gyülekezetünk mai temploma, a szintúgy herceg 
Batthyány Fülöp adományozta telken. A templomot 1871-ben szentelte fel Karsay Sándor püspök. 
Lipóth Mihály 44 évig fáradhatatlanul vezette a gyülekezetet. 74 esztendős korában itt fejeződött be 
szolgálata és élete is. 1886. szeptember 22-én hunyt el. A falu temetőjében helyezték el. 

A templom építése 

Az új templom építésével Leitner András körmendi építészt bízták meg. „Hogy mennyire emésztette 
a vágy a szíveket az új templom után, semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy azt az akkoriban 
még nagyon szegény hívek valósággal úgy aratták össze" - írja Brebovszky Gyula. 1844. augusztus 
13-án a Dunántúli Egyházkerület közgyűlése foglalkozott az őrimagyarósdiak kérésével, és engedélyt 
adott a templomra való gyűjtésre. Amint eljött a tél, a gyülekezetből kettesével elindultak a férfiak 
egy gyűjtőkönyvecskével, s míg el nem jött a tavaszi munkák ideje, faluról falura jártak, és gyűjtötték 
a krajcárokat, forintokat. Legtöbben 15-25 krajcárt adtak. Nem látszik nagy összegnek, de ebben az 
időben 6 krajcár volt egy ing. Négy év alatt 260 községet jártak be Dunántúlon. Közel 500 forintot 
gyűjtöttek a templomépítéshez. 

Az 1848-as szabadságharc leverése után ezt sem folytathatták. 1846-ban, tehát még a szabadságharc 
előtt megfogadták Kemitz József téglavetőt, aki 1848 végéig 103 000 téglát készített. 1850-ben Mihály 
János és Pass Mihály gondnokok követ vásároltak, amit 78 szekér szállított el. Ebben a viszákiak is 
sokat segítettek. Sok pénz kellett a templom építéséhez, a gyűjtést azonban nem folytathatták, nekik 
pedig nem volt elég pénzük. Ekkor támadt a gondolat: a környező uradalmi földeken részaratást 
kellene vállalni, s az így kapott fizetést a templomépítésre kell fordítani. Először 1851 nyarán Lúgoson 
volt ilyen aratás, aztán más helyen is. 1859-ben a gyülekezet szinte minden munkabíró tagja részt vett 
a munkában. 1859-ben kérték fel i^. Leitner András építészt és Schuler körmendi ácsmestert a munkák 
elvégzésére. 

1862. április 22-én volt a templom alapkövének letétele. Lipóth Mihály az alapköbe Bibliát helyezett 
el. Augusztus 10-én már feltehették a vaskeresztet a toronyra. Az elhatározástól tehát 18 év telt el. 
1862. november 30-án volt az első hálaadó istentisztelet az új templomban. 1871-re elkészült egy 
három mázsás harang is. 1871. május 4-én Karsay Sándor püspök felszentelte az új és kész templomot 
(szélessége 6 öl, hosszúsága 11 öl, magassága 4 öl). A templom tárgyai közül a korabeli feljegyzések és 
a gyülekezet jegyzőkönyvei szerint az oltárképet, mely Mária és Márta történetét ábrázolja, a sárvári 
gyülekezet adományozta 1859-ben.̂ '̂  A ma is használatos úrvacsorai készletet 1868-ban a soproni 
nőegylet ajándékozta a gyülekezetnek. Ugyanők adták 1875-ben az első templomi hangszert, egy nagy 
harmóniumot is.'^' 

A századfordulón 

Berke József (1886-1907) 
Berke József lelkész 1886. október 27-én lépett szolgálatba. Előtte segédlelkészként szolgált már itt 

néhány hónapig. Szolgálata idejében, 1894-ben új iskolaépületet és tanítólakást épített a gyülekezet, 
majd 1896-ban a millenniumi ünnepekre bekerítették és fákkal is körülültették a templomot. A 
millennium évében megalakították a nőegyletét Dávid Zsófia vezetésével. Az egyesület 1900-ban 
a templomnak keresztelőkutat adományozott. 1900-ban elkészült a pécsi Angster-orgona, mely 8 
regiszteres, egy manuálja és pedálműve van. Az orgonát 1900 májusában Gyurátz Ferenc püspök 
szentelte fel. Berke József 1907-ben hunyt el, az örimagyarósdi temetőben temették el. 

Darvas Aladár 1907-1909 között volt a gyülekezet pásztora. Innen Tótkeresztúrra távozott. 

352 Jegyzőkönyv 1982. május 21. 
353 Feljegyzések a gyülekezet történetéről 1796-1962. Továbbiakban: Feljegyzések. 
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Rónai B. Gyula (1909-1917) 
Mint veszprémnagyszőUősi segédlelkészt választotta meg a gyülekezet új lelkészéül 1909. április 

29-én. 1911-ben az egyházközség megszervezte a második tanítói állást. Amíg az új iskola felépült, a 
gyülekezet Kovács Ferenc házában bérelt egy tantermet. Szeptember 10-én megválasztották Bögöthy 
Károlyt a második tanítói állásra. 1912-ben épült fel a második iskola. Az épületben tanterem és tanítói 
lakás volt. 1913-ban a lelkészlakás gazdasági épületei épültek fel. Rónai B. Gyula lelkész 1917. május 
11-ével lemondott a lelkészi állásáról, és Uraiújfaluba távozott. 

Nehéz időkben: Bachát István (1917-1954) 
Az üresedés miatt a püspök Bachát István szombathelyi segédlelkészt küldte ki adminisztrátorként 

1917. május 27-ével. Őt a gyülekezet hamar meg is hívta, és Kund Sámuel esperes június 29-én 
iktatta be a lelkészi szolgálatba. 1918-ban Zalalövőn új szórványközpont létesült, tehát bővült a 
gyülekezet. A lelkész minden hónap utolsó vasárnapján és minden nagyünnep másodnapján tartott 
itt istentiszteletet. 1925-ben a gyülekezet új harangot öntetett. 1927-ben a templom renoválása vált 
szükségessé. Átalakult a torony is, magasabb kupolát kapott, ezzel 35 m magas lett. 1929-ben új iskola 
építése folyt, amikor Kapi Béla püspök meglátogatta a gyülekezetet. 1937-ben újjáalakult a nőegylet 
az anyagyülekezetben és a szőcei, hegyhátszentjakabi, viszáki és szaknyéri fiókgyülekezetekben is. 
Örimagyarósdon leánykör is alakult. A nőegylet vezetésével a gyülekezet önállósodásának 100 éves 
jubileumára készülve 1940-ben a templomot renoválták és festették. Az ünnepi istentiszteletet Zongor 
Béla esperes tartotta. Az istentiszteletre a fél évszázaddal korábban odakerült tanító, Borsody János 
ünnepi köszöntő éneket írt.'̂ * 

Kitört a második világháború vihara. Gyülekezetünknek több hősi halottja van ebből a háborúból 
is. 1945. március 29-én a lelkészlak pincéjében (!) volt az istentisztelet. Aztán megjelentek az orosz 
katonák a faluban is. A lelkészlakást ki kellett üríteni a katonai parancsnokság számára. Nagyobb kár 
azonban a gyülekezetet nem érte. 1948-ban a gyülekezet ifjúsága a templomkertet parkosította, és új 
kerítéssel vette körül. A templomba új keresztelőkő került. A viszáki gyülekezet a reformátusokkal 
együtt templom építésébe kezdett. Ugyanebben az évben az iskolákat államosították. A két iskola 
minden vagyonával az állam tulajdonába ment át. 1949 őszétől a gyülekezet területén lévő, összesen 
16 iskolában heti 23 órában 130 gyerek hitoktatását végezte a lelkész az új rendszerben. Ekkor az 
anyagyülekezet létszáma 400, Szőcén 148, Hegyhátszentjakabon 109, Szaknyérben 61, Viszákon 132 
és a 22 szórványban 250 fő volt. Összesen tehát a gyülekezetben 1100 lelket tartottak számon mint 
evangélikust. 

Bachát István lelkész 1954. október 20-ig végezte lelkészi szolgálatát. 37 éven át volt gyülekezetének 
hiiséges pásztora a nem könnyű időben. 

Ellenszélben: Brebovszky Gyula (1955-1969) 
1955. január 9-én lépett szolgálatba Örimagyarósdon. Az ő 14 éves szolgálata is tartalmas és építő 

volt. Erre az időre esett az őrimagyarósdi templom 100 éves jubileuma, 1962-ben. Erre az ünnepre a 
lelkész vezetésével a templom teljes belső felújítást kapott, és a cseréptetőt lecserélték palára. Szolgálati 
idejére esett a viszáki templom építésének befejezése, külső vakolása is. A templom felszentelése 1968. 
június 9-én D. dr. Ottlyk Ernő evangélikus és dr. Bakos Lajos református püspökök szolgálatával 
történt. 1969-ben a gyülekezet lelkészlakását lebontották, s elkezdődött az új lelkészlakás építése. 

A hűséges lelkipásztori munka mellett külön meg kell említeni azt a szolgálatot, amivel Brebovszky 
Gyula összegyűjtötte a falu és a gyülekezet történetével kapcsolatos anyagot, és azt fel is dolgozta. 
Rendezte közben a gyülekezet levél- és irattárát. A gyülekezet történetét leíró anyag valójában az ő 
munkájának gyümölcse. Szolgálata itt az őrimagyarósdi gyülekezetben 1969. április 15-ével fejeződött 
be. A csorvási gyülekezetbe került. Az őrimagyarósdi gyülekezet történetéről írt dolgozatát még itt 
fejezte be. 

Bozorády Zoltán (1969-1978) 
Bozorády Zoltán lelkész szolgálata hozott új szakaszt a gyülekezet életében. Beiktatása 1969. 

augusztus 10-én volt, de április óta végezte már a szolgálatot. Munkájában nagy segítsége volt felesége 
is. A mindennapi lelkészi munka mellett az ő feladata lett az új, jelenleg is álló lelkészlakás építésének 
befejezése. Ezután következett a templom teljes külső renoválása. Ennek befejezése 1977 márciusában 
volt. 1978-tól a templombelső felújítása kezdődött meg. 1978. június 30-án itteni szolgálatát befejezte, 
és Nyíregyházára került. 

A staféta-korszak 
A nyolcvanas évek fordulóján többször váltották egymást a lelkészek a gyülekezet élén. Zoltán 

László (1979-1982) lelkész beiktatása 1979. szeptember 30-án volt. Az ő idejében történt a harang 

354 Feljegyzések. 
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villamosítása, 1979-ben. 1980-ban a templombelső újult meg: elkészült a faburkolat, megújult a 
szószék és a kórus lépcsőzete, kicserélték a kórus padjait, felújították a kórus padozatát, kifestették 
a templom belsejét. 1981-ben Ádám József elvégezte az orgona felújítását. 1982-ben a templom 
világítását korszerűsítették. Utódja, Fábián Ferenc 1983-tól 1986-ig végezte itt munkáját. 

Rác Miklós (1978-1979, 1982-1983, 1986) lelkész szolgálatáról is meg kell emlékezni ahhoz, hogy a 
sor teljes legyen. Több alkalommal is megbízott helyettes lelkésze volt a gyülekezetnek. A helyettesítés 
és utazások közben is volt energiája a munkák vezetésére és irányítására. A lelkészlakás belső felújítása 
és a templombelső renoválásának folytatása, befejezése történt meg. Az első táboroztatásokat is ő 
szervezte. 

A jelen felé 
Kiss István (1986-1994) 1986-ban lelkészi munkatársként kezdte szolgálatát. 1991-től diakónus 

lelkészként munkálkodott. Szolgálata 1994 februárjában végződött, amikor Isten jónak látta őt 
elszólítani. Szolgálati idejére esett a rendszerváltás, ami új fordulatot hozott egyházunk életében is. 
0 bonyolította az államosított iskola visszaigénylését. 1986-ban újszerű munkát kezdeményezett. 
Vezetésével, irányításával és kétkezi munkájával megkezdődött a pajta és istálló táborhellyé alakítása. 
Ebből az évek folyamán egyházmegyei ifjúsági tábor lett. Konyha, vizesblokk, ebédlő, tetőtéri 
hálószobák épültek. Egy harangláb is készült. Megkezdte a visszakapott iskola felújítását is. Még 
halálában is a gyülekezetet és a tábor ügyét szolgálta. Úgy rendelkezett, hogy a kegyelet koszorúinak 
árát a gyülekezet pénztárába küldjék, amiből a tábor további munkálatait kell végezni. 

Loós Csaba (1994-2004) vette át a munkát Kiss István halála után 1994. február 6-tól lelkészi 
munkatársként, 1994. június 19-től mint diakónus lelkész. A tábor további modernizálása, a visszakapott 
iskola teljes belső és külső tatarozása és a templom felújítása történt meg szolgálata idején. 

A templom szépítésének terve már régen megfogalmazódott a gyülekezet szívében. A gyülekezet 
anyagi helyzete azonban nem adott lehetőséget nagyobb munkálatokra. Kis lépésekkel munkálkodtak. 
1997-ben elkészíttették a toronyablakban jelképünket, az ólomüvegből készült Luther-rózsát. Még 
ebben az évben a toronysüveg javítása és festése is megtörtént, majd a templom utcafront felőli 
kivilágítását oldották meg. 1998 szentestéjét majdnem sötétben ünnepelte a gyülekezet, mert a belső 
vezetékrendszer egy része felmondta a szolgálatot. Ez szükségessé tette a teljes belső villanyhálózat 
felújítását. 2000-ben az ablakokat cserélték ki, amelyek 1886 óta állták az évek viharát, majd az 
orgonát kellett felújítani. 2003. március elejétől május közepéig elkészült a tetőszerkezet teljes cseréje, 
a torony és a homlokzat felújítása. Javították a padokat, teljes belső festést végeztek, az oltárteret is 
megszépítették, a padló kerámiaburkolatot kapott. 

A külső munkálatok mellett a lelkész a gyülekezeti közösséget is építette. Közel 10 év után újra 
helyben lakó lelkészként megszervezte az i^úságot. Évente készültek passió-előadásokkal, amellyel 
végiglátogatták az őrségi gyülekezeteket. Felvette és elevenné tette a kapcsolatot a ma Szlovéniához 
tartozó, de magyar ajkú Hódos evangélikus gyülekezetével. Aktívan részt vett a falu közéletében. 
Faluvetélkedőket, kulturális előadásokat, falunapokat szervezett feleségével együtt. Hozzá köthető 
az a szokás, hogy a környéken egyedül Örimagyarósdon szerves része a falunapnak a megnyitó 
istentisztelet. Ö indította el 2000-ben a kerek évfordulón jubiláló konfirmandusok találkozóját. Nevéhez 
köthető annak a kezdeményezése is, hogy a várdombon emlékhelyet alakított ki az önkormányzat 
ezeréves államiságunkra emlékezve. Továbbfejlesztette az ifjúsági tábor épületeinek minőségét, ahol 
ma már 20 éve tartja az egyházmegye nyári gyermek-, ifjúsági és zenei táborait. Mindezen munkákat, 
amíg egészsége engedte, jó ideig világi állása mellett végezte. Loós Csaba kerek 10 évig szolgált a 
gyülekezetben. 2004. február l-jén nyugdíjba vonult. 

A jövő esélyei 

Farkas Sándor 2004. február 2-án érkezett Örimagyarósdra. Felesége a szomszédos Nádasd 
gyülekezetének megválasztott lelkésze 2004 októberétől. Az új lelkész elődjétől komolyan megalapozott 
gyülekezeti feladatokat vett át, amelyeket törekszik folytatni és a kor követelményeihez, igényeihez 
igazítani. A lelkészlakás felújítását elkezdte a tetőcserével, a terasz irodává alakításával, majd a 
közeljövőben a fürdőszobát és a lakás szigetelését korszerűsítik. A tábor konyháját az új szabványoknak 
megfelelő módon átalakították, és megépül egy fedett kerthelyiség is a nyári foglalkozások céljaira. 

A célok között van a kistérségi együttműködés keretében, hogy részt vegyen a gyülekezet a szociális 
alapellátás és szakellátás kiépítésében, azaz a diakónia területén kívánunk előrelépni. Mivel a település 
az utóbbi évtizedben elvesztette iskoláját, postáját, önálló jegyzőségét, a gyülekezeten kívül nem 
maradt más intézmény, amely élére állhatna bármilyen kezdeményezésnek. Ezért igen fontosnak 
tartjuk a községi önkormányzattal való jó kapcsolatot, illetve a kezdeményezőkészség fenntartását. 

2004 óta kisebb-nagyobb rendszerességgel megjelenik a gyülekezet lapja, az Őrálló című újság, mely 
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megpróbálja dokumentálni a történéseket, és lelki útravalót, lélekemelő történeteket, imákat, verseket, 
gondolatokat adni a mindennapokra. 

A jövő feladataihoz tartozik a közösség történelme mellett összegyűjteni az egyes családok 
személyes történetét is. A már elkészült alapos levéltári kutatásokon is alapuló, Brebovszky Gyula 
által összeállított tudományos szintű mű mellé a családfákat is összeállítanák az anyakönyvek és 
a családlátogatások nyomán, mely azután egyszerre jelenhetne meg a falu vagy a gyülekezet 
fennállásának egyik jubileumán. 

A gyülekezet tisztségviselői'" 
Lelkészek: Ratkóczy Balázs (Szőce, 1725-1732), Dömötör János (Zalaháshágy, 1647) 
Örimagyarósdon: Lipóth Mihály (1842-1886), Berke József (1886-1907), Darvas Aladár (1907-1909), 

Rónai B. Gyula (1909-1917), Bachát István (1917-1954), Brebovszky Gyula (1955-1969), Bozorády 
Zoltán (1969-1978), Rác Miklós (1978-1979), Zoltán László (1979-1982), Rác Miklós (1982-1983), 
Fábián Ferenc (1983-1986) Kiss István (1986-1994), Loós Csaba (1994-2004), Farkas Sándor (2004-
2010), Loós Csaba ny. lelkész helyettesít (2010-) 

Felügyelők 
Az 1859-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint 1859-ig biztosan nem volt felügyelője a 

gyülekezetnek. Eddig a presbitérium igazgatott. A töredék iratok és az 1889-től rendszeres 
jegyzőkönyvek az alábbiakról tanúskodnak: 

Martinék Károly (1886 körül), dr. Diénes Elek (18897-1911), dr. Kevey (Krenner) György (1911-1948), 
Dávid Ferenc másodfelügyelő (?-tl931), Biczó Sándor helyettes felügyelő (1948-1950), dr Pfandler 
Nándor (1950-1967), Szakály Lajos (1967-1973), Bertái Zoltán (1973-1980), Kósik István (1980-1993), 
Szakály József (1993-2006), Herczeg Imre (2006-) 

Gondnokok 
Az anyaegyházközség gondnoka volt a főgondnok (más néven: számadó gondnok vagy pénzkezelő 

gondnok), a fiókegyházközségekben is voltak gondnokok. Nagyobb építkezés idején munkavezető 
gondnok(ok) is. A gondnokok rendszerint 3 évre kaptak megbízatást az év elején, amelyet általában 
újabb 3 évre nem vállaltak, mert igen sok idejüket vette igénybe az iskolaépületek, tanítólakások és az 
orgona építése. Alábbiakban a főgondnokok névsora olvasható. 

Biczó János (1839-40 körül). Kovács Péter (1842 körül). Báli Mihály (1848 körül), Orbán Mihály 
(1854-1860?), Biczó Ferenc (1861 körül), Biczó János (1871 körül), Péter Dániel (1886 körül), Biczó 
Dániel (18877-1890), Kovács István (1890-1893), Biczó János (1893-1896), Gérnyi József (1896-1899), 
Szakály János (1899-1902), Kósik János (1902-1905), Kósik István (1905-1908), Kovács Ferenc (1908-
1911), Bertái János (1911-1914), Kósik Ferenc (1914-1917), Bah Mihály (1917-1918), Szabó Péter (1918-
1919), Orbán István (1919-1920), Kovács István (1920-1922), Kovács Sándor (1922-1924), Osbáth János 
(1924-1935), Biczó Ferenc (1935-1938), Kósik József (1938-1941), Biczó István (1941-1942), Kovács 
Sándor (1942-1946), Biczó Sándor (1946-1950), Biczó József (1950-1954), Szakály Lajos (1954-1955), 
Kósik Ferenc (1955-1958), Szakály Gyula (1958-1960), Kovács Kálmán (1960-1966), Kósik István 
(1966-1973), Bertái Jenő (1973-1980), Biczó János (1980-1987), Haholt János (1987-1993), Péter László 
(1993-2003), Kósik Jenő (2003-2006), Szakály Szabolcs és Krutzler Gyula (2006-) 

Tanítók 
1. tanítók: Fameliczi? (1796-1802), Kovács N. (1802-1810), Bejek József (1811-1818), Ferenczi László 

(1818-1828), Ziskó György segédlelkész (1828-1835), Kebeley Péter ev. helyettes segédlelkész és tanító 
(1835-1842), Lipóth Mihály lelkész (1842-1868), Pammer Rezső(l), Háidt Pál (1886-1890), Borsody 
János (1890-1900), Asbóth József (1900-1929), Dávid Gyula (1930-1948) 

2. tanítók Bögöthy Károly (1911-1914), Lengyel Sándor (1914-1916 hősi halott), Papp EndrénéVáradi 
Jolán (1915-1917), Nagy Árpád (1917-1924), Asbóth László (1924-1928), Karner Margit (1928-1931), 
Borsódy László (1931-1943), Szupper Mihály (1943-1948) 

Jegyzők 
Az iskola államosításáig a 1. tanítók voltak a jegyzők: Szupper Mihály (1948-1949), Bachát István 

lelkész (1949-1953), Góger Sándor (1953-1960), Bertái Zoltán (1960-1973), Biczó László (1973-2004) 
Kántorok 
Az iskola államosításáig a másodtanítók voltak a kántorok: Szupper Mihály (1943-1949), Kovács 

Jenő (1950-1955), Baján Imre (1955-1960), Brebovszky Gyuláné (1960-1969), Baján Imre (1969-1997), 
Loós Csabáné (1997-2004), Déri Boglárka (2004-) 

355 Forrás: Jegyzőkönyvek, illetve Feljegyzések a gyülekezet történetéről 1796-1962 
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A gyülekezet állandó alkalmai 

Istentiszteletek 

Örimagyarósd: minden vasárnap 11 óra (templom) 
Szőce: minden hónap 1. vasárnapján 14 óra (könyvtár) 
Zalalövő: minden hónap 1. vasárnapján 15 óra és nagyünnepek másnapján 15 óra (r. kat. hittanterem) 
Zalaháshágy: minden hónap 1. vasárnapján 16 óra (házaknál) 
Viszák: minden hónap 3. vasárnapján 14 óra és nagyünnepek másnapján 14 óra ((közös ev.-ref.) 

(templom) 
Hegy hátszentjakab: minden hónap 3. vasárnapján 15 óra (öregek napközi otthona) 
Kisrákos, Pankasz: nagyünnepek előtti vasárnap 16 és 17 órakor (háznál) 
Szaknyér: nagyünnepek másnapján 13 órakor (közös ev.-ref.) (önkormányzat) 
Ürvacsora: nagyünnepek mindkét napján, újévkor, böjti és adventi evangelizáció záróalkalmán, 

konfirmációkor, Találkozás Napján 

Szokásos évi programok 
Örimagyarósd: 
Téli időben két szeretetvendégség szombat este 18 óra (gyülekezeti terem) 
Adventi és böjti evangelizáció péntek, szombat este 18 óra, vasárnap 11 óra vendégigehirdetővel 
Passióelőadás és karácsonyi műsor az i^úság szereplésével 
A „Mozdulj" vetélkedő december 30-án 
Adventi és húsvéti kézműveskör 
Találkozás Napja: gyülekezeti nap és konfirmandustalálkozó szeptember végén 
Közös nyári tábor az őrimagyarósdi, nádasdi és szentgotthárdi gyerekek részére 
IFI a tanév alatt 
A gyülekezet tábora 

Táborunk neve; Örségi Evangélikus Vándortábor 
Cime: 9933 Örimagyarósd, Ady u. 8. és 14. 
Kapcsolattartó: Loós Csaba ny. helyettes lelkész 
Telefon: 94/426-109 
E-mail: orimagyarosd@lutheran.hu 
Nyilvántartási szám: 942 és 943. Kulcsosház és matracszállás 

Farkas Sándor 
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Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség 

9653 Répcelak, Bartók B. u. 44. 
Tel.: 95/370-607 
Web: http://repcelak.lutheran.hu 
E-mail: repcelak@lutheran.hu 
Verasztó János lelkész 

Az önállósodás éve 1867, addig a gyülekezet Csánig 
filiája volt. 

Répcelak 
Lélekszám; 932/998/678 
Csánig 
Lélekszám: 218/218/218 
Közös tisztségviselők és presbiterek: Gömböcz 

Róbert felügyelő, Csontár Gábor másodfelügyelő, 
Németh József Sülé Gábor gondnokok, Kiss Lajosné, 
Németh Jánosné pénztárosok, Szalay Gertrúd, 
Kis Attila számvevőszéki elnök. Halász Istvánné, 
Gömböcz Kálmánné egyházfik. Presbiterek: 
Ágostonné Bognár Anita, Bokor Kálmánné, Boros 
Ferenc, Csóka Gézáné, ifj. Hollósy Kálmán, Kis 
Mihály, Kiss Jánosné, Kozma Lászlóné, Meleghné 
Szanyi Veronika, Mesterházy Dénesné, Mészáros 
Endréné, Mészáros Kálmán, Mészáros Kálmánné, 
Mészáros Ottó, Molnárné Szabó Ernesztina, 
Nagy Sándorné, Németh Endre, Németh Ernő, 
Szabadosné Molnár Melinda, Szálai Szabolcs, Széles 
Lajos, Takács Kálmán, Torma István, Tömböly Lajos, 
Varga Béláné, Varga Kálmán, Varga Jánosné 

Nick szórvány 
Lélekszám: 43/43/43 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 1193/1259/939 

A gyülekezet története 

Répcelak város (első említése 1390-ből való Lak néven) és Csánig község (II. Endre adományozta 
a 13. század elején a Jaák nemzetségnek Chanig, Chanik néven) több évszázados múltjához képest 
rövidnek tűnik az a 139 év, mely időt önálló anyagyülekezetként élt át a két település evangélikus 
népe. 

A gyülekezeti élet haj szálgyökerei visszanyúlnak a 16-17. századba, összekapcsolódva a szomszédos 
falvak: Nick, Uraiújfalu gyülekezeteinek életével. A reformáció terjedését, meggyökeresedését ezekben 
a helységekben olyan neves evangélikus patrónusok segítették, mint a Nádasdy, a Kisfaludy, a Nicky, 
később a Radó, és Vidos családok. 

Reczés János hegyfalusi lelkész, majd csepregi főesperes már 1590 körül két lelkészt avatott Csánigon. 
Ez időben Répcelakot és Csánigot is a nicki lelkész gondozta. Az első ismert Nickben szolgáló lelkész 
Kóla János, aki az elsők közt (34.-ként hazánkban!) 1596-ban írta alá a Liber Condordiae (Egyesség 
Könyve) hitvallási iratait. A következő adat 1633-ból való, melyet Kiss Bertalan püspök Vas megyei 
egyházlátogatása alkalmával jegyeztek fel a répcelaki filiáról: „Volt itt régebben egy fából csinált 
kápolnácska, de már csak a helye látszott." 

Az ellenreformáció korában megszűnt a nicki evangélikus gyülekezet, és Csánig vált anyagyülekezetté. 
1669-ben itt Dasztra György szolgált. A gyászévtized után a kemenesaljai esperesség 1695-ben 
Répcelakon felvett egyházlátogatási jegyzőkönyve Iványi Mihályt említi a gyülekezetek lelkészeként. 
Az iskolában külön tanító még nem volt, de 1706-ban Cseh György lelkész neve mellett már Boros 
Mihály rektor neve is szerepelt Ács Mihály esperes feljegyzéseiben. A kemenesaljai esperesség 1725-
ben készült hivatalos névtárában már Répcelak az anyagyülekezet, és Csánig a fília. 
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A század közepére teljesen megszűnt a gyülekezetek önállósága. Újabb nehéz évtizedek következtek 
egészen az 1781-ben II. József által kiadott türelmi rendeletig. A Répcelak-Csánigi Gyülekezet az 
időközben megerősödött és újjászervezett uraiújfalui egyházközség fiókgyülekezeteként élt 1786-
tól. Az első lépéseket az önállósulás felé csak 70 év múlva tette meg a gyülekezet, amikor 1856-ban 
megvásárolta a Kisfaludy Lajos-féle lakóházat s a hozzá tartozó 5572 négyszögöl területű földet, 
amelynek árát 4 év alatt fizették ki az eladónak. Ez a lakóház lett a későbbi paplak, a föld pedig 
lelkészi javadalomként szolgált. Tíz esztendőnek kellett eltelnie, mire 1866-ban a Répcelak-Csánigi 
Egyházközség anyagyülekezetté alakulását szentesítette az egyházkerület Győrben tartott november 
28-i közgyűlése. 

A hazánk szempontjából sorsdöntő két esemény 1867 (kiegyezés) és 1918 (második világháború 
vége) közé esik a gyülekezet első lelkészének, T. Kund Sámuelnek a későbbi vasi esperesnek a 
szolgálata. Ö az első Répcelakon lakó lelkész, akinek 51 évi munkássága alapvetően meghatározta a 
gyülekezet életét és arculatát. A Körmendről ide érkezett német ajkú lelkész első igehirdetését július 
7-én az iskolaudvaron Isten szabad ege alatt tartotta. Ez a körülmény, valamint a hívek több évtizedes 
óhaja megadta számára az első komoly feladatot, hogy a 19. század első felében az iskola és az imaház 
céljára épült hajlék mellett templom is épüljön. 

1869 tavaszán kezdődött az építkezés Geschrey Lajos sárvári építőmester tervei alapján. Az építés 
költségét, mely 17 856 Ft-ra rúgott, nyolc év alatt rendezte a gyülekezet, ebben segítségére volt a 
Gusztáv Adolf Gyámintézet, valamint Radó Ignácz és felesége, Ajkay Cecília nagylelkű felajánlása. A 
templomszentelési 1870. november 13-án Karsay Sándor szuperintendens és Poszvék Sándor esperes 
végezték. A templom berendezési tárgyait a Kund Sámuel kezdeményezésére megalakult nőegylet 
szervezésében szerezték be. így nekik köszönhető a kegytárgyak, a gyertyatartók, a keresztelőkút, 
a templomi csillárok, valamint a toronyóra és a templomkerítés megvásárlása illetve elkészítése. A 
csánigi nőegylet 1898-ban alakult, segítette valláskülönbség nélkül a szegény gyermekeket. Négy év 
múlva már 1200 Ft alaptőkéjük volt. Hozzájárultak az imaház felszereléséhez is. 1902-ben elhatározták, 
hogy a teológiai önképzőkört kérik fel egy „vallásos-est" tartására.'*" 

A templom mellett az iskolára is volt gondja a gyülekezetnek. Répcelakon két, Csánigon pedig egy 
tanerős iskola működött. 1912-ben két tanítói lakás is épült, és elkészült a harmadik tanterem, s a 
gyülekezet megszervezte a harmadik tanítói állást. Tanítókként Szigety Dénes, Ihász Ferenc és Káldy 
Margit Répcelakon, Horeczky Gyula pedig Csánigon teljesített szolgálatot. 

Kund Sámuel 1918. március 3-án bekövetkezett halálával lezárult egy történelmi korszak a gyülekezet 
életében. 81 éves korában költözött haza Urához. A halála után néhány évvel emelt díszes síremlék, 
valamint a 2000-ben nevét felvevő gyülekezeti alapítványunk arról árulkodik, hogy munkáját hála és 
megbecsülés övezte régen és ma is. 

Szolgálatát Tarján István répcelaki helyettes lelkész folytatta. Ö egy, az 1919. évben Kapi Béla által 
végzett püspöki vizitáció tanúsága szerint lendületet adott a konfirmációi oktatásnak, a nőegyleti és 
az ifjúsági egyesületi munkának. Legfontosabb feladatának maga is a belső lelki építkezést tartotta. 
Közben a tanítók személye is változott. Csánigon Vörös Endre vette át a stafétabotot, Répcelakon 
pedig Gőcze István, Takács Ernő és Sas Vilma végezte az oktatást. 1930-ban az Ágostai hitvallás 400 
éves évfordulójára teljesen megújult a templom. Tarján István 1942. január 6-án halt meg. Élete delén, 
50 éves korában szólította el Ura abból a szolgálatból, melyben elsősorban a belmissziói, ifjúsági 
munkában és a hívek belső megerősödésén fáradozott. 

Az újabb korszak Smidéliusz Ernő nevéhez kötődik, aki 1942 áprilisában kezdte meg szolgálatát. 
A háború éveiben Malaga Elza diakonissza nővér vezetésével megelevenedett a gyermek- és iíjúsági 
munka. A háború után a lelki és anyagi romok eltakarítása volt a legfontosabb. A templom is jelentős 
károkat szenvedett. A hamarosan beköszöntő diktatúra előtt még reményteljes kezdeményezésekre 
került sor Kapi Béla püspök a répcelaki Ajkay-kastélyt egyházkerületi ifjúsági központnak jelölte ki. 
A rövid ideig működő népfőiskola mély nyomokat hagyott a gyülekezetben, Tekus Ottó lelkész és 
Bartos Piroska nővér neve még ma is ismerősen cseng az idősebb generációk fülében. A kommunista 
állam ateista ideológiai alapokon állva 1948-ban elvette a gyülekezet iskoláját, és az egyházközség 
15 holdnyi földjét is elkobozta. Az oly sok áldást jelentő és hatásában a gyülekezet kereteit messze 
meghaladó belmissziói otthon munkáját 1952-ben betiltották. 

1965-ben pusztító árvíz zúdult Répcelakra. A 150 éves lelkészlakást az árvíz után lebontásra 
ítélték, és 1969-ben közegyházi és amerikai evangélikus segítséggel felépülhetett az új parókia. 1967. 
december 12-én ünnepi istentisztelet keretében emlékezett meg a gyülekezet fennállásának 100 éves 
jubileumáról. Smidéliusz Ernő, a gyülekezet harmadik lelkésze 1982-ben vonult nyugállományba. 
1989. szeptember l-jén veszítette el őt gyülekezetünk. 

Első három lelkészünk munkásságára 115 szolgálati év jutott. Mindhárman a répcelaki temetőben 

356 Payr Sándor: Egyházi emlékek Urai-Ujfalunak és vidékének múltjából. Budapest, 1910. 
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nyugszanak. Mindenszentekkor régi hagyományt ápolva a temetői áhítat keretében imádsággal 
szoktunk emlékezni sírjaiknál megállva. 

A gyülekezeti szolgálatot ezután két évig Bánfi Béla nagygeresdi lelkész végezte. Külön érdekesség, 
hogy a helyettesítési szolgálatával egy időben zajló erőteljes iparosítás következtében egész utcányi 
nagygeresdi evangélikus költözött Répcelakra, és talált új gyülekezeti otthonra. 

1984-től 1992-ig Zólyomi Mátyás lett a gyülekezet lelkésze. Nevéhez fűződik a templom részleges 
felújítása és a répcelaki belmissziói otthonban 1947 és 1952 között megtartott konferenciákon részt 
vettek számára szervezett csendesnapi alkalmak. Munkásságához kapcsolódik az iskolai hitoktatás 
újraszervezése is. 

1992-től 1996-ig Jánosa Attila végezte segédlelkészi szolgálatát a gyülekezetben. Szolgálatához 
kapcsolódik a nőegylet újjászervezése, az i^úsági munka beindítása és a templomfűtés szerelése. 

1996 óta napjainkig lelkészházaspár végzi szolgálatát gyülekezetünkben. Verasztó János és 
Verasztóné Magyar Melinda méltó elődök nyomába léphetett. A répcelaki parókia mindig hangos 
volt a gyermekhangtól. A lelkészházaspár ebben is követi elődeit, négy gyermeket nevel az 1250 lelket 
számláló nagy gyülekezetben végzett feladatok mellett. 

A jelen 
A rendszerváltozást követően a volt egyházi ingatlanokat érintő kárpótlási törvénynek köszönhetően 

jelentős anyagi forráshoz jutott a gyülekezet. Ez alapozta meg a tíz év óta folyamatos felújítást. Ennek 
keretében teljesen megújult a répcelaki és a csánigi templom, a répcelaki imaház és a parókia, valamint 
gazdagodtunk egy új többfunkciós gazdasági épülettel is. A répcelaki orgonát nemcsak felújítottuk, 
hanem bővítettük is, így alkalmassá vált hangversenyek megrendezésére. Templomunk rendszeresen 
helyt ad kulturális eseményeknek, valamint az egész város számára fontos közéleti eseményeknek is. 

Az ifjúság aktivitásának köszönhető, hogy 1998 óta élő testvéri kapcsolatot ápolunk amerikai 
evangélikus testvérekkel. Gyümölcsöző együttmunkálkodásunk eredménye, hogy nyaranta 150 fős 
angol táborokat rendezünk. Hét éven át egy amerikai misszionárius házaspár is segítette az ifjúsági 
munkát. Zenét szerető iíjak közös szolgálatából nőtt ki a Vekker együttes, mely az egész ország 
területén végez evangelizáló munkát. 

Érezzük és tudjuk, hogy a Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség felelőssége éppen 
lehetőségeinek köszönhetően túlterjed a gyülekezet határain. Isten segítségével igyekszünk ennek a 
kihívásnak megfelelni. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek 
Nickből: Kóla János (1596) 
Csánigból: Dasztra György (1669), Iványi Mihály (1695) 
Répcelakiak: T. Kund Sámuel (1867-1918), Tarján István (1919-1942), Smidéliusz Ernő (1942-1982), 

Bánfi Béla (1982-1984), Zólyomi Mátyás (1984-1992), Jánosa Attila (1992-1996), Verasztó János és 
Verasztóné Magyar Melinda (1996-) 

A Belmissziói Otthonban: Tekus Ottó kerületi lelkész és Bartos Piroska diakonissza nővér (1942-?) 
Tanítók 
Répcelak: Cseh György (1706), Boros Mihály rektor (?), 1912-től: Szigethy Dénes, Ihász Ferenc, 

Káldy Margit, Gőcze István, Takács Ernő, Sas Vilma 
Csánig: 1912-től Horeczky Gyula, Vörös Endre 
Felügyelők: Pfeiffer Sámuel (1867-1876), Radó Kálmán (1876-1890), Takách Sámuel (1890-1912), 

Radó Lajos (1912-1936), Radó Kálmán (1936-1945), Radó Lajos másodfelügyelő (1936-1945), Széles 
Gyula (1950-1982), Büki Dezső másodfelügyelő (1950-1982), Gaál Tamás (1982-1995), Kovács Lajos 
(1995-1999), Kiss Attila (2000-2004), Gömböcz Róbert (2004-), Csontár Gábor másodfelügyelő (2004-) 

Verasztó János 
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Sárvári Evangélikus Egyházközség 

9600 Sárvár, Sylvester u. 3. 
Tel.: 95/320-473 
Web; http://sarvarlutheran.hu 
E-mail: istvan.gyarmati@lutheran.hu 
Gyarmati István lelkész 

Önállósodás és anyakönyvezés kezdete: 1806, de 
1534-től a „reformáció egyik centruma" 

Sárvári anyaegyház 
Lélekszám: 1030/712/335. Horváth Zsolt 

felügyelő, Seregély Sámuel másodfelügyelő, 
Darabos Tamás gondnok, Koronczai Ottó 
másodgondnok, Smidéliusz Józsefné jegyző. Nagy 
Gézáné pénztáros, Szalay Éva számvevőszéki 
elnök, Kovácsné Bertha Tímea számvevőszéki tag, 
Horváth Árpádné nőegyleti elnök, Grúber Lászlóné 
hitoktató. Gyarmatiné Horváth Lenke hitoktató, 
Varga József férfiegyleti elnök. Bíró Istvánné, Dr. 
Gyarmati Gizella, Hári Endre, Illés Csaba, Dr. Illés 
Gábor, Kovács László, Kovácsné Szabó Nikoletta, 
Mórocz Tibor, Szabó Jánosné, Hirschberg Henrik 
kántor, Hirschbergné Winter Ágnes kántor, 
Krizsánné Szabó Gábrielé Baba-Mama Kör vezető 

Rábapatyi leányegyház 
Lélekszám: 206/205/154. Mészáros Béla 

hitoktató. Bognár Ernő gondnok. Mészáros László 
másodgondnok. Varga Lászlóné jegyző. Kondor 
Istvánné számvevő.tag, Eredics Jánosné presbiter. Görög Ernő, Hajas Lászlóné, Horváthné Joós Hilda, 
Kecskésné Remete Henriett, Kiss Levente, Mészáros Gyula, Németh Gyula, Odor Józsefné, Odor 
Sándorné, Tóth Ildikó 

Szórványok 
Bögöte (2/2/0), Bozza (1/1/0), Csénye (10/5/2), Ikervár (16/22/10), Kenéz (1/4/0), Megyehíd (2/6/0), 

Nyőgér (3/2/0), Pecöl (4/3/0), Porpác (4/2/2), Sótony (5/4/2) 
Az egyházközség lélekszáma összesen; 1291/970/505 

A gyülekezet története 

A település 

Pattintott és csiszolt kőszerszámok bizonyítják, hogy már a kőkorszakban is lakott települések 
voltak e tájon. Egyik népcsoport váltotta a másikat. „A legkorábbi, földet művelő, agyagedényt készítő 
őskori népességtől kezdve minden őstörténeti korszak folyamatos megtelepedésének megtalálhatjuk 
itt valamilyen kétségtelen nyomát."^" Az idézett könyv végigveszi a kő-, réz-, bronz- és vaskorszakot 
és a különböző korokban itt élő népeket. 2007 áprilisától látható egy új kiállítás-sorozat a Nádasdy 
Ferenc Múzeumban: Előkerülök címmel, amelyen a várost elkerülő új út építéséhez az északi oldalon 
feltárt kelta település leletanyagát mutatják be. A Kr e. 4. századból a kora, a középső és a késő 
La Téne-korszakban virágzott földművelő kultúra mellett jelentős volt a helyi vaskohászat és a 
cserépedény-készítő ipar. Aztán „a körülsáncolt magaslati kelta erődök sorsa megpecsételődött a római 
hódítással".^*" „Közel 2000 évvel ezelőtt a Római Birodalom fennhatósága alá került. Pannóniának 
nevezték, és szerves módon kapcsolták a birodalom egészéhez. Hamarosan kiépítették az utakat 
és katonai táborokat. Egy 4. századi leírás szerint Savariától keletre, a Gyöngyös és a Rába folyó 
torkolatánál Bassiana - jelentése: vizes medence, vízjárta rét, ingoványos terület - (Sárvár) nevű 

357 Sárvár monográfiája. Szerk. dr. Horváth Ferenc, Szombathely, 1978. 47. Továbbiakban: Sárvár. 
358 Sárvár. 63. 
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település található."'" Az Arrabonából (Győrből) Savariába (Szombathelyre) vezető út fontos állomása 
volt ez a település."" A népvándorlás korában az első itt feltűnt nép a hun volt, majd a keleti gótok 
következtek. De megfordultak itt a gepidák, a longobárdok és a türkök is. Ezek emlékei ezen a tájon is 
feltalálhatók. „Az 568. esztendőtől az avarok a kizárólagos urai mintegy negyed évezredig a Kárpát
medencének.""'' 791 augusztusában Nagy Károly népe tört az avarokra. Eljutottak egészen Győrig. 
Egy századdal utána új nép költözött a Kárpát-medencébe: a magyarok, akik a honfoglalás második 
szakaszában ezt a régiót is elfoglalták. 

Sárvár nevét földváráról kapta. „Sárvár - nevéből következően - vízölelte földvár volt (...) a 
földvárnak eredetileg Tasvár volt a neve az építtetőjéről, később - ezt már más források mondják - a 
Sárvár nevet kapta."""^ Több ilyen „várról" is tudunk a nyugati részen, ezek a gyepühöz tartozó katonai, 
védelmi helyek voltak, amelyek a királyhoz tartoztak, igaz, hogy értük más vezérek, urak is harcoltak. 
I. Károly király 1327-től fokozatosan szedte vissza az elidegenített királyi birtokokat. „A várbirtok 
és egyúttal Sársziget, Semjén, Sár földesura a király. Képviselője a várnagy."*' Ez a földvár tehát 
minden bizonnyal a honfoglalás korában jött létre, majd a 13-14. században építették át. Egy 1328-
ból való oklevél említi a sárváriak kiváltságait. Ezt a kiváltságot - többek között vámkedvezményt 
- megőrizték a szigeti mezővárosban lakók is. 

A vár és környéke plébániájáról 1385-ből van adatunk. A várúr káplánjáról az első adat csak 1465-
ből való: Elek káplán a mezővárosnak is plébánosa volt. Magának a várnak kápolnájáról csak 1467-ből 
értesülünk. Ekkor már Péter pap volt a Kanizsaiak káplánja. Öt követte Antal pap mint káplán vagy 
mint a kápolna igazgatója az 1520-as évektől. 

Az Anjou-királyok híveiket adományokkal gyűjtötték, ennek reményében az ország sok nagy 
családja melléjük állott. Közöttük volt a Kanizsai család is. A család az Osl nemzetségből származik. 
Osl ispán egyik fia a lázadó nagyurakat Kanizsa várából kiűzte, ezért 1331-ben megkapta a várat, és 
felvette a Kanizsai nevet. Egyik utódja, Kanizsai János esztergomi érsek és főkancellár kapta meg 
jutalomként a sárvári uradalmat, igaz, hogy később el is vesztette. Innen hosszú évtizedeken át tartó 
pereskedés indult a várért, de végül a Kanizsai család lett a tulajdonos. 

Lassan „Sárvár azon magyarországi városok sorába emelkedett, amelyek a valódi civitasok (királyi 
és püspöki városok) után jövő civitas-oppidum névvel illethető kategóriába tartoztak, messze azoktól 
a településektől, amelyek csak oppidumok (mezővárosok) voltak."'" A város története a 16. századtól 
egészen a 19. századig két nagy korszakra osztható. 1530-1674 között a vár és település élete a Nádasdy 
családhoz kapcsolódik. 1674-1848 között különböző földesurak fennhatósága alatt állt. Minket most az 
első korszak érdekel inkább. 

A Nádasdy család a köznemességhez tartozott. Osi birtokai Nádasdon, Sárvár vidékén és Vas 
megye déli részén voltak. Különböző nagybirtokosok „familiárisai" (nagyobb úr szolgálatába szegődő 
kisnemesek) voltak. I. Nádasdy Ferenc a Kanizsayak névadó várának volt várnagya. Fia, Tamás 
kiemelkedett az ősök sorából, a királyi udvarba került, a birtokokat bővítette. A mohácsi csata után 
Habsburg Ferdinánd pártján volt, kivéve azt az 5-6 évet, amikor a török fogságából csak úgy tudott 
kiszabadulni, hogy Szapolyai János mellé állt. Ekkor jegyezte el a 12 éves Kanizsay Orsolyát. Ezzel 
a lépéssel - amihez hozzá kell tenni, hogy a házasságuk igaz szerelemben folyt - a Kanizsay birtok 
tulajdonosa lett, de hozzá tartozott Kapuvár, Csepreg, Léka, Sárvár, Egervár, Velika és még néhány 
más birtok is, pl. Fogaras. Nádasdy ideköltözött, ez lett birtokának központja. „Sárvár biztos pont volt 
a 16. századi anarchiában, majd a török előrenyomulása idején.""^ A török veszedelem szükségessé 
tette, hogy Sárvárt a védelem szempontjából is átépítsék. A falakon kívül és belül olasz építőmesterek 
és sokan mások dolgoztak, erősítették, szépítették a kastélyt. A kastély kétemeletes lett, sokféle 
rendeltetésű szobával. A Kőszeg és Bécs felé vonuló törökök két ostromának sikeresen ellenállt a 
vár 1532-ben. Nádasdy Tamás Grazban, Bolognában, Rómában és Bécsben tanult. Kapcsolatban állt 
a humanista tudósokkal. „Az átmeneti idő után a reformáció vert gyökeret Sárváron" - olvassuk az 
előbb idézett írásban. 

A reformáció dunántúli centruma 

„Nádasdy biztosította, hogy a magyarországi reformáció egyik fontos centruma jöjjön létre itt."'" 

359 Urbán László: Honismereti Híradó 1974/1 
360 Itinerarium Antoninianum (Antonius útleírása) 
361 Sárvár. 80. Solymár Gábor: A sárvári műemlék evangélikus templom. Sárvár, 1988. Továbbiakban: Solymár 
362 Sárvár. 83. 
363 Sárvár. 89. 
364 Sárvár. 200. 
365 Sárvár. 345. 
366 Solymár. 
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„A reformáció Sárvárott 1534 tavaszán Sylvester János megérkezésével kezdődik, akit a budai 
városbíró és egy pápai tanító ajánlottak Nádasdynak."'" - „A külföldi humanisták között ismert 
orvosok is többször megfordultak Sárváron, és a magyarországi irodalom jeles alakjainak: Sylvester 
Jánosnak, Dévai Mátyásnak"*, Tinódi Sebestyénnek működése is részben ide kapcsolódott."'" Sylvester 
itt elemi iskolások tanítója volt. De - ahogy akkor nevezték - Űjszigeten téglából iskolát épített. Ezért 
Melanchthon Fülöp 1537-ben írt levelében elismerését fejezte ki."° Hamarosan nyomda is létrejött 
Strutius, majd Abádi Benedek vezetésével, és 1539-ben megjelent a Grammatica Hungarolatina, olyan 
nyelvkönyv, amely a magyar nyelvet tanítja. „Erdősi Sylvester János, aki csudálta a magyar nép 
elméjének ékes voltát a lelésben, vagyis magyar poézisban, aki a vírágénekeket sem vetette meg, s 
aki Krisztus feltámadásáról egyházi éneket is írt, midőn a bibliafordításához csatolt mértékes magyar 
párverseit Nádasdy Tamásnak megküldte, ezt írta: »Akkor szépek ezek igazán, ha lantkísérettel 
éneklik.«"' Mondhatjuk, vele indult a magyar nyelv tanítása. Nyelvtankönyvét fiának ajánlotta: 

„Újholdkor született kicsiny fiamnak 
Nyújtom mostan ez új s szerény írásom, 
Ö forgassa, s azok, kik új tudásra 
Szomjaznak..." 
„Úgy látszott nekem Tivadar (eredetiben Theodor) fiam, hogy hasznos dolog előbb, még mielőtt az Űj 

Testamentum, az én művem, a mai hazai nyelvünkön az emberek kezébe jutna, ezt a propaideumatá-t 
(görög szó; alapvetés) név szerint neked ajánlani." Fia még nem járt iskolába, amikor az édesapa ezt 
írta."^ 

Ennél is nagyobb szolgálata volt az első Magyarországon nyomtatott magyar nyelvű könyv, az 
Újszövetség kiadása 1541-ben. Híres és szép bevezető és ajánló időmértékes verse, melynek első két 
sorát idézzük: 

„Próféták által szólt rígen níked az Isten, 
Az, kit igírt ímé, végre megadta Fiát." 
Az eredetiről készült másolat a sárvári templom oltárán található, és a magyar népnek írt szép verse 

a sárvári Thermal Hotel előcsarnokában egy nagyméretű falikárpiton olvasható. Az akkor használatos 
„ősnyomda" működőképes rekonstrukciója a helyi múzeum egyik kiállítótermének fő darabja. 

Dévai Mátyás is élt és dolgozott itt. Már előzőleg írt a „Szentek aluvásáról" egy könyvet, és 52 
reformátori tételét is megfogalmazta, de csak kéziratban, amiért megtámadták. Ezért itt Sárváron ezt 
a két művét sajtó alá rendezte, s innen írt szép levelet a katolikus papból áttért és megnősült Bebek 
Imrének 1535-ben. Mindezért együtt sokáig Sárvárt „magyar Wittenberg" néven is emlegették."' 

A már többször idézett Sárvár monográfiája több olyan diákról tesz említést, akik ebben vagy a 
későbbi időben a sárvári iskola tanulói voltak (pl. Pesti Makarius József aki Nádasdy Ferenc nevelője 
lett), és innen mentek külföldre, éppen Wittenbergbe, és visszatérve tanítók, lelkészek, írók lettek, 
vagy a Nádasdyak segítették őket itthoni és külföldi tanulásban."* 

„Szegedi Máté 1550-ben ajánlotta fel szolgálatait Nádasdy Tamásnak, 1555-ben már biztosan 
Sárváron élt mint udvari lelkész, s mint ilyen a kis Nádasdy Ferenc első nevelője is volt. 1576-ban a 
Dunántúli Evangélikus Egyházkerület első püspökének választotta. Sárvárott halt meg 1585-ben." ' " 
Vannak, akik Endericus Máté korábbi kálmáncsehi tanítóval azonosítják, innen került Csepregre, majd 
Sárvárra. " ' 

Sárvári Pál prédikátor 1557-ben élt itt, aki botanikai munkájáról is nevezetes volt. Szegedi Máté 
lelkész utódja Szalárdí Mihály volt, akit Samarjai Vidos Lénárd követett, 1596-ban a sárvári gyülekezet 
vezető lelkésze volt.'" 

Beythe István Nádasdy Ferenc sárvári nevelője volt 1564-ban, majd németújvári lelkész, később 
dunántúli püspök lett, aíci később a kálvini irányba hajlott. Több tanító és hitvitázó könyve mellett 

367 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924.1. 59. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. 
1933, 1996 reprint. 110-113. 

368 A régebbi kutatók Dévai Bíró Mátyásként említik, az újabbak a Dévai Mátyás név mellett állnak ki. 
369 Sárvár 354. 
370 Czenthe Miklós: Melanchthon levele Nádasdy Tamásnak 1537. in: Credo. Evangélikus Műhely, Budapest 1997, l-2.sz. 19-25. 
371 Payr. 782. 
372 Sárvár. 435. 
373 Solymár. 
374 Sárvár. 435-437. 
375 Sárvár. 437. 
376 Keveházi László: A kereszt igéjét hirdetni kezdtem. Sztárai Mihály élete és szolgálata. Luther Kiadó Bp., 2005. 61. 
377 Sárvár. 437. 
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érdemes megemlíteni a „Stirpium nomenclator Pannonicus" (A magyar növények névmutatója) 
címmel egy németalföldi tudóssal együtt írt könyvét, amely a nyugati régió növényvilágát mutatja be. 

Szegedi Máté 10 évi püspöksége után Beythe István németújvári lelkész lett egy évtizedre a Dunántúli 
Egyházkerület második püspöke. 1595-ben viszont lemondott tisztéről, mert a helvét irányzathoz 
csatlakozott. Egy időre betöltetlen maradt a püspöki szék. Előbb Reczés János csepregi esperes, majd 
1599-től 1605-ig Magyari István sárvári lelkész látta el a püspöki jogokat gyakorló „supremas senior" 
(főesperes) tisztet. 

Magyari István Nádasdy Ferenc tábori lelkésze is volt. 1594-ben Esztergom ostrománál is szolgált, 
1599-től már állandó sárvári lelkészként dolgozott. 1605 végén vagy 1606 elején halt meg. Ebben a 
nehéz időben sokszor hallotta a katolikusok vádját: az ország romlásának az „új hit" az oka. Ezért 
írta - válaszként és Pázmány Péterrel való vitájaként - főművét: „Az országokban való sok romlásnak 
okairól" címmel. Ez a könyv egyébként nemcsak a hitvitázó irodalom jeles darabja, hanem az első 
magyar nyelven kiadott katonai tárgyú „hadászati" könyvként is számon tartják.'™ Könyvét Manlius 
János nyomdájában adta ki 1602-ben Sárváron."' 

Zvonarics Mihály szegény sorsú sárvári varga fia (testvére, Imre csepregi lelkész volt). 1605-1625 
között volt a sárvári gyülekezet vezetője. Később esperes, 1620-ban pedig dunántúli püspök. Jellemző 
a reformáció terjedésére és a sárvári kisugárzásra is, hogy ötéves püspöksége alatt 45 lelkészjelöltet 
avatott fel. Zvonarics Nádasdy Pál nevelője is volt.'™ Fiai is nevelők, lelkészek voltak, akik apjuk 
prédikációit Magyar Posztilla néven adták ki Csepregben 1627-től. 

Ákosházi Sárkány György tiszttartó volt a várban. Kis könyvecskét írt; Az idvösséges kimúláshoz 
való készületnek tudománya címen. írását Samarjai Vidos Lénárd lelkész „jobbította" és rendezte 
nyomda alá 1584-ben. 

Sibolti Demeter 1567-ben Nádasdy Ferenc nevelője volt, két könyvecskét adott ki. „Lelki Hartz" 
és „Vigasztaló" címen (1584). Több német írótól fordította ezeket, s a fordítók között ott volt Balassi 
Bálint, Bornemisza Péter és Heltai Gáspár is. 

Lethenyei István nevét sem szabad kihagyni, bár ő Csepregben volt lelkész, de itt is tanított az 
iskolában. Zvonarics veje volt. Híres, keresett könyveit itt adta ki. 

Az utolsó a 16. századból ismertek között Kis Bertalan volt. Először Csepregen tanított, majd 
szakonyi lelkészként szolgált. Nádasdy Pál 1619-ben hívta meg Sárvárra. 1625-ben lett püspöke a 
dunántúli kerületnek. Amikor azonban Nádasdy (III.) Ferenc áttért katolikusnak, menekülnie kellett 
neki is, Répceszentgyörgyre költözött. 

Az ellenreformáció vihara Sárvárt sem kerülte el. Ezen a vidéken ennek első jele az említett Nádasdy 
rekatolizációja volt 1643-ban. Eddig Sárvár valóságos központtá vált, az iskolából főiskola lett, 
nyomdája is országosan ismert volt, és az első három dunántúli püspök is itt működött lelkészként. 
„1644-től az ellenreformáció vette át az egyházi élet irányítását, és nagy kegyetlenséggel léptek fel az 
ellenszegülőkkel szemben. A Wesselényi-összeesküvés következtében a magyar krőzusnak is nevezett 
III. Nádasdy Ferencet is fej- és vagyonvesztésre ítélték. Az 1671 és 1681 közötti gyászévtized alatt a 
protestáns egyházakhoz tartozókat lázadóknak mondták, és több mint 700 lelkészt, valamint tanítót 
a pozsonyi vésztörvényszék elé idéztek. A leghűségesebbek gályarabságot is szenvedtek. 1675-76 
folyamán több mint egy évet szenvedett a sárvári vár börtönében 8 evangélikus és 7 református lelkész. 
A kínzások következtében Svetzki András Nyitra megyei evangélikus lelkész itt halt meg, itt is temették 
el. A Sárváron fogva tartottakat idővel elhajtották az Adriáig, és a gályákra való behajózást a Bukkari 
börtönben várták. Végül időjárási okok miatt nem tudták őket továbbszállítani. Szenvedéseikből egy 
részük innét szabadulhatott meg 1676. április 13-án. A sárvári vár belső udvarán emléktábla őrzi 
hithőseink emlékét. A 2006. évi nagyszabású várrekonstrukció feltárásai során bizonyítást nyert, hogy 
az l-es bástyában volt a vár- börtön. Reméljük, ennek bemutatása és látogathatósága is elérkezik. 
Még számos adat további kutatásra és tisztázásra vár e szomorú időből, mivel úgy tűnik, hogy 
az említetteken kívül mások is mártíriumot szenvedtek e falak között. Minden üldözés ellenére a 
környező községekben jelentős számú evangélikus tovább gyakorolta vallását. A következő száz éven 
át vármegyénként csupán két helyen engedték a nyilvános istentiszteletet és templomba járást. Vas 
megyében Nemescsóban és Nemesdömölkön volt erre lehetőség""" 

Az 1700-as évek elején Sárvár városi tanácsa megtiltotta evangélikusok letelepedését. Csak a 
környező falvakban vehettek telket: a Várkerületben, Tizenháromvárosban, Péntekfaluban és Sáriban. 
Ezek a közeli települések idővel a város részévé váltak. A legtöbb ide került német iparos evangélikus 
volt. 

378 Bencze Imre: Magyari István sárvári prédilcátor élete és munkái. Budapest, Evangélikus Országos Múzeum, 1995. 
379 Payr. 697. 
380 Bencze Imre: Zord idők feledett őrállója. Zvonarics István 1598-1649. Fébé Bt nyomdája, 1998. 
381 Solymár 
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A türelmi rendelet itt is új korszakot nyitott. A rendelet szerint, ahol 100 evangélikus vállalta a 
terheket, ott oratóriumot építhettek. Itt - egy századnyi elnyomás és tiltás után - 133 evangélikus 
jelentkezett. A kuruc háborúkban elnéptelenedett városba ebben az időben kezdenek beköltözni 
részint Vas megye nyugati részéből, részint Bajorországból. 1794-ben kezdték el templomuk építését. 

A templom „teljes belső berendezése fából készült. A karzaton hatváltozatú orgona kísérte a hívek 
énekét. Fekvése és alapterülete minden valószínűség szerint azonos volt a jelenlegi temploméval. 
1798-ban harangot vásároltak, és azt fa haranglábon helyezték el. 1800-ban kérvényezték a megyei 
hatóságtól, hogy önálló lelkészt választhassanak. Ebben az időben nagy tűzvész pusztított a városban. 
Az egyházi épületek nem károsodtak, de a hivek jelentős része nehéz anyagi körülmények közé került. 
Ezért csupán 1806-ban hívhattak lelkészt. 1794-től a nagysimonyi lelkész végezte a szolgálatokat 
felváltva magyar és német nyelven. Német nyelvűek alkották a gyülekezet 40%-át. 1824-ben olyan 
körülmények közé kerültek, hogy toronyépítésre gondolhattak. Ezt a munkát egy év alatt végezték 

Szomorú jegyzőkönyvi feljegyzés 1829-ből: „május 3-ára éjféli egy órakor oly rettenetes tűz 
támadott városunkban, hogy minden ellent állások mellett is néhány minuták alatt egyszerre több 
helyen gyulladt ki, és városunknak tetemes részét templomunkkal, prédikátori és oskolaházzal együtt 
elpusztította." 

A lelkésznek és a tanítónak is mennie kellett, mert a gyülekezet fizetésképtelenné vált. A lelkészlakás 
egyik megmaradt szobáját rendezték be iskolának és istentiszteleti helynek. Gyülekezeti tagok, de 
elsősorban presbiterek járták a várost és környéket, adományokat gyűjtve. Győrből és Sopronból is 
érkezett támogatás. 52 támogató nevét jegyezték fel a gyűjtőkönyvbe. 1834-ben újra gyűjteni kezdtek. 
Ekkor 65 támogatót jegyeztek fel 768 Ft-tal. Az új templom építésére Geschrey Sámuel tárcsái születésű 
(Tatzmandorf, Ausztria), de már Sárváron élő mestert kérték fel. Az alapkő letételének időpontját csak 
egy későbbi emlékezésből tudjuk: „új templomának alapkövét, hogy lerakhassa, ez történt 1834-ben."'" 
A következő évben a falak következtek és a torony. „Abban az időben egy meglehetősen szűk utca 
síkjában épült templom keresztje szinte alig lett volna látható, ezért egy kis elfordítással oldották meg 
a nagyobb láthatóságot."'" 1835-től már a belső munkák következtek. Az ide járó helyettes lelkészek 
már ekkor a templom épületében tartották az istentiszteletet. Az új templom ünnepélyes felszentelése 
1836. július 17-én történt. A szolgálatot Döbrentei Lajos uraiújfalui lelkész végezte. Ekkor iktatták be 
az új sárvári lelkészt: Ráhner Mátét, akit 1849-ben hazafias magatartásáért és beszédéért börtönbe 
zártak és hivatalvesztésre ítéltek. 

Később a boltíveket vonóvasakkal meg kellett erősíteni, mert a harangok mozgása miatt repedések 
keletkeztek. 1851 -ben új orgonát vásárolt a gyülekezet. Dorner Gáspár Albert szombathelyi orgonaépítő 
a játszóasztalon öt, a pedálon pedig két hangszínt épített be. A gyülekezet főrangú támogatók szeretetét 
is élvezte: 1858 tavaszán a Sárváron tartózkodó Windischgrátzné szül. Mecklenburg-Schwerini 
hercegnő a ma is látható új oltárképpel ajándékozta meg a templomot. Az olajfestmény a nagypénteki 
eseményt ábrázolja. (Az előző oltárképet az őrimagyarósdiaknak ajándékozta a gyülekezet.) 

1871-ben I. Vilmos német császár 50 birodalmi tallért küldött bécsi követsége útján templomi célra. 
Ennek segítségével vásárolták meg a nagy rézcsillárt. A vörös márványkő keresztelőmedence 1912-böl 
való. 

Ráhner Máté másfél évtizedes sárvári szolgálata a szabadságharcot követően kényszerűen ért véget. 
Idővel Nemeskoltán újra lelkészként, majd esperesként is működhetett. Egyik leánya, Terézia - miután 
Rácz Mátyás evangélikus kántortanító felesége lett - visszakerült Sárvárra.^'^ 

Az iskola 

Történetével külön kell foglalkoznunk. A sárvári iskola a régió egyik jelentős műhelye volt. Az 
eddigi leírásban is érintettük már a reformációval együtt járó kibontakozást, együtt volt ez a kettő 
fontos: a templom és iskola. Országos híre volt a „szigeti" iskolának. Itt tanított Sylvester János, Beythe 
István, Sibolti Demeter, Cziczak János, Pálházi Göncz Miklós, Dongó Gergely, Lethenyei István többek 
között. Ezt a fejlődést állította meg az ellenreformáció rendelete 1681-ben, amely nemcsak nyilvános 
istentiszteletek, hanem az iskolák tartását is betiltotta. Megyénként két-két iskola maradhatott (Vas 
megyében ez is: Nemescsó és Nemesdömölk). A virágzó és európai hírnévnek örvendő, magas képzést 
nyújtó sárvári iskola is a vidéki plébániai iskolák színvonalára süllyedt. Csupán az elemi ismereteket 
tanították ezután Sárváron.26 Az 1730-as években elindult a katolikus iskolák fejlesztése. „1777-ben 
jelent meg a Ratio Educationis (a nevelés rendszeresítése), amely katolikus főigazgató hatáskörébe 

382 Solymár 
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385 Gyülekezeti jegyzőkönyv. 
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helyezte az összes iskolát (célja mögött összbirodalmi érdekek húzódtak meg a németesítéssel, a 
katolikus vallás elsőbbségének biztositásával).^*" A protestánsok többször kérvényezték az iskola 
indítását, de választ sem kaptak. 

A türelmi rendelet hozott döntő változást 1781-ben. Lehetőséget adott templom és lelkész tartása 
mellett iskola építésére és tanító tartására is. 1781-ben Sárváron 733 katolikus, 92 evangélikus, 25 
zsidó és görög vallású ember élt. Az evangélikus gyermekek száma nem haladta meg húszat, ezért a 
nagysimonyi gyülekezethez és iskolához csatlakoztak évekig. A gondnoki számadó könyv tanúsága 
szerint 1797-től újra tanítója van a gyülekezetnek, Fábry Károly, akit 1799-ben Jókuti János követett. 
Amikor nem volt tanítóra erő, akkor a lelkészek tanították a gyermekeket. 

1813-ban pontos felmérés történt.'" Ez leírja, hogy „a házak végén a kovács mezőnél" van egy 
iskola, amely egyetlen osztályból állt. A tanítók az iskola mellett szoba-konyhás lakásban laktak. 
Ezután volt az említett 1829-es tűzvész, amely ezt az épületet is elpusztította. Az oktatást az elköltözött 
tanító helyett az ide járó lelkész folytatta ideiglenes teremben. Igyekeztek a hiányt pótolni. 1841-ből 
van egy adat: „a város közös pénztárából az oskola építéséhez 650.- Ft." Mások is adakoztak, a gyűjtés 
később „sorsjegyek" eladásával folytatódott. 

1836-tól, Ráhner Mátyás lelkész beiktatása után ideiglenes helyiségben maga kezdett tanítani. 1839-
ben iskolaügyben is jelentős gyűjtés indult el. 1852-ben épült fel az iskola, amely még a századfordulón 
is állt. Ez volt a rábabogyoszlói leánygyülekezetnek is az iskolája 1852-től. Ide jártak a felsőpatyi 
gyermekek is. 1867-től Lórántfy Lajos volt a tanító. 

A kezdeti és a később is visszatérő nehezebb időkben több esetben a lelkészi szolgálat mellett a 
tanítói szolgálatot is ugyanaz a személy látta el. 1871-ben püspöki látogatás volt. Ekkor 26 fiú és 
18 leány tanult az iskolában. 1872 júliusától 1885-ig vezették a sárvári evang. iskola jegyzőkönyvét, 
amely minden örömről és nehézségről számot ad ebből az időből. 

„Egy folyosóról nyílt a tanterem. Az északi oldalra néző osztályteremnek négy ablaka volt az utcai 
frontra. Külön bejárattal készült a tanítói lakás: három szoba, kamra, konyha.""" De lassan ez az iskola 
szűk lett, a gyermekek száma 76-ra növekedett. 1909-ben Talabér Istvánnal szerződést kötöttek egy új, 
nagyobb iskola építéséhez. A szerződést Mesterházy László lelkész. Berke Géza gondnok és Riedl Imre 
írták alá egyházi részről, valamint a megbízott mesterek. Most a gyűjtésen kívül az egyházkerület 
és más egyházi szervek segítségét is igénybe kellett venni. A ma is álló iskola és tanítólakás épületét 
1909-ben szentelték fel 

A 20. század 

„A századforduló jelentős változást hoz a gyülekezet életében. Űj lelkész, tanító, felügyelő és gondnok 
kerül a gyülekezet élére. Lelkésze, Hafenscher Károly 1864-1901 között munkálkodott sikeresen, 
egyházias szellemben, buzgó odaadással és evangéliumi hűséggel az egyház veteményeskertjében" -
méltatja halála évében az egyházmegyei jegyzőkönyv. 1838-ban a Sopron megyei Medgyesen született. 
Itthoni tanulmányai után a hallei egyetem hallgatója volt, majd hazatérve Lajoskomáromban lett 
segédlelkész. A sárvári gyülekezetben 37 évig szolgált. 1866-ban kötött házasságot Dörfler Karolinával: 
hat gyermekük született. 

1872-ben átépítették a lelkészlakást, az átépítés tervét a templomépítő Geschrey Sámuel Lajos nevű 
fia készítette. 1892-ben özv. Schneller Keresztélyné a gyülekezetre hagyta főtéri emeletes házát. Ez 
az ingatlan több funkciót is betöltött. Az üzlethelyiségeket bérbe adtaik, itt lakott a harangozó, és itt 
alakították ki a gyülekezeti és a nőegyleti termet is. 

1901-től, agyvérzés után, Hafenscher lelkész már nem tudta szolgálatát ellátni. 1902-ben nyugalomba 
vonult, 1905-ben halt meg. 

Rácz Mátyás tanító 10 évvel később kezdte meg itt szolgálatát, mint Hafenscher lelkész, de lelkész 
és tanító vállvetve szolgálták a gyülekezet építését. Előző állomáshelyén, Nemeskoltán feleségül 
vette Ráhner Máté lelkész Terézia nevű lányát. Egyik fia. Gyula lelkész lett. 1901-ben halt meg. Ez 
az esztendő a váltás éve volt, mert lemondott Gömbös Béla felügyelő és Berke Károly gondnok is. 
Felügyelő Mendelényi János lett, a gondnoki tisztre pedig Mórocz Lajost választották meg. 

Hafenscher Károly betegsége miatt rövid ideig Porkoláb Gyula segédlelkész kapott megbízást a 
lelkészi teendőkre, aki szolgálata „célját belmissziói tevékenységgel igyekezett elérni" - írja róla egy 
későbbi lelkész. Belmissziói és nőegyletét alapított. Vallásos esteket vezetett be, s ő kezdte el a filiákban 
a rendszeres istentiszteleteket, az iskolákban oltárokat készíttetve. 

386 Solymár Gábor: A sárvári evangélikus elemi népiskola története. In: Sárvár oktatástörténete. Sárvár, 1988.67.Továbbiakban 
: Solymár: Sárvári iskola. 

387 EOL. B, a. 1. b./8. Cs, XI. Visitationis Sárváriensis 15. máj. 1813. 
388 32 Solymár 68. 
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Amikor ő eltávozott, Mesterházy László pápai segédlelkész kapott a gyülekezetbe kiküldetést. 
Folytatta a belmissziói munkát, kiterjesztve az egyleteket az i^úságra, és bevezette a gyermek
istentiszteleteket is. 1902. február 11-én a gyülekezet megválasztotta, beiktatása március 23-án volt. 

A gyülekezet lélekszáma 1900-ban 809, 1910-ben 950, 1920-ban 910, 1930-ban már csak 821, 1943-
ban 761. Az anyagyülekezet lélekszáma 500 körül mozog. A lélekszám alakulása a gyülekezet erejét 
is mutatja, s az alakulásnak egyik oka az említett belső épülés, a belmissziói munka, a másik pedig 
Sárvár iparosodása és a lakosság ilyen módon való növekedése, bár az messze elmaradt a jobban 
„vonzó" Szombathely fejlődése mellett. De „a gyülekezet ébredezik" - olvassuk.'"' Ez nem csak az 
adományokban mutatkozik meg, hanem az alkalmakon való részvételben is. 1904-ben elhatározza a 
gyülekezet a templombelső renoválását. A munka el is készült, és a megújult templomot Kund Sámuel 
esperes avatta fel. 1908-ban az orgonát is felújították. Tervbe vették egy ifjúsági ház építését is, erre 
telket is kaptak a Mórocz családtól. Az építés munkája anyagi okokból mégis elmaradt. Elindítottak 
egy óvodaalapot is, de az óvoda megalakulását az első világháború megakadályozta. Közben, mivel 
a gyülekezetben a gyermekek létszáma emelkedett, az iskola lassan kicsinek bizonyult. A tanító és 
a gondnok az építés mellett álltak. „így az iijúsági ház építése helyett ránk szakadt az iskolaépítés 
gondja" - írta a lelkész. Az iskola 1909 szeptemberére készült el. 1911. augusztus 27-én Mesterházy 
László lelkész lemondott sárvári állásáról. Gyurátz püspök hívta magához Pápára másodlelkészül. 

A megüresedett lelkészi állásra a gyülekezet Varga József őriszigeti (ma Siget in der Wart, Ausztria) 
lelkészt hívta meg, aki 1911-1931 között szolgált itt. 1911. szeptember 11-én mutatkozott be a 
gyülekezetnek, s megnyerte a hallgatók tetszését. Ekkor már nem kellett német istentiszteletet tartani, 
mint azelőtt. (Hafenscher Károly lelkész idejében az istentiszteletek egyharmada még német nyelven 
folyt.) A reggeli istentiszteletek a tanév idejére szorítkoztak, úrvacsoraosztás mennybemenetel 
ünnepén és a nagyünnepeken volt. Az új lelkész beiktatása november 26-án történt meg. Érdekes, amit 
maga ír idejövetele okáról: „6 évig és 1 hónapig működtem Öriszigeten mint rendes lelkész. Hogy mit 
végeztem, tudják a hívek, hirdetik a megújított tanítói lakás és a rendbe hozott lelkészlakás. A sárvári 
gyülekezet egyhangú meghívása mellett azon körülmény bírt az idejövetelre, hogy 3 gyermekem 
volt egyszerre skarlátban, a legkisebb meg is halt. Orvos helyben nem volt. Hogy mit szenvedtem 
a betegség alatt, csak az Isten tudja. Itt van orvos, patika, tehát családom felől nyugodtabb vagyok." 

De nemcsak ezek ösztönözték őt, hanem a gyülekezet építése is. Népszerű volt mind a gyülekezetben, 
mind a városban. A kitört világháborúban is buzdított, vigasztalt, erősített. Gyalog járt ki Bogyoszlóba 
látogatni. Közben azonban életvezetése egyre lazább lett, egyre inkább a szórakozásnak és italnak 
élt. 1931. május 21-én életének önkezével (vadászfegyverével) vetett véget. Ekkor derült ki, hogy a 
gyülekezet pénzéből is hiányzott, mintegy 2600 pengővel nem tudott a család elszámolni. Halálát 
mégis fájlalták, és őszintén siratták. 

A gyülekezet erősödött, s mivel közlekedési központ is lett, a gyülekezet tagjainak lélekszáma 
már több mint 1000 volt. A tanulók száma is mintegy 70-90 között volt. Már második tanítói állás 
szervezésére gondoltak, de ezt a tervet a világháború hiúsította meg. 1912-ben a sárvári evangélikus 
férfiak és íQak egyesületének házat építettek a Schneller-féle gyülekezeti ház udvarán, hogy „esténként 
legyen hely és alkalom a találkozásra és a Bibliával foglalkozásra". A háborús évek ennek a célnak nem 
kedveztek, és az alkalmak egyre kevésbé voltak látogatottak. 1913-ban a rábabogyoszlói gyülekezet a 
régi harangláb helyett iskolájuk épületére tornyot építtetett. 

1914-ben, az első világháború kitörésekor a katonaság elfoglalta az iskolát. Tiltakoztak ellene, és a 
katonaság ki is vonult. A tanítót (Herczeg Károlyt) behívták katonának, így a lelkész folytatta a tanító 
munkáját. 1917-ben Varga lelkész bejegyzése szerint már 125 férfi vonult be Sárvárról katonának. A 
háború végeztével 29 hősi halottra emlékeztek. 

Mindez a gyülekezet életére is rányomta bélyegét. 1916-ban harangjaiktól is meg kellett válni. De 
a gyülekezet nem akart harang nélkül maradni, a Seltenhofer cégtől egy 80 kg-os harangot vásárolt. 
A másik harang pótlására csak 1922-ben gondolhattak. 1918-ban az orgonasípokat is elvitték háborús 
célokra, ezek pótlása és az orgona helyreállítása 1921-ben történt meg. A próbák alatt a gyülekezet 
kitartott hitében. Varga lelkész ezt írta 1916-ban: „A vallásos élet komoly és mély. A templom 
látogatott, a buzgóság komoly." Ebben az időben minden vasárnap volt úrvacsoraosztás. Létrejött 
egy „egyházfenntartási alapítvány", de a pénzromlás áldozata lett. A Tanácsköztársaság idején a 
gyülekezet még nagyobb áldozatkészséget tanúsított, mint eddig, hogy a lelkészi állást fenn- tarthassa, 
és az igét hallgathassa. 1915-ben meghalt Mendelényi János felügyelő, aki tisztét másfél évtizedig 
viselte. Utódja Berke Géza eddigi gondnok lett. 

Az első világháború és a Tanácsköztársaság napjainak súlyos fájdalmai és gondjai ellenére a 
gyülekezet és az iskola tovább fejlődött. Az utolsó kántortanító, Zacher Sándor a frontszolgálatról 
jobb karja nélkül tért vissza, de így is nagy igyekezettel folytatta hivatását. 

389 A sárvári evangélikus egyházközség története (1900-1950). Kézirat. 
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1919-ben Kapi Béla püspök egyházlátogatást tartott. Felhívta a figyelmet a gyermek- és ií]úsági 
munkára, az egyesületek felélesztésére. Bár ekkor már működött itt a Luther Szövetség, és a 
gyülekezetnek énekkara is volt. 

1923-ban avatták fel a templom falán a világháborii elesettéire emlékező táblát. Minden munka 
lefékeződött Varga lelkész tragikus halála miatt. A gyülekezet életében ez a tragédia törést jelentett. 
Sokan lemondtak egyházi és egyesületi tisztségeikről. 1924-ben Zimmermann Péter intézőt választotta 
meg a gyülekezet felügyelőjéül. Neki kellett a válságból a gyülekezetet kivezetnie. 

A gyülekezetben a lelkésszel kapcsolatos tragédia megismétlődött, mert Varga lelkész utódja Gáspár 
László (1931-1943) is öngyilkos lett 1943. május 19-én. 0 is, mint elődje, jó prédikátor volt. A meglévő 
egyletek irányítása mellett szorgalmazta az énekkar létrejöttét. Vallásos esteket és gyülekezeti napokat 
szervezett. 

1931-ben a gyülekezet lélekszáma 986, 1935-ben mintegy 100 lélekkel kevesebbet tartottak számon, 
1943 végén pedig 760 lelket számoltak össze. 

1933-ban a templom megnagyobbítását határozták el. Az orgonakarzat kétoldali megtoldásának 
tervét Neuhold János építész tervezte, a kivitelezést Szhildwager József kőműves végezte. 

Közben Herczegh Károly tanító nyugalomba vonult, utódja Zacher Sándor lett. A második 
világháború sok megpróbáltatása mellett a gyülekezetnek külön szomorúságot okozott Gáspár László 
lelkész halála. Előtte a gyülekezetnek panaszai voltak ellene életvezetése miatt, amik egy közgyűlésen 
el is hangzottak. Az elhangzottakat nem tudta feldolgozni, méreggel vetett véget életének. 

Rábabogyoszlón Lórántfy tanító 45 évi munka után 1921-ben nyugdíjba vonult. Utódja Fodor Lajos 
lett. Katonai szolgálatból került haza, feleségül vette elődje leányát, ismerős volt a gyülekezetben. 
Hét évig dolgozott itt. Ezután Nagy Sámuel lépett a tanítói szolgálatba. Szívesen foglalkozott a 
gyermekeken túl az ifjúsággal, és a nőegylet irányításában is kész volt segíteni. Az ő idejében épült 
újjá a tanítólakás. 1942-ben behívták katonának, 1943-ban az orosz fronton eltűnt. 

Ekkor történt a sárvári református gyülekezet különválása, eddig egy közösségben éltek. A 
reformátusok 1924-ben kértek engedélyt, hogy istentiszteletet tarthassanak az evangélikus templomban. 
Az iskolában vasárnap délutánonként a gyermekekkel foglalkoztak. Gáspár László evangélikus és 
Fekete Károly református lelkész idejében még közös protestáns napot is tartottak. Sárvár református 
missziói lelkészt kapott, épületet vásárolt, és a két egyházközség élete külön folyt tovább. 

A tragikus haláleset után Kapi Béla püspök küldésére Martos Ödön érkezett a gyülekezetbe. Hazai 
tanulmányai után Erlangenben és Lipcsében volt ösztöndíjas hallgató. Hazatérve Sopronkőhidán 
kezdte szolgálatát, 6 év után került Sárvárra, 33 éven át működött itt. A háborús események között 
is jelentősen fellendült a gyülekezet élete. A helybeliek mellett sok ide menekült evangélikus is 
részt vett az istentiszteleteken. A városban a front „hengere" - amint a lelkész feljegyezte - Jób 
megpróbáltatásaihoz hasonló próbákat hozott, a családok életében és az épületekben is sok kárt 
okozott. A templom homlokzatát is aknatalálat érte. A megszállt országban a hatalom a kommunisták 
kezébe került, így a helyzet egyre nehezebb lett. Lelkészük titokban tartott bibliaórákat, és a „flanell-
evangelizációkat" (flanell anyagra tapasztott alakokat, és így mutatott be bibliai történeteket) vezette 
be. A megélhetésért neki is dolgoznia kellett kertjében: „Ahogy gyermekeink nőttek, mindenki kivette 
részét a családi munkából. Nagy hálával tartozom feleségemnek (Prőhle Róza)." 

„1948-ban (a Tanácsköztársaság után) másodszor államosították az iskola épületét és minden 
felszerelését is" - írja egy 1950-ben írt emlékezés. 1948. június 12-én zárták le az evangélikus iskolát. 
Az épületben állami keretek között folyt tovább a tanítás az 1992/93. tanév végéig. 1992. december 
19-én kapta vissza a gyülekezet az épületet erősen leromlott állapotban és felszerelés nélkül. „Azok 
a pedagógusok, akik itt dolgoztak, talán többet nyújtottak tanításban és nevelésben, mint kortársaik. 
Tehették ezt azért is, mert az átlagosnál kevesebb tanulójuk volt. Az egymást váltó tanítók erkölcsi 
magatartása, közéletisége példás volt. A több mint 150 év alatt egyetlen pedagógust sem kellett 
fegyelmi vétség miatt elmarasztalni. A példaadó pedagógusi magatartás következtében sok fiatal 
kapott kedvet a tanításhoz.""" 

1956-ban a forradalom kitörése előtt elkészült a templombelső festése. Sárvárrról is többen elhagyták 
az országot, a lelkész Ödön nevű fia is. Ekkor ment el többek között fiatalon Galavics Sándor, aki 
később Ausztriában lett lelkész. Martos lelkész 1976-ban vonult nyugdíjba. Hosszú nyugdíjas éveket 
kapott még, 2006-ban hunyt el felesége halála után 17 nappal Budapesten, ahol a Sarepta otthonban 
éltek. 

1976-tól a gyülekezet új lelkésze Solymár Gábor. Három hónapon át a gyülekezeti teremben laktak, 
hogy a már régóta tervezett lelkészlakás felújítását végrehajtsa a gyülekezet. 1977-ben lemondott a 
gyülekezet utolsó harangozója. Kajos János lelkész és fia elkészítette a harangok villamosítását. 

390 Solymár: Sárvári iskola. 87. 
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1977-től a lelkész a templomban orgonahangversenyeket szervezett, s ezen a turistákon kívül olyanok 
is megjelentek, akik régóta elmaradtak a templomból. Ugyanilyen eredménnyel járt a gyülekezeti 
teremben megszervezett sárvári sajtótörténeti kiállítás. A gyülekezeti teremben szeretetvendégségeket 
tartottak. 

A diktatórikus rendszer jellegzetes lépése volt, hogy a gyülekezet udvarának egy részét kisajátítva 
azon raktárt épített. A 80-as évektől szabad volt újra i^úsági konferenciákat tartani. 1981-ben 
Sárváron három egyházmegyét érintő papnétalálkozó volt. A lelkész részt vett nemcsak társadalmi, 
hanem főként tudományos, történeti munkákban is. Előadást tartott a sárvári várban: „A gazdasági 
és politikai reformelképzelések a magyar társadalomban" címmel. Közben pedig publikációi jelentek 
meg a város, a gyülekezet és az iskola történetéről is. Ezekben az években kezdődött el a németországi 
Steinheim testvérvárossal a testvérgyülekezeti kapcsolat. 

1989-ben a gyülekezet a parókia átépítésének nagy munkájába kezdett. A földszinten a gyülekezeti 
terem és a lelkészi hivatal helyiségeit alakították ki, a földszint egy részén és az emeleten pedig a 
lelkész lakását. A felújított lakást 1990. augusztus 26-án adta át Szebik Imre püspök és Fehér Károly 
esperes. Ugyanekkor indult az „Életjel" című gyülekezeti újság. Ennek anyagi támogatásában is 
Galavícs Sándor lelkész segített. 

Sylvester János Űjtestámentuma megjelenésének (1541) 450. évfordulója alkalmából nagyszabású 
ünnepi sorozatot tartottak a városban. A várban koncert és tudományos konferencia volt. 1991-ben 
evangélikus urnás kápolnát alakítottak a városi temetőben álló Rácz-kriptában. 1992-ben a gyülekezet 
visszakapta ingatlanait: Sárváron és Rábapatyon az iskolát és a tanítólakást is nagyon rossz állapotban. 

1994. április 6-án gályarab lelkészeink emlékére a várban kiállításra került sor. 1674/75-ben 8 
evangélikus és 7 református lelkész az itteni vár börtönében szenvedett. Ennek emlékére tábla 
is készült. Solymár Gábor lelkész lemondott sárvári lelkészi tisztéről és a budafoki gyülekezetben 
szolgált tovább. 

1994 augusztusának végén az egyházkerület püspöke a teológiáról akkor kikerült Schermann Gábor 
segédlelkészt küldte a gyülekezetbe. A pályakezdő lelkész leginkább a gyermekekkel és a fiatalokkal 
találta meg a hangot a gyülekezetben. A hitoktatás eredményessége érdekében az oktatás alkalmait 
áttette az iskolából a gyülekezeti terembe. Heti ifjúsági órákat és kirándulásokat szervezett. A felnőttek 
részére az istentiszteleteken kívül biblia- és imaórákat, szeretetvendégségeket tartott. Adventben 
a gyülekezet idős tagjait meglátogatta fiatalokkal. Csendes Szó címen folytatódott a gyülekezeti 
sajtómunka. Negyedévenként kapták kezükbe a hívek a gyülekezeti újságot. Heti istentiszteleti 
alkalmakat tartott a lánkapusztai szórványgyülekezetben. Felújíttatta a gyülekezet az orgonáját, 
újraszentelésére 1996. június 30-án került sor D. Szebik Imre püspök szolgálatával. 

A régen három község: Rábabogyoszló, Felső- és Alsópaty 1974-től egyesült Rábapaty néven. 1999. 
január l-jével a rábapatyi leánygyülekezet a sárvári anyagyülekezethez csatlakozott. Zsédeny és 
Hegyfalu, ahol eddig Sárvárról végezték a lelkészi szolgálatot, Uraiújfaluhoz került. 

1997. január 27-én a Nádasdy-várban evangélikus gyülekezeti bál volt. (A háború előtt ezek az 
alkalmak rendszeresek voltak.) 1994-től már rendeztek ilyen alkalmakat ökumenikus alapon. Ma 
mindhárom gyülekezet külön folytatja ezt a hagyományt. 

1997-ben Schermann Gábor a Kemeneshőgyész-Magyargencsi gyülekezetbe távozott. 
Gyarmati István lelkész és családja 1997-ben költözött a gyülekezet hívására Mencshelyről. Amíg 

ide nem érkezett, addig Koczor György lelkész végezte a helyettesítést Gércéről. Gyarmati István 
lelkészt 1997. augusztus 16-án iktatta be szolgálatába Zügn Tamás esperes. 

Október 6-án kora hajnalban kigyulladt a villanyóraszekrény, a lángok a tetőszerkezetig értek már, 
amikor a tűzoltók eloltották a tüzet, a kár nagy volt. 

A lelkészcsaládnak még Mencshelyen szoros kapcsolata alakult ki Ernest Weinschenk amerikai 
lelkész családjával. Az ő meghívásukra a lelkészcsalád legidősebb lánya, Gyarmati Éva egyéves 
tanulmányútra utazott az Egyesült Államokba. így született meg a két gyülekezet közötti máig tartó 
testvéri kapcsolat. Egy másik szép kapcsolat is létesült Szigethy Sándor evangélikus lelkésszel, aki 
Öriszigetről származott, és Svédországban élt. A rábapatyi temetőben a családi kripta megújításának 
költségeit Szigethy Sándor lelkész támogatta. Az ősz folyamán ugyancsak Rábapatyon megújult a 
harmónium is. 

A gyülekezet bekapcsolódott a Nők Világimanapjának megünneplésébe. Ennek szervezője a 
gyülekezet nőegyesülete. A gyülekezet megújult lapjának a címe Magvetés lett. Az egyházi esztendő 
főünnepein adja a vezetőség a gyülekezet tagjai kezébe. Közben szóba került a Sylvester János iskola 
evangélikus egyház által való átvétele is, de ez külső okok - főként a katolikus egyház ellenállása -
miatt nem valósult meg. 

1998 júliusában kétszer két hétben amerikai csoportok érkeztek hozzánk, velük és a gyülekezet aktív 
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tagjaival missziós hetek kezdődtek. Megújult munkájukkal a templomtető, a fiatalok pedig tábort 
rendeztek a városi fiatalok részére is. 

Az ősz folyamán új raindultak a helyi Protestáns Napok rendezvényei. Ehhez kiállítások kapcsolódtak. 
Ebben az évben mind Sárváron, mind Rábapatyon megújult a villamosvezeték. 

Újra előkerült az egyházi iskola kérdése, megint eredménytelenül. A gyülekezet élete erősödött, és 
ebben az amerikai csoportok is segítségünkre voltak. Az ifjúsági táborok létszáma 100 fölé emelkedett. 
Ugyanebben az évben a templom szigetelésének kérdését is igyekeztünk megoldani, aminek 
költségvetési értéke 3 millió forint volt. Rábapatyon ugyanekkor az épület tetőjavítása indult meg. 

1999-ben a sárvári gyülekezet lelkésze a Vasi Egyházmegye espereshelyettese lett, azóta már több 
cikluson át végzi ezt a munkát. Egy nagy adomány lehetővé tette a Luther-rózsa Alapítvány a Sárvári 
Evangélikus Egyházközség Fejlesztéséért megalapítását. Az alapítvány ma is működik, és nagy 
segítség a gyülekezet életében. A 2000. év hozta a gondolatot, hogy legyen gyülekezetünknek zászlója. 
Téglalap alakú, fehér alapon közepén színes Luther-rózsa, szélén nemzeti színű farkasfogazás. Felirat 
nincs rajta. 

Ez az év - nem könnyen - a tisztújítás éve volt. A presbiterek őrállói körzeteket vállaltak, és a 
gyülekezeti lap kézbesítését is. Ebben az évben indult a templom renoválása a szigeteléssel együtt, 
amely munka 4 millió forintba került, és amerikai testvérek segítségével valósult meg. 

A hitoktatást visszavittük az iskolába, ahol könnyebben elérhetők a gyermekek. Ehhez már nem 
volt elegendő a lelkész munkája, segítsége felesége. Gyarmatiné Horváth Lenke levelező teológiai 
tanfolyamot végzett munkatárs lett. 

A gyülekezet nőegylete 1901-től működött a betiltás éveit leszámítva. 2000-ben Horváth Árpádné 
vezetésével újraalakult. Minden hónap második keddjén tartanak összejövetelt. A Dunántúli 
Harangszó című kerületi lap postázási munkáját is vállalták. 

2001-ben a gályarabok (325. évforduló) emlékét ünnepelte a gyülekezet, és Pápán találkozási 
lehetőség adatott a szabadító De Ruyter generális leszármazottjával. Ettől az évtől kezdve február 11-
én a reformátusokkal együtt emlékezünk gályarabjainkra. 

Folytatódott a templom renoválása a falak megerősítésével és a tető felújításával 11 és fél millió Ft 
összegben, amerikai segítséggel és a gyülekezet áldozatos munkájával. Ebben az évben készült el a 
teológuslakás, a levéltári helyiség és a garázs. Ennek az új résznek felszentelését Ittzés János püspök 
és Vető István esperes végezte. Ezzel gyülekezetünk a lelkészképzés gyakorlati (6.) évének egyik 
állandó helyszíne lett. Németh Szabolcs hatodéves teológus volt az első a sorban. A gyülekezetben 
felnőtt Molnár Eszter lelkészszentelése 2003. július 12-én volt Szombathelyen. Szomorú esemény volt 
Galavics Sándor lelkésztestvérünk temetésén való részvételünk augusztus 21-én. 

2002 májusában gyülekezetünk lelkészének vezetésével egy csoport utazott az amerikai 
testvérgyülekezet meglátogatására. Az építés munkája is tovább folyt, csatlakoztunk a város 
csatornázásába majdnem kétmillió forint összeggel. A templom minden nyílászárója kicserélődött 
közben. Elkészült a templom külső javítása 10 millió forint értékben. 

2004-ban megnyitottuk a gyülekezeti e-pontot. Befejeztük az árkádsor és annak végén egy raktár 
kiépítését. Több újítása is volt az évnek: a nyelvi tábor, a szórványok gyülekezeti látogatása és a 
tábortüzes bibliaórák indítása. Második lelkészjelöltünk Ments Orsolya volt, aki a fiatalokat többek 
között néptáncra is tanította, és elindította a baba-mama kört. Mészáros Béla rábapatyi fiatal hitoktatói 
diplomát szerzett. 

2005-ben a parókia újult meg sok társadalmi munkával 16 millió forint értékben. Ősszel megérkezett 
a következő lelkészjelölt: Szabó Bertalan. 

A jelen 

2006 újra a tisztújítás éve volt. Az adminisztrációs munka végzésére Nagy Gézáné testvérünket 
alkalmaztuk. Közben belülről is megújult gyülekezeti termünk, a bútorokat kicseréltük. 

A gyülekezeti életben a bibliaóra kevésbé látogatott lett, az új típusú alkalmak többeket vonzottak: 
tábortüzes alkalmak, a húsvét hajnsili istentisztelet. A fiatal felnőttek között egyre több a konfirmáció. 

A parókia udvarának rendezésére is sor került, sőt a gyülekezet egy alföldi típusú kemencét is 
építtetett ott. A „pizza-partik" és kenyérsütő versenyek is igen népszerűek lettek ezzel. Mivel a 
hitoktatói munka bővült, Krizsánné Szabó Gábrielé gyógypedagógust alkalmaztuk kisegítő munkára. 
2006 őszétől a hatodéves Kozma Anett teológus jött gyülekezetünkbe. Az ifjúsági munka tovább 
erősödött vele is. Kivetítős házimozirendszert és digitális zongorát vásárolt a gyülekezet. 

A gyülekezet megújult presbitériuma igényelte az évenkénti egész napos találkozót. A szolgálatokat 
Szabó György egyházkerületi felügyelő és Koháry Ferenc lébényi lelkész végezte. Ebben az évben 
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Varga József Ösztönzésére megalakult gyülekezetünk férfiegylete is. Minden hónap negyedik keddjén 
van összejövetelük. 

Ősszel új hatodéves teológust kapott a gyülekezet: Udvardi Andreát. Vele a MEVISZ-BARKA 
munkája erősödött gyülekezetünkben. 

A lelkész 1997 óta vezeti a gyülekezetet. Hitvallása: a növekvő, erősödő várossal együtt erősödjön 
a gyülekezeti munka is. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

A sárvári evangélikus lelkészek: Dévai Bíró Mátyás (1535-1539?), Szegedi Máté (1550-1585), Tamás 
presbiter (1554 körül). Sárvári Pál (1557-1562?), Szalárdi Mihály (1585-1589?), Samorjai Vidos Lénárd 
(1590-1596?), Kőszegi Rozs Balázs (1600 körül), Magyari István (1599-1605?), Zvonarics (Zvonarich) 
Mihály (1605-1635), Breznóbányai Mihály (1630-1633), Kis Bertalan (1625-1643), Bejczi György 
(1633-1640), Déri István (1637-1640), Csatlós György (1646-?), Orsich György (?), Horváth Benedek 
(1652-1656), Lasmár Gergely (1656-1660) 

Druglányi Pál (1806-1808), Hrabovszky György (?), Szigethy György (1808-1815), StoUer János 
(1815), Takács Mihály (1816-1834), Ráhner Máté (1836-1849), Nagy Károly (1850-1854), ifj. Lágler 
György (1854-1861), Szutter Károly (1862-1863), Hafenscher Károly (1864-1901), Mesterházy László 
(1902-1911), Varga József (1911-1931), Gáspár László (1931-1943), Martos Ödön (1943-1976), Solymár 
Gábor (1976-1994), Schermann Gábor (1994-1997), Gyarmati István (1997-) 

Sárvári evangélikus tímítók: Sylvester János (1534-1541), Abádi Benedek (1541-1543), Sylvester 
Mihály (1543 k.). Somogyi Péter (1556 k.), Beythe István (1564 k.), Sibohi Demeter (1565-1568), Cziczak 
János (1600 k.), Pálházi Göncz Miklós (1602 k.). Dongó Gergely (1604), Lethenyei István (1611-1615), 
Zvonarics István (1522-1525), Zdáni Mihály (1625-1632), Nodificis István (1632-1634) 

Fábri Károly (1794-1799), Hrabovszky György (1799-1801?), Jókuty János (1799-1801?), 
Dobrovotzky János (1801-1805), Druglányi Pál lelkész (1806-1808), Szigethy György lelkész (1808-
1814), Bolla Mihály (1814-1816), Takács Mihály lelkész (1816-1834), Gamauf Sámuel (1826-1829), 
Ajkay Pál (1829), Takács Mihály lelkész (1830-1834), Ráhner Máté lelkész (1836-1849), Nagy Károly 
lelkész (1850-1852), Becker Ádám (1852-1855), Spáh (Szák) Endre (1855-1860), Pratser József (1860-
1861), Mayer Endre (1861-1865), Posch Lajos (1865-1871), Csik János (1871-1873), Rácz Mátyás (1873-
1901), Herczegh Károly (1901-1934), Zacher Sándor (1934-1948) 

Rábapatyi tanítók: Lórántífy Lajos (1876-1921), Fodor Lajos (1921-1928), Nagy Sámuel (1928-1943), 
Gréczi Gábor (1943-1948) 

A gyülekezet felügyelői: Gayer Antal (1876-1893), Gömbös Géza (1893-1901), Mendelényi János 
(1901-1916), Berke Géza (1916-1923), Zimmermann Péter (1924-1931), Eőryszigeti Szigethy Sándor 
(1931-1934), Róth Gyula (1934-1935), Zimmermann Péter (1935-1938), vitéz Nyírvári Péter (1938-
1947), Remete János másodfelügyelő (1945), dr. Mesterházy Sándor másodfelügyelő (1946-1947), 
Reichert Ede másodfelügyelő (1947-1948), majd felügyelő (1948-1950), Csejtey Lajos gondnok mb. 
felügyelő (1950-1954), Rumi József (1954-1955), Veczán Mihály (1956-1980), Bankó László (1980-
1991), Seregély Sámuel (1991-1997), dr. Illés Gábor (1997-2006), Horváth Zsolt (2006-) 

Gyarmati István 
Keveházi László 
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Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség 

9970 Szentgotthárd, József A. u. 14/a. 
Tel.: 94/380-822 
Web: http ://szentgotthard.lutheran.hu 
E-mail: zsuzsanna.loos@lutheran.hu 
Kollerné Loós Zsuzsanna lelkész 
1909-től missziói egyházközség, 
1922-től önálló anyaegyházközség 

Szentgotthárdi anyaegyház 
Lélekszám 268/174/135 Tisztségviselők: Kovács 

Lászlóné felügyelő, Kovács László másodfelügyelő, 
Márton Antal gondnok, Németh József 
másodgondnok, Papp Józsefné pénztáros, Szalczer 
Andrea számvevőszéki elnök. Presbiterek: Mátrai 
Lászlóné, Düh Imre, Dömötör Sándor, Puskásné 
Kollár Katalin, Molnár Jenőné, Pénzesné Kiss 
Katalin, Takács Lászlóné 

Fiókegyházak: Bajánsenye 50/52/39, Kercaszomor 
18/19/16, Öriszentpéter 63/56/38 

Szórványok: Alsószölnök (4/-/-), 
Apátistvánfalva (-/- /-) , Csörötnek (1/-/-), 
Farkasfa (-/12/9), Felsőszölnök (-/-/-), Gasztony 
(9/-/-), Göndörháza (-/18/12), Ispánk (-/-/-) , 
Kerkáskápolna (2/-/-), Kétvölgy (-/-/-), Kondorfa 
(3/3/1), Magyarlak (1/-/-), Magyarszombatfa 
(39/20/18), Nagyrákos (1/-/-), Nemesmedves (- /- /-
), Orfalu (-/-/-), Rábagyarmat (1/-/-), Rátót (1/-/-), Rönök (8/10/6), Szakonyfalu (-/-/-), Szalafő 
(14/14/12), Szatta (3/4/3), Vasszentmihály (3/0/0), Velemér (1/-/-) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 490/384/291 
A gyülekezet története 
Szentgotthárd a hármas határon, Magyarország, Szlovénia és Ausztria találkozásánál fekszik: 

Graztól és Szombathelytől is kb. 60 km-re. 
A települést III. Béla király alapította 1183-ban, amikor francia cisztercita szerzeteseket telepített 

ide, monostort építve nekik, melyet Szent Gotthárd (960-1038) hildesheimi püspökről neveztek el. A 
települést a 14. században a Széchy család birtokolta. 1664-ben itt volt a híres szentgotthárdi csata, 
amelyben a császári seregek a törököket ugyan legyőzték, mégis a Habsburg és a török a népünket 
megalázó és az idegen uralmat megerősítő vasvári békét kötötte meg. 1873-ban indult el az iparosodás 
a városban, gyárak sorát építették fel. A város fejlődését Trianon és később a szocializmus egyaránt 
gátolta, amikor ez a város is határsávba került. Az 1989-es fordulat hozta a változást, de a fejlődésért 
most is meg kell küzdeni. Kis városunk lélekszáma a közigazgatásilag hozzá tartozó településekkel 
együtt közel 10 000 fő. Mindhárom történelmi egyház jelen van a városban, abszolút többségben 
katolikus testvéreinkkel. Reformátusok és evangélikusok megközelítőleg - papíron - azonos 
létszámmal működünk. 

A kezdet 
„A Széchyek már korán elfogadván a reformációt, Szentgotthárdra is bizonyára evangélikus lelkészt 

hívtak. Salm Miklós és Széchy Margit már buzgó evangélikusok voltak. Az a Szentgotthárdi Gáspár, aki 
1550-ben Révay Ferencnek ajánlkozik az evangélium hirdetésére, bizonyára már innen való volt. És az 
1599. és 1601. évi adójegyzékek szerint is »Szentgotthárd oppidum« (mezőváros) evangélikus lelkésze 
(concionatora) 1 forint évi adót fizetett."'" Innen hosszú szünet következik, a nehéz évszázadok alatt. 

A Szentgotthárdi Evangélikus Missziói Gyülekezet első lelkésze Czipott Géza 1909-ben érkezett meg 
a városba, hogy fiatalos lendülettel, szívében Isten iránti elkötelezettséggel, fejében ezernyi tervvel a 

391 Payr Sándor: Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924. 206. 
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szentgotthárdi evangélikusok rendelt pásztoraként a kis nyáj élére álljon. Első és legfontosabb terve, 
melynek megvalósításába még ez évben belekezdett a gyülekezet: Isten házának megtervezése és 
építése. A - mind fizikailag, mind anyagilag - nem kis áldozatot követelő munka 3 évig tartott, míg 
végül 1912-ben készen állt a templom, melyet a kicsiny nyáj lelkes buzgósága, a távolabb élő testvérek 
szeretetének melege és segítő keze állított, hogy zengjen benne az Istent magasztaló ének, és soha el 
ne hallgasson Krisztus evangéliuma. 

A templomavató ünnepre kiadott „Emléksorok" című irat zárószavában a lelkész a további 
célkitűzéseket vázolja hívei elé: a templomépítési adósság törlesztését és egy evangélikus iskola 
felállítását. Pásztor és nyáj bizakodva pillantanak a seregek Ura és a testvérek felé, hogy e terveket 
megvalósíthassák. 1914-ben - jellemezve a gyülekezet bizakodó lelkületét - komoly tárgyalások 
folynak a toronyóra beszerzéséről, ám ezek a tervek, célok a világháború kirobbanása miatt 
meghiúsulnak. Az új templommal és lelkésszel rendelkező gyülekezet zavartalan, boldog öröme csak 
másfél évig tarthatott. A háború közbeszólt, és az akkor még 600-nál is kisebb lélekszámú közösségre 
nehéz idők vártak. 

Az első világháború ideje alatt 
A nagy örömöt nagy szomorúság váltotta fel. Az aggodalmakkal, fájdalmakkal teli nehéz időben 

a kis gyülekezet fejlődése szünetel. Az 1914. november 15-én tartott közgyűlés határozatot hozott, 
miszerint a háborúban áldozatul esett gyülekezeti tagok emlékére a templomban márványtáblát 
állítsanak fel. Az emléktábla 1928-ban készült el, 36 hősi halott emlékét őrizve. 1915-ben püspöki 
felhívás érkezett, mely szerint a gyülekezetek jól teszik, ha nélkülözhető harangjaikat felajánlják a haza 
oltárán áldozatul. A gyülekezet 3 harangja közül a középsőt 1916. július l-jén, a nagyharangot 1917. 
szeptember 10-én vitték el. Mire a világháború véget ért, nem maradt más bizodalma a gyülekezetnek, 
csak az élő Isten, de ezt az egyetlen bizodalmat is el akarták venni: a vörös uralom idején a híveknek 
hallgatniuk kellett lelkük legszentebb kincséről: a Jézus Krisztusba vetett hitükről. 

„Átmeneti" időszak 

A súlyos személyi és anyagi veszteségek a háború után még sokáig éreztették bénító hatásukat. 
Erre az időszakra esett, az eddigi veszteségeken túl, gyülekezetünk területének megcsorbulása 
is. A trianoni határok felállítása következtében el kellett bocsátanunk közösségünk kötelékéből a 
szórványegyházközségeket, melyek a burgenlandi és a jugoszláviai új határokon túl fekszenek. 
Ugyancsak a trianoni határok felállítása hozta magával 1922-ben a rábafüzesi leányegyházközség 
Szentgotthárdhoz történő csatolását. Utóbbi változás lélekszámban megerősödést jelentett 
gyülekezetünknek, az anyagi terhek megosztásából azonban Rábafüzes 1930-íg csak olyan mértékben 
vette ki részét, amellyel annak idején az ókörtvélyesi lelkész járandóságához járult hozzá. (Az 
arányosítás 1930-ban történt meg.) 

A kibontakozás ideje 

1925-től észlelhetők a fejlődés határozott jelei. Ez év elején kezdi meg működését a már korábban 
szervezkedett gyülekezeti vegyes énekkar Ennek megszervezésében nagy érdeme van Hutflesz András 
rábafüzesi tanítónak, később az akkori segédlelkésznek: Berger (Cséry) Lajosnak és az ő távozása után 
az akkori gimnázium testneveléstanárának: Ravasz Endrének. Ok voltak énekkarunk első karvezetői, 
mígnem 1928-ban a gyülekezet akkor meghívott első kántortanítója. Szabó (Szalkay) Károly vette át 
az énekkar vezetését. 

Ugyancsak 1925-ben márc. 29-én a gyülekezet közgyűlése - Czipott Géza javaslatára -elhatározza 
a gyülekezeti ház felépítését, s még ebben az évben november 8-án sor került annak ünnepélyes 
felavatására. 

1926 végén kezdi meg áldásos működését egy asszonyokból és leányokból áUó kicsiny csapat: a 
nő- és leányegyesület abban a reményben, hogy szolgálatuk nyomán a szenvedők és szerencsétlenek 
enyhülést, a kisgyermekek örömöket és gondozást, a nyomorúság keserveitől terheltek lelki épülést 
találnak. A nő- és leányegyesület megszervezésével a lelkész a gyülekezet belső megerősítését remélte 
előbbre mozdítani, s e reményében - hála Istennek - nem is csalódott. 

A „nagy mű": az iskolaépítés 
Isten gazdag kegyelme megengedte a ritka szervezőképességgel megáldott szolgájának: Czipott 

Gézának, hogy régi álmát - az iskola létrehozatalát - megvalósulni lássa. A pénz értékének 
állandósulása, a gyülekezet lelkileg, szervezetileg és anyagilag való rendeződése, megerősödése 
reálisnak és kivitelezhetőnek mutatta az iskolaépítés tervét. 1927. nov. 18-án a gyülekezet közgyűlése 
elhatározta, hogy a következő év folyamán felállítja az iskolát. Gyülekezeti adományokból, 
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iskolaépítési állami segélyből, a szentgotthárdi selyemgyár tulajdonosainak adományából, valamint 
egyházi segítségből 1928. július 22-én megtörtént az alapkőletétel, majd október 28-án elkészült és 
felavatásra került a modern bútorzattal és felszereléssel ellátott iskolánk. Az első tanévre (az épület 
ekkor még teljesen el sem készült) 44 rendes és 6 továbbképzős tanuló iratkozott be. A tanítást a 
gyülekezet lelkésze és segédlelkésze kezdték meg, majd a tanítói állásra kiírt pályázatot megnyert 
Szabó (Szalkay) Károly folytatta. 

A lelkészváltás 

20 évi hűséges munka után Czipott Géza lelkész megvalósultnak látta mindazt, amit ideérkezésekor 
Isten népe számára kívánatosnak tartott: áll a templom, mögötte a paplak, áll a kultúrház (gyülekezeti 
ház) és iskola a templom mellett, megvan a tanítónak a szép lakása. A reá váró feladatokat Czipott Géza 
elvégezte. Ezért fogadja el a szombathelyi gyülekezet meghívását. 1929. április 14-én a gyülekezeti 
közgyűlésen bejelentette a fájdalmasnak ható hírt: lemond a 20 év óta viselt szentgotthárdi lelkészi 
állásáról. Május 26-án rendkívüli díszközgyűlés keretében búcsúzott el a lelkész gyülekezetétől. 

A megüresedett lelkészi állás betöltéséig a lelkészi teendők ellátására Purt Károly segédlelkész 
kapott megbízást, aki a gyülekezetben már huzamosabb idő óta működött a távozni készülő lelkész 
mellett. 1929. július 14-én a gyülekezet közgyűlése kijelenti, hogy a lelkészi állásra Scherer József 
szombathelyi önálló hitoktatót kívánja jelölni. Az új lelkész augusztus 20-án érkezik a gyülekezetbe, 
és 25-én ünnepi istentisztelet keretében Czipott Géza esperesi megbízott iktatta be hivatalába utódját. 

A szervező nyomdokain 
Nemcsak a lelkész, hanem az egyik harang is „utódra lelt." A gyülekezet általános óhaja alapján, 

miszerint a háborúban elvesztett harangot pótolni kellene, a vezetőség adakozásra hívta fel a híveket. 
A gyűjtés rövid idő alatt szép eredménnyel járt. 1930 tavaszán a teljes fedezet birtokában a gyülekezet 
vezetősége megrendelte a középnagyságú harang utódját, majd június 9-én Zongor Béla esperes fel 
is avatta azt. 

1930. szeptember 19-én fájó hír érkezik Czipott Géza szombahelyi lelkész elhunytáról. A temetőben 
a szentgotthárdi gyülekezet nevében Scherer József lelkész búcsúzik attól az embertől, akinek 
gyülekezetünk oly sokat köszönhet. 1933 októberétől 1934 augusztusáig Scherer József tanulmányi 
szabadságot kapott, hogy a hallei egyetemen tanulmányokat folytasson. Távollétében Beyer Pál 
segédlelkész helyettesítette őt. A gyülekezet lelkésze hazatérése után felfrissült munkakedvvel, javult 
egészségi állapotban foglalta el hivatalát, és pásztorolta a rábízottakat. 

1935 tavaszán református testvéreink, akik kezdettől fogva gyülekezetünkben éltek az egyház 
szolgálatával, és hordozták az egyház terheinek rájuk eső részét, egyházi felsőbbségük utasítására 
külön fiókgyülekezetbe tömörültek. 

1936-ban az év eleji rendes közgyűlésen a lelkész felhívta a gyülekezet figyelmét arra, hogy a 
nagyharang helye a világháború óta még mindig üres. Önkéntes adományokkal 1937 februárjára 
elkészült az új harang, melyre a „Béke harangja" felirat kerül. Nemcsak Szentgotthárd, hanem 
Rábafüzes is gyarapodik ebben az évben haranggal. 

1937 a jubileum éve. Október 17-én a templomépítés 25. évfordulóján nagyszabású ünnepi 
istentiszteletre, majd azt követően díszközgyűlésre került sor, melyen lelkész és gyülekezet egyaránt 
hálatelt szívvel tekintett vissza múltjára, a kezdetekre, a szervezési munkálatokra, azok irányítójára. 
Isten iránti hálával köszönte meg az eltelt 25 évet, és Istenbe vetett bizalommal tekintett a jövőbe. 

A csendes szolgálat ideje 
Már Czipott Géza lelkész idejében megvolt a határozat a toronyóra elkészíttetésére, de akkor a 

háború közbeszólt. Scherer József lelkész ismét felveti e témát, és a bécsi óragyártól ajánlat is érkezik. 
Ám az egyház anyagi helyzete ekkor sem engedi e szép terv megvalósulását. (A toronyóra máig sem 
készült el.) 

Az elkövetkező időszak a csendes, hűséges - és nem feltétlenül látványos - szolgálat ideje: a lelkész 
végzi az igehirdetés szolgálatát, keresztel, esket és temet, kiszolgáltatja az Űr szent vacsoráját, és 
szomorúan tapasztalja, hogy az istentiszteletek látogatottsága az előző évekhez képest hanyatlást 
mutat. 

Ez a csökkenés nemcsak az istentiszteleti alkalmak látogatottságára, de az úrvacsorával élők számára 
is vonatkozik. 1941-ben bizottság felállítását javasolja a közgyűlés, amely a közel 100 éves lelkészlakás 
sorsát, a folyamatos romlását előidéző okok felkutatását, illetőleg egy esetleges új parókia felépítésére 
vonatkozó javaslat előkészítését hívatott elvégezni. Végül 1941. július 31-re megszületik a javaslat az 
új lelkészlakás építésére, ám ez a terv sem valósulhat meg anyagi és politikai okok miatt. 
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Ujabb küzdelmes idők 

A II. világháború ideje alatt 1944-ben Scherer József és családja külföldre menekül, ez idő alatt 
Sokorai Miklós látja el a gyülekezeti teendőket. A lelkészlakás helyzete a háború alatt, illetve után 
tovább romlott, mivel azt fürdőnek, egészségügyi fertőtlenítőnek használták az oroszok - akárcsak 
az iskola épületét - , így 1945-ben, miután a lelkész visszaérkezik, felújítási munkálatokra kerül sor 
Üj épület létrehozásáról, az adott helyzetben, álmodni sem lehetett, ám a lelkészlakás - az előbb 
említett használata miatt - szinte lakhatatlan, ezért mindenképp rendbetételre szorul, ugyanúgy az 
iskola épülete is. A szűkös anyagi helyzet, a lelki és fizikai terhek miatt e válságos időben közel 2 évig 
tartanak a munkák. 

Persze nemcsak az épületeket, de a lelkeket is ápolni, építgetni kell, s ez ebben az időben egyáltalán 
nem könnyű. De ennek az időszaknak ez a fajta „építkezés" a jellemzője. A nehéz helyzetet tovább 
fokozta, hogy az 1950-es években a rábafüzesi lakosságot - melynek nagy része evangélikus volt -
kitelepítették, így a gyülekezet létszáma tovább csökkent: kb. 300 főre. 

A lassú hanyatlás 
Az 1960-as, 70-es években jelentős esemény nem történt. A jegyzőkönyvek folyamatosan arról 

számolnak be, hogy a lélekszám apad: 1960-ban 230 fő, 3 évvel később már csak 195. Az istentiszteleti 
alkalmakon 15-20 ember van csupán jelen. A bibliaköröket, egyéb alkalmakat nem látogatják a hívek. 
A szeretetszolgálat eredménytelen, még a templom takarítására sincs jelentkező, napszámossal kell 
a munkát elvégeztetni. A templom renoválására is nagy szükség lenne, ám a 60-as évek közepéig az 
ehhez kért összeget nem kapja meg a gyülekezet. 

Végül 1967 őszén elkezdődhetnek a munkálatok a templom külső tatarozásával, 1968 nyarán a belső 
felújítással folytatva. Az anyagi fedezet 4 forrásból tevődik össze: a rábafüzesi nagyobb harang és 
a rönöki volt evangélikus tanítói lakás eladásából, a gyülekezet tagjainak adományából illetve az 
Országos Egyház segélyéből. 1968. december 8-án ünnepi istentisztelet keretében D. dr Ottlyk Ernő 
püspök szentelte fel a megújult templomot, és rendeltetésének ismét átadta, bízva abban, hogy a 
gyülekezet tagjai igyekeznek minél jobban megtölteni Isten házát, s hogy Krisztus evangéliumából 
erőt merítve hitükkel segítik, támogatják és éltetik tovább a szentgotthárdi gyülekezetet. 

1969. augusztus 31-én újabb ünnepi alkalomra kerül sor: Nyíró (Scherer) József lelkész 40 évi 
szentgotthárdi szolgálata alkalmából. A gyülekezet nevében Gottschling János egyházközségi 
felügyelő emlékezik vissza az eltelt négy évtizedre, és köszöni meg lelkészének a fáradhatatlan, 
sokszor küzdelmes szolgálatot: a kitartást, akarást és bátorítást, melyet - súlyos betegsége ellenére 
is - mindvégig érezhették a gyülekezet tagjai a háború ideje alatt és után, a kitelepítések, a súlyos 
személyi és anyagi veszteségek időszakában. Az elkövetkezendő négy év során többször felvetődik, 
hogy a lelkészlakás felújításra szorul, ám tényleges változtatásra csak 1973-ban kerül sor. 

A társulás időszaka 

1973. július 8-ával Nyírő (Scherer) József lelkész 44 évi szolgálat után nyugdíjba vonul. A hónap 
végéig mint nyugdíjas lelkész még ő végzi a gyülekezetben a szolgálatot, majd augusztus l-jével 
Molnár Jenő őriszentpéteri lelkészt bízta meg Szabó Lajos esperes. A szentgotthárdi gyülekezet 
lélekszáma - a hozzá tartozó leánygyülekezettel és szórványokkal együtt is - csak 145 fő. Ez anyagilag 
az önállóságot veszélyezteti, ezért a gyülekezet az őriszentpéteri egyházközséggel társul. 1973 végétől 
Szentgotthárd-Öriszentpéteri Evangélikus Egyházközség néven szerepel gyülekezetünk. Molnár Jenő 
lelkésznek az esperes felajánlja a választást: továbbra is Oriszentpéteren kíván lakni családjával, vagy 
Szentgotthárdra költözik. A társult egyházközség lelkésze családjával együtt 1973 végén Szentgotthárdra 
költözik. Azonnali teendőként a lelkészlakás régóta esedékes belső felújítása, festése, illetve 1974-
ben külső renoválása vár rá. A munkákat nagyrészt társadalmi munkával végzik el. Molnár Jenő 
lelkész, a 10 éves őrségi szolgálatát és ismeretségét kamatoztatva, katolikus papok segítségével festi ki 
a lelkészlakást. (Végh József - Nagyrákos, Kovács József - Kercaszomor, Györki László - Körmend, 
Rill László - Rönök, dr Beér Ferenc - Öriszentpéter, katolikus és Rác Miklós evangélikus lelkész segít 
a festési munkálatokban.) A további tennivalókat, udvarrendezést, tetőjavítást, belső munkálatokat 
a gyülekezeti tagok áldozatos segítségével végzik el. (Gottschling János, Bíró Jenő, Komjáthy Tibor, 
Papp József, Hertelendi Imréné, Kroph Richárd, Örségből: Cseke Sándor, Schekk Péter, Bogár Gyula és 
fia, Németh Ferencné, Hári Jenő és Gyula, Tóth Elek és fia dolgoznak.) 

„Megfogyva bár, de törve nem..." 

Társult ugyan két egyházközség, és ez megoldani látszott a problémákat, ami bizodalomra adott 
okot, ám a létszám mind az Örségben, mind Szentgotthárdon folyamatosan csökkent. A tendencia 
nem változott. De sem ez, sem az olykor-olykor felmerülő nehézségek nem törik meg Molnár Jenő 
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lelkészt, aki - ezen a nem kis területen - kitartóan, lelkesen végzi a rá- bízott szolgálatot. A lelkésszel 
nemegyszer előfordult, hogy mire kiér a gyermekekhez, hogy a hittanórát megtartsa, arra a diákokat 
hazaküldték. Az Örségbe busszal, biciklivel vagy gyülekezeti tagok, barátok segítségével jutott el, 
és az is előfordult, hogy gyalogszerrel kellett megtennie sok-sok kilométert. Mostoha körülmények 
között, az egészségét sem kímélve mindent megtesz a gyülekezet lelkésze: látogatja a családokat, házi 
istentiszteleteket tart, háznál keresztel. Csakhogy az átalakulást, a falvakból városokba való költözést, 
a rossz munkalehetőségeket és Szentgotthárdon a katolikus, az Őrségben a református többséget ő sem 
tudja megváltoztatni. 

Felújítási munkálatok 
A gyülekezet tulajdonában ez idő alatt kevés épület van - mivel az államosítás során iskolánkat és 

rábafüzesi épületünket is elvették - , így ezek állapotával nem nekünk kellett foglalkozni. Épp elég a 
templom és a lelkészlakás állagának megóvása. 1987-től fogva folyamatos tárgyalások folynak ezek 
érdekében, míg végül 1989. június 4-én a közgyűlésen Molnár Jenő bejelentheti a munkák befejezését: 
a parókia külső-belső tatarozását és a templom állagának megóvása érdekében elvégzett tennivalók 
lezárását. Csakhogy a felújítási munkáknak még sincs vége: 1990-ben kaptuk vissza az iskolát, melyet 
rendbe kell tenni és be kell rendezni. Ekkor már szó sem lehet róla - létszámunk ismeretében -, hogy 
eredeti funkciójában használjuk az épületet, ezért azt át kell belülről építeni, de erre csak később 
kerülhetett sor. 1991-ben a rábafüzesi épületet is igen rossz állapotban kaptuk vissza. 

Még ez év májusában megüresedik az Eötvös utcai volt kántortanítói lakás, ami újabb fejtörésre ad 
okot: újítani vagy eladni? Mivel bőséggel van tennivaló más épületeinkkel is, anyagi fedezet pedig 
nem igazán áll rendelkezésünkre, ezért érthető a közgyűlés határozata: a lakást el kell adni. 1992-
ben erre sor is került, melynek következtében végre lehetőség nyílt a templom teljes külső és belső 
tatarozására, valamint az iskola külső felújítására és belső átalakítására: hittanterem kialakítására. 
A munkával Dolgos László vállalkozót bízza meg a gyülekezet, aki brigádjával együtt gyors, szép, 
mindmáig láthatóan eredményes munkát végzett. Szentgotthárdon az épületek ezzel - a tetőzetet 
kivéve - kívülről teljesen, belülről részben fel vannak újítva. Molnár Jenő felajánlja a megmaradt 
építkezési anyagokat az őriszentpéterieknek, mivel az ottani imaház is felújításra szorul. Az 
egyházmegye segélyéből, az őrségiek adományaiból a munkálatok 1992 nyarán itt is elkezdődnek, és 
az 1993-as év elejére fejeződnek be. 

1992. július 11-én a szentgotthárdi templom fennállásának 80. évfordulója alkalmából nagyszabású 
ünnepi alkalomra került sor, mely egyben templomrenoválás utáni hálaadó istentisztelet is volt D. 
Szebik Imre püspök szolgálatával. 1993-ban az építési feladatok folytatódnak: a szalafői imaházra 
kerül sor, melyet katolikus testvéreinkkel közösen újítottunk fel, és „ökumenikus imaház" feliratot kap 
a gyülekezetünk tulajdonában lévő épület. Ezzel lassan-lassan a nagy munkálatok végéhez ér - egy 
időre - egyházközségünk. Kisebb feladatok, mint a gáz bevezetése, szennyvíz elvezetése még vár, de 
ezek már apróságnak tűnnek az eddigi munkák után. 

1995-ös adatok szerint a Szentgotthárd-Őriszentpéteri Társult Egyházközség gazdálkodása már nem 
külön, hanem együtt történik, s így a „társult státusz" már nem helyes, de hivatalos névrendezésre 
csak később, 2002-ben kerül sor, melynek következtében Szentgotthárdi Evangélikus Egyházközség 
a hivatalosan bejegyzett nevünk. Ezzel Szentgotthárd anyagyülekezetté, Óriszentpéter fiókegyházzá 
válik. 

Újabb változás 
1996-tól fogva Molnár Jenő - megromlott egészségi állapotára hivatkozva, a hűséggel és becsülettel 

végzett munkák, a kitartással és hittel végzett szolgálatok után - nyugdíjba készül. Felhívja a 
gyülekezet figyelmét arra, hogy anyagilag külső, országos egyházi segítség nélkül szinte képtelenek a 
lelkészi állás fenntartására, ezért mindenképp gondolkodni kell a jövőn. Ha az egyházközség továbbra 
is lelkészt szeretne, még több áldozatra, lelkesedésre lesz szükség. Ezt az áldozatot a gyülekezet ismét 
vállalja, mert továbbra is élni szeretne. Megfogalmazza az új díjlevelet, és magasabb egyházfenntartói 
járulék kiszabását irányozza elő. Molnár Jenő lelkész, míg az utódlás kérdését nem látja biztosítva, 
a gyülekezet pásztora marad, végül 1997 nyarán bemutatja nyájának az új segédlelkészt: Loós 
Zsuzsannát, és szeptember l-jével nyugdíjba vonul. 

Az utolsó évtizedek eseményei 

1998-ban határozat születik a rábafüzesi ingatlan eladásáról. A határozatot 2000-ben megerősítette 
a közgyűlés, és egy bizottságot állított fel, mely az épület értékesítését hivatott végezni. Ugyanebben 
az évben Vas megyei tábortalálkozónak adott otthont a szentgotthárdi gyülekezet, melyre közel 100 
gyermek érkezett. 
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1999-ben a templomharang sorozatos meghibásodása miatt javaslat született a harang automatikus, 
programozható, villannyal való működtetésére, mely terv 2000 végén valósult meg. A városi 
önkormányzattól kért és kapott összegből 1999-ben vizesblokkot, illetve táborhelyet alakíttat ki az 
egyházközség a gyülekezeti terem mellett. 

Ebben az évben a segédlelkész sikeres lelkészvizsgát tett, ezzel választhatóvá vált, aminek 
következtében a gyülekezet közgyűlése október 24-én megválasztotta KoUerné Loós Zsuzsannát az 
egyházközség lelkészének. A templom reflektorokkal való megvilágítása 1999 karácsonyára készült el. 
2000. április 16-án ünnepi istentisztelet keretében kerül sor a lelkésziktatásra. 

Ez év tavaszán az Országos Egyháztól pályázat útján nyert pénzen a gyülekezeti terem teljes 
belső felújítása vette kezdetét: szigetelés, parkettázás, festés, mely egy hónap alatt el is készült. 
Ettől az évtől fogva a lelkészlakás helyzete folyamatos kérdése a gyülekezetnek, mivel annak 
állapota gyorsan és erősen romlik, s felújításra - szakemberek véleménye szerint - nem javasolt. 
Ezért új parókia építését szavazta meg a közgyűlés, melynek tervei az év végére el is készültek, s így, 
dokumentumokkal a kezünkben, 2001-ben támogatási kérelmet nyújtottunk be Országos Egyházunk 
és a városi önkormányzat felé. 2001-ben az orgonánk felújítására került sor, valamint a templom előtti 
udvarrész parkosítására. 2001. október 20-án ismét megalakul a nőegylet. A 2003-as év elejétől, az 
egyházmegyétől nyert pályázati összegből, megkezdődött a templom teljes belső festése, valamint a 
hittanterem teljes belső felújítása. 

A 2004. év elején az egyházközség elnyerte a parókiaépítésre kért támogatást az Országos Egyháztól, 
így megkezdődhettek a munkálatok. A régi parókia helyén egy kisebb, de praktikusabb lelkészlakás 
épült Vincze Csaba építészmérnök tervei alapján, Musics László építkezési vállalkozó kivitelezésében. 
A rábafüzesi volt iskolaépületet is sikerült eladni, a városi önkormányzattól is kap a gyülekezet 4 
millió Ft-os támogatást, ezek mellett a bajánsenyei önkormányzat, valamint gyülekezetünk tagjai is 
segítik adományaikkal az építkezést. így a teljes összeg rendelkezésre állt, és a munka zavartalanul 
folyhatott. Mivel a lelkésznő az év januárjától gyesen volt, a gyülekezet pásztorolását és a parókia 
építésével kapcsolatos teendőket édesapja, Loós Csaba helyettes lelkész látta el. Az új épület november 
elejére elkészült, és a lelkészcsalád beköltözött. A lelkésznő visszaállt a gyülekezeti szolgálatba. 

2005-től a gyülekezet belső építése, aktiválása a legfontosabb feladat. Kultúrkör alakult, hogy a lelkészt 
segítsék ötleteikkel, s hogy a gyülekezeti rendezvények minél színesebbek, érdekesebbek legyenek. Űj 
programokkal és a reformátusokkal együtt szervezett közös alkalmakkal igyekszünk minél többeket 
hívogatni és elérni. így baba-mama kört, sport- és játékdélutánt, protestáns előadássorozatot, hittanos 
kirándulást, filmklubot szervezünk minden hónapban. 

A felújítási munkálatokon túl a gyülekezet pásztorolása, lelki táplálása is folyamatos. Nagy 
változások nem történnek a létszám tekintetében: jelenleg a gyülekezetet fenntartók száma (Őrséggel 
együtt) kb. 350 fő. Örömteli változás az utóbbi évek rendkívül jónak mondható ökumenikus kapcsolata 
mind az őrségi, mind a szentgotthárdi történelmi egyházak lelkészeivel. Ennek bizonysága a minden 
évben megrendezésre kerülő és évről évre nagyobb létszámú hallgatóságot vonzó ökumenikus imahét, 
közös temetői istentiszteletek és egyéb ünnepi alkalmak. 

Zárszó 

A munka folyik, a gyülekezet lelkesedése - reménység szerint - töretlen, ha Isten is úgy akarja, a 
hit és remény megtartja a szentgotthárdi egyházközséget. 

A jelenlegi helyzet, önmagában nézve, talán nem túl biztató, hiszen az őrségi evangélikusság 
elöregedőben, fogyóban van, utánpótlás pedig alig van. Szentgotthárdon több a gyermek és fiatal, de 
nagyon nehéz utolérni, megszólítani őket. Nem tudunk és nem is akarunk versenyezni a mai modern 
kor eszközeivel, melyet ez a világ kínál a számukra. Mi „csak" Isten igéjét, vigasztaló szavát, a Jézus 
Krisztusról szóló örömhírt kínálhatjuk az embereknek. Bízunk benne, hogy egyszer mindenki megérti: 
ennél többet senki sem adhat! 

A biztatás, ígéret ma is szól hozzánk: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy látta jónak az Űr, hogy 
néktek adja az országot!" (Lk 12, 32) 

Lelkészek, elöljárók 

Lelkészek: Czipott Géza (1909-1929), Nyírő (Scherer) József (1929-1973), Molnár Jenő (1973-1997), 
Kollerné Loós Zsuzsanna (1997-) 

Felügyelők: Mayer Károly, Obetkó István, Sokoray Elek, Schleifer Károly, Luthár Lajos. Gottschling 
János, Düh Imre, Németh Béla, Kovács Lászlóné 

Kollerné Loós Zsuzsanna 
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Szombathelyi Evangélikus Egyházközség 

9700 Szombathely, Körmendi u. 2. 
Tel.: 94/508-822 
E-mail: szombathely@lutheran.hu 
Gregersen-Labossa György lelkész 
Hasza Mónika másodlelkész 

Az önállósodás és anyakönyvezés kezdete: 1893. 
Előtte: Szombathelyi Protestáns Gyülekezet, 
majd Kőszeg filiája volt 

Szombathelyi anyaegyház 
Lélekszám: 2854/2500/1214 Tisztségviselők: 

Breznovits István felügyelő, Kováts Viktor 
másodfelügyelő, Horváth Zsigmond, Mihácsi 
Gábor gondnokok, Aczél Zsuzsanna jegyző. Bognár 
Nóra kántor, Horváth Csilla pénztáros. Szálai 
Edit számvevőszéki elnök. Presbiterek: Ambrus 
Tivadamé, Bánfi Péter, Buti Péter, Csite István, 
Csiszárné Bakó Katalin, Farkas Géza, Garger 
Ferencné, Hegedűs László, Heitler András, Huszár 
Tamásné, dr. Iványi János, Rajczyi Istvánné, 
Répássy Tamás, Svendorné Dallos Edina, Szabó 
András, Tóth Sándor, dr. Zsemberi György 

Szórványok 
Bucsu (11/10/6), Dozmat (1/2/2), Felsőcsatár 

(4/-/-), Gencsapáti (54/40/19), Horvátlövő (1/-/-), Ják 
(18/8/3), Nárai (14/2/1), Narda (1/2/1), Nemesbőd (5/-/-), Pornóapáti (-/-/-
(12/8/3), Táplánszentkereszt (34/-/-), Gencsapáti (54/40/19), Torony (13/-/-] 
Vassurány (27/10/6), Vép (62/25/10) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 3161/2646/1278 
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A gyülekezet története 

Előzmények 

Szombathely közel kétezer éves város, a római alapítástól napjainkig folyamatosan lakott település. 
Colonia Claudia Savaria néven az 1-5. században Pannónia, majd Pannónia Superior, később Pannónia 
Prima provincia polgári közigazgatásának székhelye volt. A 4. századtól maradtak fenn keresztyén 
emlékei. Savaria Quirinus sisciai püspök vértanú halálának (303) és Szent Márton születésének (316) 
helyszíne. Emlékük megőrzése máig fontos eleme a város kulturális életének. 

A népvándorlás hullámainak fél évezredét átvészelve a magyar középkor és kora újkor évszázadaiban 
Szombathely (német neve Steinamanger) szabadalmas mezőváros. Földesura a mindenkori győri, 
1777-1848 között a szombathelyi római katolikus püspök. E függőség következtében „lutheránust 
kálvinistát nem szenved az Város" (1735), a polgárjognak és a céhtagságnak feltétele volt a római 
katolikus vallás a 16-18. században. 

Csak a türelmi rendelet (1781) után telepedhetett a városba néhány protestáns jövevény. Számuk 
lassan növekedett: 1820-ban a 3171 lélekszámú városban 32 ágostai és 6 helvét hitvallású evangélikust 
írtak össze (nemesek nélkül), 1848-ra 61+18 főre emelkedett a létszámuk. A bevándorlók többnyire 
iparosok voltak, részben magyar, részben német nyelvterületről érkeztek. Hitéletükre a szórvány 
állapot volt a jellemző. Adataikat a római katolikus anyakönyvek őrzik a szombathelyi székesegyházi 
főplébánián. Csak ritkán kérték keresztelés, temetés alkalmával saját felekezetük lelkipásztorainak 
szolgálatát: a körmendi, kőszegi, koltai, illetve református részről az egyházasrádóci lelkészét. 

A gyülekezet alapítása 
Bár Szombathely 1578-tól Vas vármegye székhelye, csak az 1860-as évektől kezdődött el átaledculása 
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falusias településből polgári várossá. Nyugat-Dunántúl vasúti csomópontjaként fellendült gazdasága, 
átrétegeződött társadalma. 1871-től rendezett tanácsú város volt. 

1861. október 13-án szűk körű megbeszélésen határozták el szombathelyi protestánsok közös 
gyülekezet alapítását. Ez év karácsonyának másodnapján tartotta az első istentiszteletet a Vidos-
lakásban Rahner Máté koltai lelkész, a vasi közép egyházmegye esperese. Hiteles források hiányában 
homály fedi a hivatalos eljárás és az első év történetét. Bizonyos, hogy megalakult a „választmány" és 
a háromtagú elöljáróság: gondnok Johann Fück vendéglős, jegyző Vidos László ügyvéd, pénztárnok 
Pillich Ferenc gyógyszerész. 

Az alapítás idején a 7000-nél már valamivel több lakost számláló városban 90-100 körül lehetett 
az ágostai és helvét hitvallású evangélikusok lélekszáma % és 'X arányban. A környékbeli falvakból 
csatlakozókkal együtt kb. 130-ra tehető a Szombathelyi Egyesült Protestáns Gyülekezet létszáma 
megalakulásakor. 

Kőszeg leánya (1862. dec. 28-1892. dec. 31.) 

1862. október 8-án a gondnok és a jegyző levélben kérték Kőszeg szabad királyi város evangélikus 
egyházközségét, hogy a szombathelyi protestánsokat fogadja be fiókgyülekezetként, mert „első 
zsengéjében sokkal gyengébb, semhogy önállólag magát fenntarthatná". Az 1862. december 28-i 
befogadó határozat szerint már filiaként csatlakozott a szombathelyi egyházközség a kőszegi 
anyagyülekezethez. 

Még 1862 őszén megnyílt a protestáns iskola Szombathelyen. Tíz évig működött, kicsi létszámmal. 
Tanítói: Kovács Pál 1862/63, Dietrich Károly 1863/64, Németh Ferenc 1864-1868, Strancz Gusztáv 
1868-1872. Közülük Németh Ferenc kinevezést kapott 1874-ben a városi népiskolába, később a 
gyülekezet pénztárosa és kántora lett haláláig, 1916-ig. Az első tanévben a Fück gondnok Hosszú utcai 
házában bérelt helyiségben folyt a tanítás (ma Thököly u. 40). 1863-ban sikerült a gyülekezetnek saját 
ingatlant vásárolni a város akkor még külső, mezőgazdasági övezetében. Itt, a mai Nárai - Körmendi 
- Kálvária utcák által határolt területen találhatók ma is egyházi épületeink. A vételárat három év 
alatt fizették ki. A telken álló régi házban helyezték el a tantermet és a tanítói lakást (ma Körmendi út 
2./a, a lelkészi hivatal épülete). 

Az iskolai helyiségben tartották az istentiszteleteket. Az 1863. május 17-én elfogadott szerződés 
szabályozta az anyagyülekezet és filiája viszonyát. E megállapodás alapján a kőszegi lelkészek végeztek 
Szombathelyen minden lutheránus egyházi tevékenységet. Schneller Vilmos parókus lelkész tartotta a 
német istentiszteleteket évi 3-6, a magyar prédikátor a magyar nyelvűeket általában évi 2 alkalommal. 
Évente 3-4 esetben, ünnepeken, az egyházasrádóci kálvinista lelkész is felkereste híveit: Kós Ferenc, 
1868-tól Somogyi Gyula. Keresztelésre, esketésre, temetésre a család hívására és költségére érkezett a 
városba az illetékes lelkész. A protestáns halottakat felekezeti megkülönböztetés nélkül mindenkor a 
köztemetőbe temették. 

A két testvérfelekezet között írásbeli megállapodásnak nem maradt nyoma. A „választmányban" 
számarányuknak megfelelően voltak képviselve. Valószínűleg a nagygeresdi egyezséget tekintették 
(1833) irányadónak a gyakorlatban. 

Segédlelkészek szolgálata a fíliában 

1872-ben merült fel először az anyagyülekezetté alakulás szándéka. A helyszínre érkező egyházkerületi 
bizottság nem találta reálisnak a tervet, így Karsay Sándor szuperintendens segédlelkész küldésével 
erősítette a gyarapodó egyházközséget. Schneller Vilmos rendszeres levélbeli és szóbeli irányításával 
végezték a szolgálatot: Brunner János (1872. október-1874. szeptember), Manninger György (1874. 
október-1877. május), Zábrák Dénes (1877. május-1878. október). 

Jelenlétük lényeges változást hozott. Minden vasárnap és ünnepnap részt vehettek a hívek 
istentiszteleten. Az iskola megszűnésével imaházzá alakították át a helyiséget, lelkészlakássá a tanítói 
lakrészt. Az istentiszteletek nyelve több mint kétszeres arányban német volt, az adminisztráció is 
vegyes nyelvhasználatot mutat. A református istentiszteletek száma évi 4-re állandósult. A segédlelkész 
feladata volt a hitoktatás mindkét felekezet gyermekeinek és az evangélikus konfirmációi oktatás. 
Börtönszolgálatot is végeztek a szombathelyi segédlelkészek. Az anyakönyvi adatokat postán küldték 
Kőszegre. 1873-tól Kari Emánuel Zimmermann vasáru-kereskedő vette át a gondnoki tisztséget. 

Az 1873. február 16-án tartott közgyűlésen hozott határozat alapján készült el két összeírás: 
a gyülekezeti tagok számbavétele és az évi járulék kivetése. Eszerint 280 volt a létszám. Ebből 179 
ágostai+17 helvét hitvallású személy élt Szombathelyen, 73+11 csatlakozott a környékbeli falvakból 
(Operint, Szent-Márton, Szőllős, Hermán, Herény, Kámon, Vép, Pornó, Németlövő, Alsóbeled). 

Kb. 40 család jelenléte állapítható meg (részben homogén protestáns, részben vegyes vallásúak), 
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sokan magányos jövevények a város növekvő vonzerejének hatására. Igen felgyorsult a migráció, nem 
volt fellelhető minden evangélikus vallású személy. 

1878 elején másodszor kísérelte meg a gyülekezet az „anyásodását". Zábrák Dénes főképpen azzal 
érvelt, hogy a katolikus püspöki város egyre inkább a megyei törvényhatóság és az állami közigazgatás 
székhelyévé fejlődik, kiváló a közlekedési helyzete, alkalmas gyűlések tartására. Ezért időszerű lenne 
Szombathelyen protestáns összefogással anyagyülekezetet szervezni, és betagolni valamelyik vasi 
esperességbe. A szuperintendens ezúttal úgy módosította a segédlelkészi megbízást, hogy figyelembe 
vette a társadalmi folyamatot, a német ajkú iparos lakosság csökkenő arányát. Németül jól tudó 
magyar segédlelkészt küldött. Kiss János munkássága, élete 1878 októberétől haláláig Szombathelyhez 
kötődik. Elődeinél nagyobb önállósággal vezette a gyülekezetet. 

1878-1892 között Szombathely lakossága elérte a 17 ezret (a hozzá csatolt Óperinttel és Szent-
Mártonnal együtt), a protestánsok létszáma pedig 600 fölé emelkedett, a folyton változó szórványadatok 
nélkül. Ekkor már a közéletben is nagy tekintélyű egyháztagok a számarányánál nagyobb súlyt adtak 
a városban a gyülekezetnek. Presbiterünk volt Szentmártoni Radó Kálmán egyházkerületi felügyelő. 
Vas vármegye főispánja 1894-ig; dr. Károlyi Antal alispán, a református dr. Éhen Gyula, aki 1895-
1901 között polgármester lett; megyei főmérnökök, jogászok. Az „egyházi szent cselekmények", 
melyekről a Kőszegen és a helyben párhuzamosan vezetett anyakönyvek tanúskodtak, több munkát 
adtak Kiss Jánosnak egy évben, mint elődeinek egy évtized alatt. Többnyire mind az evangélikus, 
mind a református gyülekezeti tagok hozzá fordultak ezen alkalmakkor. Az ügyintézés szigorú írásbeli 
dokumentációval történt, már majdnem teljesen magyarul. Az egész évre megtervezett, kinyomtatott 
rend szerint váltakozva tartottak magyar és német nyelvű istentiszteleteket. A költségvetés minden 
esztendőben pozitív eredménnyel zárult. 1892-ben árverésen megvettek két szomszédos bérházat a 
Nárai utcában. 

Kiss János és Zimmermann gondnok legnehezebb feladata a templomépítés előkészítése volt. 1865 
óta gyarapodott a „templomalap" ügyes gazdálkodás és adományok eredményeképpen, de kiemelkedő 
volt a németországi Gusztáv Adolf Alapítvány támogatása is. A létszám és az anyagi erő növekedésével, 
a templom felépítésével reálissá vált az anyaegyházközséggé alakulás. 

Építő gyülekezet épülő városban 

1893. január l-jétől önállósult a Szombathelyi Protestáns Gyülekezet. Elnöksége: Kiss János parókus 
lelkész és Zimmermann Károly felügyelő. 

Időszerűvé vált a szervezeti kérdések tisztázása. A vasi közép egyházmegyéhez csatlakozott az 
egyházközség, ezután gyakran volt színhelye az egyházmegyei közgyűléseknek. Református részről 
az őrségi esperességben, Egyházasrádóchoz tartozó fiókgyülekezetként tartották számon a helvét 
hitvallású gyülekezeti tagokat. 1893-ban esperesek, püspökök levélváltásai és egy vegyes bízottság 
vizsgálata után szerződést kötött a két felekezet. Ezzel lényegében legalizálták az addigi gyakorlatot: 
egyházkormányzatilag ahhoz a felekezeti hatósághoz tartozik a közösség, amelyikből a papja való, a 
papot pedig a többségben lévő fél adja. (Ekkor az arány 2/3 ev. és 1/3 ev.-ref volt.) Kimondták a közös 
vagyon oszthatatlanságát. Az építendő templom tornyára keresztet és csillagot is tesznek - határozták 
el. 

Még 1891-ben megjelent hírlapokban a templom tervezésére hirdetett pályázat. Figyelmet érdemel 
a presbitérium két elvi kikötése: „...a tervező bármely templomi célra alkalmas stylt választhat, 
a gothika kizárásával" és „ ... mint az építés idején minden anyag az utolsó szögig csak a magyar 
ipar produktuma legyen templomunkban, úgy a szellemi munkában is biztosítsuk az elsőséget 
saját honfitársainknak." Két érvényes pályázat érkezett, ezeket itthon egyháztanácsi tag mérnökök, 
Budapesten műegyetemi tanárok (pl. Petz Samu) bírálták. A megbízást Ludwig Schöne bécsi 
műépítész kapta, de többször módosították a tervet. A kivitelezési pályázat eredménye: Brenner János 
szombathelyi építészvállalkozó végezte a kőművesmunkákat, és ő felelt az egész építkezésért, helyi 
szakember volt az ács, a kőfaragó, a festő, gyülekezeti tag a bádogos-, a lakatos-, az asztalos- és 
az órásmester. Csak a mintás palatetőt, a cement burkolólapokat és a színes ablaküveget szállította 
külföldi cég. A három harangot a soproni Seltenhofer műhelyben öntötték. 

Az oltárkép Baditz Ottó, az orgona a helyi Peppert Nándor mester műve. 1895. május 8-a volt az 
alapkőletétel ünnepnapja. 1896. augusztus 25-én ünnepélyes istentiszteleten szentelte fel a templomot 
Gyurátz Ferenc püspök mindkét felekezet lelkészeinek, espereseinek és Antal Gábor dunántúli 
református püspöknek közreműködésével. Az eklektikus stílusú protestáns templom felépülését a 
millenniumi évben sok dicsérettel fogadta a városi közvélemény. 

Az új templomban már csak magyar nyelvű istentiszteletet igényelt a gyülekezet többsége, de ez 
fájdalmasan érintette a legidősebb nemzedéket. 1896 szeptemberében lemondott több presbiter és 
Zimmermann Károly felügyelő. Utódául Károlyi Antalt választották. Öt követte 1904-től dr. László 
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Kálmán ügyvéd, aki egyházmegyei felügyelő is volt 1906-1912 között. 1897-ben megalakult a protestáns 
nőegylet, az énekkar már régebben is mtjködött. 1908-tól hitoktató káplánt kapott segítségül a lelkész. 

1898-ban a paplak teljes átépítése következett. 1895-ben a villanyvilágítás, 1898-ban a vízvezeték és 
a csatorna kiépítése történt meg a gyülekezeti épületekben. Azonnal alkalmaz- ták a legkorszerűbb 
technikát, amint az a városban megjelent. 

A századforduló Szombathely fejlődésének legdinamikusabb korszaka. 1910-ben lakossága már 30 
000. A gyülekezet lélekszáma az anyaegyházközségben 1323 + kb. 100 szórványbeli tag (Szőllős, Vép, 
Ják, Hermán, Herény, Kámon, Söpte, Nagy- és Kisunyom, Perenye, Nagygencs, Szentlőrinc, Balogfa, 
Szentkereszt, Ólad). Ebből kb. 400 személy református volt. 

Az építő korszakot kegyetlen megrázkódtatással zárta le a világháború, bár az első három évben 
még csak pénzügyi gondok jelentkeztek, és az aggodalom a katona hozzátartozókért. A lelkipásztor 
betegeskedett. 1916. május 22-én meghalt Kiss János. Megrendülten gyászolták hívei és tisztelői. 

Püspök a gyülekezet élén 
Kapi Béla körmendi lelkészt 1916. augusztus 30-án választotta meg az egyházközség. Szombathelyre 

már püspökként érkezett. Főpásztori beiktatására a templomban előbb került sor - 1916. december 
14-én -, mint lelkészi beiktatására 1917. február 4-én. A püspöki hivatal számára át kellett alakítani a 
paplakot, ez bizony keservesen zajlott a háborús viszonyok között. 

Nehéz évek következtek. 1917-ben elrekviráltak két harangot, 1918-ban pedig 35 ónsípot az 
orgonából. 1919 májusában (a Tanácsköztársaság idején) az egyházi vagyont likvidálandó bizottság 
az egyházközség minden értékét leltározta, „őrizetbe vette" a pénzt és a takarékkönyveket. Kapi Béla 
püspök élete is veszélyben forgott a városi direktórium rosszindulata miatt. 21 hősi halottat gyászolt 
a gyülekezet. Az infláció miatt elértéktelenedett az egyházközség tőkéje, kamatjövedelme, minden 
kölcsönkövetelése. Szociális szempontból kettészakadt a gyülekezet, s ez így is maradt évtizedekig: 
voltak, akik még tudtak adni, de sokan gondoskodásra szorultak. 

1924-től tapasztalható a konszolidáció a gyámintézeten keresztül kapott külföldi segély 
felhasználásával. Még 1923-ban helyreállította az orgonát egykori alkotójának helyi tanítványa. 
1927-ben sikerült pótolni a két harangot ismét a Seltenhofer-öntödéből. 1924-ben a templom és a 
hivatali épület renoválásával újra méltó környezetben fogadhatta a gyülekezet az egyházmegyei, 
egyházkerületi, lelkészszövetségi gyűlések vendégeit. 

Kapi Béla püspök-lelkész gyakorlatában élesen elhatárolódott a kétféle hatáskör. Az egyházközség 
hivatalos ügyintézése a püspöki másodlelkész feladata volt, 1922-1928 között Schöck Gyuláé. 1922-től 
két főállású, államilag fizetett hitoktató segédlelkész a hittanórákon és a gyermek-istentiszteleten kívül 
segített a vasárnap és a szerda esti istentiszteletek megtartásában, a kórházi és a fogházi szolgálatban. 
A püspök a gyülekezeti élet tartalmi részét tartotta kézben. Vasárnap délelőtti prédikációira zsúfolásig 
megtelt a templom, nagyheti előadás-sorozatait más vallásúak is hallgatták. A konfirmandusokkal is 
ő foglalkozott. Szorgalmazta az egyháztársadalmí szerveződést. 

A nőegylet kb. 200 taggal működött, belőle 1928-ban vált ki a leányegylet. 1922-től fontos szerepet 
töltött be a Protestáns Kör a nemzeti és a protestáns öntudat ébrentartásában színvonalas kulturális 
rendezvények szervezésével (hangversenyek, előadóestek, énekkar). E pezsgő élet jól illeszkedett a 
város szellemi arculatához. Kapi Béla köztiszteletben álló alakja volt a város értelmiségi köreinek, 
a Vasvármegyei Kultúregyesület elnöke lett. A presbitérium aktív tagjai közül sokan magas állású 
közéleti személyiségek voltak. Dr. László Kálmánt és dr Radó Gyulát 1926-tól Jánosy Gábor követte a 
felügyelői tisztségben 1938-ig. 

1928 augusztusában Kapi Béla lemondott szombathelyi lelkészi állásáról, elfogadta a győri 
meghívást. 1928. október 7-én búcsúzott a gyülekezettől. 

Az elválás 

A háború után felerősödtek a korábban rejtettebben létező felekezeti ellentétek a városban. 
Katolikus részről tüske volt az evangélikus szellemi színvonal és közéleti tevékenység. Református 
részről a menekültek beáramlásával megnőtt létszám váltotta ki az önállósulási törekvést. 1920-ban 
az 1940 evangélikus mellett 760 református gyülekezeti tagot tartottak nyilván. Ok 1927. július 3-án 
felmondták az 1893-as szerződést, és 1928. január l-jével megalapították a szombathelyi református 
egyházközséget. A két önálló gyülekezet továbbra is közösen használta a templomot egészen 1939-ig, 
a református templom felépüléséig. A vagyonmegosztást polgári perrel rendezték. 

A megőrzés korszaka 

Czipott Géza volt a gyülekezet harmadik parókus lelkésze. Szentgotthárdról érkezett, a Harangszó 
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szerkesztője volt. Alkotó terveit megakadályozta betegsége, halála. 1929 júniusától 1930 szeptemberéig 
tartott a szolgálata Szombathelyen. 

Kutas Kálmánt, a lírikus költőként is jól ismert lelkipásztort Zalaegerszegről hívta meg a gyülekezet. 
1931. augusztus 16-tól 22 esztendőn át vezette az egyházközséget abban a történelmi korszakban, 
amelynek elején a gazdasági világválság, a végén a második világháború következett be. Szombathely 
fejlődése megtorpant, kulturális színvonalát meg tudta őrizni, a gazdaságit kevésbé. 

Kutas Kálmán rendszeresen látogatta a családokat. Különösen fontos volt ez a szórvány gondozásában, 
16-20 településen és az 1929-ben megnyílt közkórház vidéki betegeinek látogatásában. Sokasodtak a 
samaritánus feladatok, ezért 1934-től diakonissza nővérek érkeztek a győri anyaházból. Az ifjúság 
körében arra törekedett Kutas Kálmán, hogy egyensúlyban tartsa a hitéletet a társasági igényekkel. 
Súlyos gondot okozott a kiéleződő felekezeti harc, a reverzálisveszély. A teadélutánok, táncestek, 
színdarabok elősegítették a fiatalok egymásra találását. 1930-ban az iparos- és kereskedősegédek 
összefogásával megalakult az ifjúsági egyesület, zászlóját a templomban őrizzük. Régi tagok újították 
fel nemrégen. Az énekkar mellett zenekar is alakult. Gyönyörű népi motívumokkal oltárterítők és 
asztalterítők készültek. Az ifjúsági munkát 2 hitoktató segítette a 30-as években: Sokoray Miklós és 
Bojsza János. A segédlelkészek gyakran változtak. 

1932-ben felújították a templombelsőt, 1937-ben a külső vakolatot. A Körmendi utcai fronton 
kialakítottak egy kétszobás diakonisszalakást. 1939/40-ben a Nárai utca felől felépült a kultúrterem 
színpaddal. 

A háborús években 22 katonát gyászolt a gyülekezet, és azt az izraelita családot, akik hiába remélték, 
hogy áttérésükkel megmenekülnek az elhurcolástól. 1944 őszétől elözönlötték a várost a menekültek. 
A paplak menedékhellyé változott. 1944 októberétől romhalmazzá bombázták a várost a szövetséges 
repülők. 1945. március 27-én este akna csapódott be a paplak mellett, de az ott tartózkodóknak nem 
esett baja. Két másik akna tetézte a pusztítást. Ekkor szenvedett pótolhatatlan kárt az egyházközségi 
levéltár is. 

A romok eltakarítása után a lelkészlak, a kultúrterem és a templom halaszthatatlan javításait 
1946 őszére sikerült elvégezni. November 17-én Kapi Béla püspök tartotta a hálaadó istentiszteletet 
és a megemlékezést a templom építésének 50. évfordulóján. 1948-ban került sor a templombelső 
renoválására saját erőből (díjtalanul végzett szakmunkák járultak ehhez), állami és külföldi segélyből. 
A helyreállítás sajnos enyves festékkel történt, egyszerűsített formában, sötétebb tónusban. A színes 
ablakokat azóta sem tudták pótolni, a másodszor is elrekvirált kisharangot sem. Az újjászerveződés 
olyan politikai folyamattal haladt párhuzamosan, amelynek célja és eredménye az egyházak 
kiszorítása volt a társadalmi szerepből és a kultúrából. 1950-től a német származásúak kitelepítése 
zajlott. Menekülő családok értékes tárgyakat ajándékoztak a gyülekezetnek. 1950-ben özvegy 
Czípott Gézáné segélykérő levelében elmondta, hogy leányát letartóztatták, négy kis unokájának a 
kenyeret sem tudja biztosítani. Az államosítás után csak a paplak és az egyházfi lakása maradt a 
gyülekezet tulajdonában, a kultúrtermet is el akarták venni. Úgy sikerült megmenteni, hogy a fűtetlen 
templomból oda kerültek át a téli istentiszteletek, azóta kápolna ez a helyiség. 1949-ben megszűnt a 
segédlelkészi, majd a hitoktatói állás is. Betiltották az egyesületeket. Rendőrségi zaklatások következtek 
a lelkészi hivatalban. Az egyházközségi tagok száma egyre csökkent. 1953-ban elkeseredett hangulatú 
gyülekezetből vonult nyugdíjba Kutas Kálmán. 

A befelé fordulás évei 
Egyetlen szombathelyi lelkipásztorra sem várt még olyan bonyolult feladat, mint az ötödik 

lelkészre. 1953 októberében érkezett Tengelicről Lehel Ferenc. Mellette másodlelkésszé választotta 
a közgyűlés Sokoray Miklós addigi hitoktatót. Ö nyugdíjba vonulásáig lelkiismeretes pontossággal 
intézte a hivatali adminisztrációt, irányította a hittanórákat pótló ifjúsági bibliaórákat, segítette a 
parókus lelkészt, hogy közéleti szerepvállalása ne befolyásolja hátrányosan gyülekezeti szolgálatát. 
Lehel Ferenc ugyanis megyei tanácstag, 1963-1976 között országgyűlési képviselő is volt. Azt remélte, 
hogy a közéletben igaz ügyért munkálkodhat: megbékélésért a kis közösségben, megbékélésért az 
egyházak között (közös imahetek kezdeményezésével) megbékélésért az Ó- és az Újszövetség népe 
között, humánus alapon álló kapcsolatért az állam és az egyház között. A történelmi valóság más úton 
haladt. Ebből az időszakból hiányos a levéltár, a kutatás folyamatban van. 

A megőrzés heroikus feladatában Lehel Ferenc fáradhatatlan segítőtársa volt 1954-től Kováts 
Viktor építészmérnök, a gyülekezet felügyelője. 1964-ben kölcsönből megtörtént a templom külső 
renoválása, 1967-ben a parókia épületének javítása. A hitélet az istentiszteletekre, a bibliaórákra és az 
evangelizációs alkalmakra épült. Ezeket vendég előadók tartották. Emlékezetes események voltak az 
i:^úsági kirándulások (Gór, Győr, Pannonhalma, Pozsony) és egy finn színdarab előadása. Lehel Ferenc 
1981. évi nyugdíjazása után haláláig gyülekezetünk tisztelt és szeretett tagja maradt. 
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Új lehetőségek 
Az 1980-as évektől rejtetten érlelődő, majd hirtelen bekövetkezett politikai fordulat Szombathelyen 

is nagy átalakulást hozott. De ez csak módosította a több mint 80 ezer lakosú, 1990-től megyei jogú 
város vezetőségével fenntartott viszonylag jó kapcsolatot. 

Fehér Károly másfél évtizedes szombathelyi lelkészi szolgálata az 1981. május 24-i beiktatással 
kezdődött. Ugyanakkor a vasi egyházmegye esperese lett 1990. évi lemondásáig. A felügyelői 
tisztséget 1986-ig Kováts Viktor, 1988 decemberétől 1997 áprilisáig Sümegi István mérnök töltötte be. 
Az egyházfenntartási járulékot általában 600 gyülekezeti tag fizette. 

Ebben az időszakban tovább erősödött a városban - személyes kapcsolatok révén - az ökumenikus 
együttműködés. 1984-ben a Lutheránus Világszövetség világtalálkozójára küldöttség utazott 
Budapestre. Négy külföldi vendéget fogadtak itthon, gyönyörű kézimunkákat kaptak ajándékba. 
Határon túli kapcsolatok is létesültek (burgenlandi, német, svéd, svájci). 

1984/85-ben a Szombathelyen elsőként presbiterré választott két nőtagja a gyülekezetnek új 
oltárterítőket adományozott. 1987-ben érvénybe lépett az új agenda. Sok gondot okozott az orgona 
rossz állapota és a kántorprobléma. Jelentősen bővült a diakóniai csoport tevékenysége. 

1990-ben újra megkezdődött az iskolai hitoktatás. Élénkült az ifjúság részvétele a gyülekezeti 
életben. A konfirmandusok fehér ruhát kaptak. 1992-ben Bozzay László ny. tanár alapítványt tett jól 
tanuló egyetemi és főiskolai diákok megsegítésére „Tanulmányi alapítvány" néven. 

1991-ben elkészült a templom előcsarnokában a második világháború hősi halottainak és az 1944-
1957 közötti évek áldozatainak emléktáblája. 

A lelkész folyamatosan tájékoztatta a presbitériumot a zsinati tárgyalásokról, és megtörtént az 
időszerű változtatások bevezetése. Az államosított ingatlanok visszaszerzésére nem volt törvényes 
lehetőség, mert korábban eladta a városi tanács az ingatlanokat. 

Az épületek felújítása sürgető feladattá vált. 1980-ben elkészült a templom állapotának felmérése. 
A következő években a toronysisak, a palatető és a homlokzat tatarozása folyt. 1990-ben teljes 
villamos felújítás zajlott, és a lelkészlak gombamentesítése, cserepezése. 1993-tól következett a 
kápolna fedélszékének felújítása, a tanácsterem parkettázása és festése, a fűtések korszerűsítése, 
a harangok elektromos működtetése, a toronyóra javítása. 1995 júniusától októberéig a budapesti 
Synthese Kft. képzőművész munkatársai restaurálták a műemléki védettségű templombelső eklektikus 
díszítőfestését. A dokumentáció szerint csak egy-egy kicsiny részletben lehetett helyreállítani az eredeti 
1896-os állapotot, ezért az 1948-as átfestés szerint végezték el a konzerválást és a festést. A felsorolt 
munkálatok óriási anyagi megterhelést jelentettek az egyházközségnek, de a hívek áldozatkészségéből 
és külső segítséggel elő lehetett teremteni a pénzügyi fedezetet. 1995-ben alapítvány jött létre „A 100 
éves szombathelyi evangélikus templomért" néven. 1996 augusztusában, a templom felszentelésének 
centenáriumán örömteli ünnepi istentisztelettel, kiállítással emlékezett a gyülekezet küzdelmes 
múltjára. 

1996. szeptember l-jétől Fehér Károly lelkész nyugalomba vonult, feleségével elköltözött 
Székesfehérvárra. A presbitérium először meghívással kívánta betölteni a lelkészi állást, majd a 
sikertelen próbálkozás után elhalasztotta a választást. D. Szebik Imre püspök átmeneti megoldásként 
segédlelkészt rendelt ki Szombathelyre Gregersen-Labossa György személyében, aki Pintér János 
ny. orosházi esperes, mint helyettes lelkész irányításával végezte szolgálatát. 1997 márciusában a 
presbitérium egyhangúan eldöntötte, hogy G. Lábossá Györgyöt hívja meg parókus lelkésznek, amint 
letette a lelkészvizsgát. 

A jelen 
Gregersen-Labossa György 1998. november 8. óta megválasztott, november 28-tól beiktatott parókus 

lelkésze a szombathelyi egyházközségnek. 
A 2001. évi népszámláláskor Szombathelyen 3165 fő vallotta magát evangélikusnak, egyházfenntartási 

járulékot 1375 családfő fizet. Szórványok: Bucsu, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Horvátlövő, Ják, 
Nárai, Narda, Nemesbőd, Pornóapáti, Sé, Söpte, Táplánszentkereszt, Torony, Vaskeresztes, Vassurány, 
Vép. 

A gyülekezet életében a beiktató istentisztelet és az új szeretetotthon alapkőletétele szimbolikusan is 
kifejezi egy új korszak kezdetét. A fiatal lelkész a gyülekezetben segítők sorára talált bővülő munkája 
végzéséhez, akkoriban az országban és a városban is az egyházi szolgálatot elismerés és támogatás 
övezte. Az alapok letétele után megkezdődött az építkezés lelki, szellemi és materiális értelemben 
egyaránt. A legnagyobb feladat az új szeretetotthon megépítése, ami dr. Várhegyi Károlyné született 
Máger Angéla negyvenöt millió Ft felajánlásából és támogatások sorából valósulhat meg. Vincze 
Csaba az egyházközség akkori világi vezetőjeként és építészmérnökként e munkában és a későbbi 
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felújítások és beruházások során is maradandó érdemeket szerzett. A szeretetotthon első részlege 2000. 
június 4-én került felavatásra, majd alig több mint egy évvel később a második ütem is elkészül. 
Az otthon ettől a naptól fogva Túróczy Zoltán egykori evangélikus püspök nevét viseli, és 30 idős 
testvérünk magas színvonalú ellátását biztosítja. 

A gyülekezeti diakóniai szolgálat immáron intézményes munkával egészült ki, amit a lelkész 
irányít. Az építkezések és a szinte állandóan folyó felújítások mellett a lelki építkezésre és a 
gyülekezet építésére is nagy hangsúly kerül. Űj programok indultak a fiatalok összefogására 
(hittanosok szervezése, óvodásfoglalkozás indítása, táboroztatás, az i^úsági munka erősítése). A 
gyülekezetépítésben fontos szerepet kap a felnőttkatekizmus (felnőttek keresztelése és konfirmálása) 
és a zenei élet fellendítése is. Evangélikus tévéműsor indult, amiből a Nyitott Ajtók gyülekezeti újság 
nőtt ki. Az egyesületi élet is virágozni kezdett, és vendégelőadók, igehirdetők sora szolgál a különböző 
rendezvényeken. Az evangélikusság élen jár az ökumenizmus erősítésében, és indikátora az imahéten 
kívüli együttműködésnek. A gyülekezetben megalakul a SOTÉR Evangélikus Egyesület, ami az ifjúsági 
munka segítését szolgálja, és része a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező KIE (YMCA)-nek. Szinte 
ezzel párhuzamosan alakul meg a Y'S Men Klub Savaria, amely a fiatal felnőttek szerveződése. Tagjai 
számos karitatív feladatot vállalnak fel a gyülekezetben: adventi vásár, önkéntes szolgálat idősek 
között, kétkezi munka intézményeinkben, kulturális programok szervezése, ifjúsági élet támogatása, 
nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése. Ebbe a sorba tartozik a férfikör megalapítása is. 

Az alapítványok is kiemelkedő munkát végeznek. A szeretetszolgálatot támogató alapítvány az 
egyre bővülő diakóniai szolgálatot részben finanszírozza, a templomot támogató alapítvány pedig 
nevéhez híven szinte minden évben a személyi jövedelemadó 1%-ait begyűjtve több százezer Ft-ot 
fordít a templomra. Megújul az orgona és a toronyóra. Elkészül a teljes belső restaurálás, a fűtés- és 
világításrendszer is korszerűsödik az évek során. Rendezésre kerül a történelem viharaiban szétesett 
levéltár, és dr. Wirth Zsuzsanna levéltáros és munkatársai áldozatos munkájának gyümölcse a templom 
építését bemutató állandó kiállítás. Kutatása nyomán kéziratban van és kiadásra kerül a gyülekezet 
szépen és pontosan összeállított története is. A gyülekezet történetének elmúlt éveiben az egyház Ura 
a szombathelyi evangélikusoknak még egy olyan támogatót adott Vitális Károlyné született Kemény 
Irén személyében, aki teljes vagyonát, értékes házát hagyta örökségül a gyülekezetre. 2003/04-ben alig 
fejeződött be a kápolna külső és belső teljes felújítása - így az visszanyerte eredeti közösségi funkcióját 
-, máris kezdődhetett a Kálvária utcai ingatlan felújítása, majd 2005 telére a szép kert közepén felépült 
az új paplak, ami méltó és kényelmes otthona a mindenkori szombathelyi lelkészcsaládnak. 

2004-ben újabb bátor lépésre szánta el magát a gyülekezet. A diakóniai szolgálat fejlesztésének 
lehetőségeit keresve, a Vas Megyei Önkormányzat tulajdonában, a Középhegyi úton, háromhektáros 
területen fekvő szociális intézetet a Magyarországi Evangélikus Egyház átvette. így a helyi és országos 
diakónia további nagy léptékű fejlesztésére nyílik mód a jövőben. Az új intézet közel 150 lakója és 
nyolcvan dolgozója fokozatosan válik az evangélikus diakónia tudatos élvezőjévé és végzőjévé. 
Az intézet neve Johanneum Evangélikus Diakónia Központ, ami utal a szombathelyi evangélikus 
gyülekezetben alapított johannita segítőszolgálatra, a johannita renddel kialakított szoros hazai és 
nemzetközi kapcsolatrendszerre, ami sok millió forintot érő segélyszállítmányokban, felszerelésekben, 
szakmai segítségben és a több száz éves karitatív lelkület terjedésében érhető tetten gyülekezetünkben 
és intézményeinkben. A templomunkban elhelyezett johannita zászló is erre emlékezeti a gyülekezetet. 
A johannita szerepvállalásban évek óta kiemelt szerepe van Bánfi Péter johannita lovag áldozatos 
munkájának és bőkezű támogatásainak. 

Nem volna teljes az utóbbi évek gazdag krónikája, ha említés nélkül maradna a gyülekezet újra 
való fogékonysága, ami - sok egyéb mellett - az új istentiszteleti rend bevezetésével kapcsolatos. 
Ha valaki turistaként vagy látogatóként betéved a vasárnapi istentiszteletre, akkor tapasztalhatja, 
hogy gazdag, az igehirdetés mellett az úrvacsora heti megünneplését is gyakorló, a gyülekezeti tagok 
liturgiái szolgálatával bővülő istentiszteleten vesz részt. A szombathelyi evangélikus gyülekezet a 
liturgikus megújulás dunántúli műhelyévé nőtte ki magát. A karácsony éjféli istentisztelet, az adventi 
és böjti vesperák, a liturgikus kórus rendszeres szolgálata, a húsvét hajnali istentiszteletek agapéval 
és az orgonisták kitűnő szolgálata mind bizonyítékai ennek. Talán e munka elismerésének is a jele, 
hogy az elmúlt tíz évben két rádiós és egy televíziós élő közvetítés is volt a gyülekezetből. Az újra 
való fogékonyságot az is mutatja, hogy a hagyományos evangelizációs alkalmak mellett rendszeresen 
megszervezésre kerül a Pro Christ műholdas evangelizáció, és az Alpha kurzus is útjára indult. 

Említettük már, hogy a gyülekezet mindig különös gondot fordított az iskolai munkára, a gyermekek 
tanítására is: 1862-ben nyílt meg a protestáns iskola Szombathelyen. Amikor hírt kaptunk arról, hogy 
városunk iskolák bezárásán gondolkozik, jeleztük, hogy - ha van rá mód - szívesen átvállalnánk egy 
általános iskola működtetését. Számunkra az Eötvös-iskola jöhetett számításba a templomhoz való 
közelsége miatt. Tárgyalások hosszú sora indult ezzel. Ennek - és külső, belső vitának - eredménye 
végül: 2007 szeptemberétől iskolát működtetünk. Az Országos Egyház hathatósan támogatott ebben 
a kérdésben, a fenntartó azonban az egyházközség. Sátory Károly személyében találtuk meg az új 

734 



Szombathelyi Evangélikus Egyházközség 

igazgatót. Az eddigi tanulók nagy része megmaradt az iskolában. Az iskolát Reményik Sándor erdélyi 
evangélikus költőnkről neveztük el. „Örüljünk, hogy az Üristen így provokál, és ezzel szent munkára 
serkent minket. Életünk legfőbb célja, hogy áldottak legyünk, és betöltsük hivatásunkat személyes és 
közösségi életünkben egyaránt" - írja a fiatal alapító lelkész, akinek munkája egyre bővül; nemcsak a 
zsinat tagja, hanem az országos egyházi diakóniai munkának is egyik irányítója. 

A gyülekezet testvérgyülekezeti szerződésben rögzített módon ápolja évről évre gazdagodó 
kapcsolatait a kaufbeureni evangélikus gyülekezettel, de számos más külföldi barátot tudhat magáénak 
szerteágazó kapcsolatrendszerének köszönhetően. Tudjuk, hogy mindez csak a presbitérium jó 
munkájával lehetséges, amelynek vezetését immáron öt éve Breznovits István egyházközségi felügyelő 
végzi. 

A jövőben elengedhetetlen az intézményes diakónia integrációja és további fejlesztése, az ifjúsági 
munka személyi és tárgyi feltételeinek javítása. De a talán legfontosabb, hogy még egy lelkészi állást 
szervezzünk, hogy gyülekezetünk egyre jobban töltse be Istentől rendelt hivatását, 2011 márciusában 
megvalósult. Azóta Hasza Mónika másodlelkészként segíti a lelkész munkáját. 

Lelkészek, elöljárók 
Lelkészek: Kiss János (1893-1916), Kapi Béla (1916-1928), Czipott Géza (1929-1930), Kutas Kálmán 

(1931-1953), Lehel Ferenc (1953-1981), Fehér Károly (1981-1996), Gregersen-Labossa György 
segédlelkész (1997-1998), Pintér János helyettes lelkész (1997-1998), Gregersen Lábossá György 
(1998-), Hasza Mónika másodlelkész (2011-) 

Felügyelők: Zimmermann Károly (1893-1896), dr. Károlyi Antal (1896-1904), dr. László Kálmán 
(1904-?), dr. Radó Gyula (?-?), Jánosy Gábor (1926-1938), dr. Valkó Miklós (?-?), Fóth Kálmán (?-?), 
Laky Kornél (?-?), Schleifer Károly (?-?), Nagy Lajos (?-?), KovátsViktor (1954-1986), Sümegi István 
(1988-1997), Vincze Csaba (1997-2001), Breznovits István (2001-) 

Kuratóriumi elnökök: 
Johannita Segítőszolgálat Szombathelyi Csoport vezetője: Bánfi Péter presbiter 
Sotér Evangélikus Egyesület elnöke: Menyhárt Izabella 
A „100 éves Szombathelyi Evangélikus Templomért" Alapítvány elnöke: Rajczi Istvánné 
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány elnöke: Hutflesz Mihály 

dr. Wirth Zsuzsa egyházközségi levéltáros 
A Jelen fejezetét Gregersen-Labossa György lelkész írta 

Források 

A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség levéltárának iratai - feldolgozás alatt 
A Kőszegi Evangélikus Egyházközség levéltárából 1862-1892 közötti iratok 
A Nemeskoltai Evangélikus Egyházközség presbitériumának jegyzőkönyvei 1861-1862 
A Dunántúli Református Egyházkerületi Levéltár (Pápa) Vas-Zala megyei közgyűlési jegyzőköny
vek 1860-tól 
Vas Megyei Levéltár: Szombathely város közgyűlési jegyzőkönyvei a 16. századtól, telekkönyvei, 
anyakönyvek, polgármesteri iratok, stb. 
Evangélikus névtárak 
A vasi közép egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyvei 
Kutas Kálmán: A szombathelyi evangélikus gyülekezet története 1950-ig 
Kapi Béla: Lámpás az oltár zsámolyán; Sopron, 2004. 171-315. 

Kiadványok 

Dr. Wirth Zsuzsanna; 100 éves a szombathelyi evangélikus templom; Szombathely, 1996. 
Nyitott Ajtók gyülekezeti hírlevél 
Honlap: www.szombathely-lutheran.hu 
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Uraiújfalui Evangélikus Egyházközség 

9651 Uraiújfalu, Petőfi u.24. 
Tel.: 20/824-2870 
Web: http://uraiujfalu.lutheran.hu 
E-mail: uraiujfalu@lutheran.hu 
Verasztóné Magyar Melinda helyettes lelkész 

Önálló gyülekezetté alakulás és anyakönyvezés 
kezdete 1783 

Uraiújfalui anyaegyház 
Lélekszám: 305/293/242 Tisztségviselők: Nagy 

Zoltán felügyelő, Babos Kálmán gondnok. Tamási 
Kálmánná jegyző. Farkas Gézáné pénztáros, Tóth 
Tibor számvevőszéki elnök. Presbiterek: Doncsecs 
Ferencné, Horváth Lászlóné, Pap Zoltán, Percze 
Sándorné, Simon Lászlóné, Szabóné Pap Katalin, 
Bókomé Varga Erika 

Vasegerszegi leányegyház 
Lélekszám: 136/130/99 Presbitérium: Tóth 

Lászlóné gondnok, Királyné Németh Karolina, 
Sümegi Ferencné, Nagyné Tóth Júlia, Tamáné 
Bokor Szilvia 

Jákfai leányegyház 
Lélekszám: 140/137/89 Presbitérium: Boros 

Győző gondnok-pénztáros. Boros Endre, Boros Jenő, 
Erős János, Szíjártóné Bokor Teodóra, Vörös Attila, Boros Gyula, Niczki János 

Hegyfalui leányegyház 
Lélekszám: 92/87/48 Presbitérium: Alapi Ernő gondnok-pénztáros. Hajtó Ferencné, ifj. Balogh 

József, Czirók Csongor, Fehér Zoltán, Horváthné Molnár Julianna 
Zsédenyi leányegyház 
Lélekszám: 34/32/24 Presbitérium: Balogh Kálmán gondnok-pénztáros. Bognár László 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 707/679/502 

A gyülekezetek története 

A település földrajzi elhelyezkedése és a kezdetek 
Uraiújfalu a Rába folyó bal partján, a Rábától 3 km-re fekvő kis Vas megyei település. Szomszéd 

községei a Rábán innen: Nick, Vámoscsalád, Vasegerszeg és Jakfa, a Rábán túl: OstfFyasszonyfa és 
Kenyéri. 

Uraiújfalu mint település nagy múltra tekint vissza. Már a rómaiak idejében is lakott hely volt. Ezt 
bizonyítják a faluvégi kavicsgödörben talált épületmaradványok. A rómaiak idejéből és a honfoglalás 
korából egyéb leletek is kerültek elő. (Bronz karperecek, borostyánkő nyakékek, kisebb agyagedények, 
olajmécses stb.) 

Dr. Készei Pál: Terra Jaak című tanulmányából megállapítható, hogy a település eredete a 
honfoglalás idejére vagy közvetlenül a honfoglalás utáni időre nyúlik vissza. Legősibb községnév 
Uraj, későbbiekben Újfalu és Szentivánfa. Dr. Készei Pál előbb említett tanulmányában kiemeli, az, 
hogy Koppányé vagy valamelyik törzsfőé volt-e a település, nem állapítható meg, de Uraj település 
alapítója minden valószínűség szerint törzsfő, nemzetségfő vagy rangos család feje volt. Uraj mindezek 
alapján az első szálláshelyek közé tartozik, és Uraj település már a Jakok megjelenése előtt létezett. 

Payr Sándor egyháztörténetírónk szerint: „Urai-Újfalu az előnevel onnan vette, hogy ezt a földet, 
melyet 1221-ben az ősi Ják vagy Gyák nemzetség kapott birtokul, és amelyen később egy új falu épült, 
Uraj földjének nevezték. Régi jegyzőkönyveink csak Újfalunak nevezik minden előnév nélkül." 
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A megalakulás előtti emlékek 

Az Uraiújfalui Evangélikus Egyházközség megalakulásáról csak II. József uralkodásától fogva 
beszélhetünk. A türelmi rendelet hatására sok gyülekezet szerveződött, ezek között volt az uraiújfalui 
is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy korábban elzárkózott volna a reformáció elől. Már földrajzi 
fekvése is arra a következtetésre vezet, hogy e vidék lakosságát hamar át kellett hatnia a reformáció 
kovászának. A közeli Sárvárról, amely hazánk számára a magyar Wittenberg volt, áradt, mint a 
hegyen épült városból, az új és tiszta világosság. A Nádasdyak védelme alatt kiváló reformátorok mint 
Erdősi és Dévai, vagy híres esperes, mint Magyari István, őrködtek az Ür nyája felett, és terjesztették a 
reformációt. Kanizsai Orsolya, a kegyes nádorasszony egész házanépével itt énekelte Tinódi Sebestyén 
lantjátékától kísérve első zsoltárainkat. Kimondhatjuk, hogy már nagyon korán találkozunk e vidéken 
a reformáció nyomaival, de az első időszakban nem az anyagyülekezet, hanem gyülekezetünk 
mostani filiái emelkedtek ki. így említést kell tenni Hegyfaluról, Zsédenyröl, Jakfáról, Vasegerszegről 
és Szentivánfáról. 

Hegyfalu volt az első település, ahová kiáradt a reformáció Sárvárról jövő hatása. Hegyfalu 
Nádasdy-birtok lévén jó ideig zsinati székhelye volt az e^ész dunántúli kerületnek. Itt is alakult meg az 
egyházkerület. Az 1576. évi zsinaton itt fogadták el az Ágostai hitvallást, és a kerület első evangélikus 
püspökét Szegedi Máté sárvári lelkész személyében megválasztották. A második püspökről, Beythe 
Istvánról is tudjuk, hogy Hegyfaluban 1585. július 25-én választották meg. A következő fontos zsinat itt 
Hegyfalun 1599. június 9-én volt, amikor itt írta alá Magyari István is az Egyesség Könyvét. Hegyfalu 
híres lelkészek székhelye is volt. Itt élt például Pálházi Göncz Miklós, aki az Ágostai hitvallást, Luther 
Márton Kis kátéját és a többi hitvallási könyveinket magyarra fordította. 

Terestyénfa és Jakfa nevét az ősi Ják nemzetségről vette, amelynek birtoka volt Urai-Újfalu 
is. Temploma 1529 óta pusztán állott. 1616-ban Zvonarich Mihály sárvári főesperes felhívására 
elhatározták a templomépítést. 1633-ban a nemesek közül Hetesi János 100 magyar forintot és egy 
kelyhet ajánlott fel, mihelyt az építést megkezdik. A régi paplak helyett is újat építettek. Jakfa is 
önálló gyülekezet volt. Lelkészei: 1615-ben Erdélyi Ferenc, 1628-ban Vidos József, 1633-ban Sárvári 
Szabó Gergely és 1646-ban Szily Ferenc. A nagy üldöztetés után is volt egy ismeretlen nevű papja, aki 
1693-ban halt meg, és utána sokáig nem volt utódja. Amikor Asbóth János esperes 1695-ben itt járt 
egyházlátogatáson, Balázs Ádám tanítójuk olvasott fel prédikációkat, akit 1697-ben pappá ordináltak. 
A kuruc világban is jeles tanítója volt Jakfának Holeczi Ádám személyében. Vele történt, hogy az 
akkor szokásos vizsga-igehirdetés textusát keresztnevére célozva így jelölte meg a jeles esperes, Ács 
Mihály: „Humanissime, tudós Holeczi Ádám uram, szállj fel e katedrára, melyet most elhagyok, és 
prédikálj eme számodra kittízött tételről: Ádám, hol vagy?" A 18. században ez a gyülekezet is átélte 
az üldöztetést. Csak Uraiújfalu szárnyai alatt tűnt fel ismét II. József uralkodása után. 

Zsédeny is tekintélyes anyagyülekezet volt. 1633-ban Bakó Márton volt a lelkésze. Az 1662. évi 
országgyűlésen panaszolják, hogy a lelkészt útitársával együtt Csepregen való átutazásukban az ottani 
plébános megtámadta, és csaknem halálra verte. Zsédeny emlékét őrzi nemes hitvalló gályarabunk 
is: Zsédenyi István, akit 1656-ban a büki zsinaton avattak pappá. Később Dörgicsén szolgált, innen 
idézték Pozsonyba a prímás elé 1674-ben. Hitét nem tagadta meg, ezért ítélték gályarabságra. 

Kemény-Egerszeg (Vasegerszeg) az itt egykor virágzó Kemény családról kapta nevét. A 16. század 
végén Terestyénfának volt filiája, és az 1633. évi jegyzőkönyvet Kemény János mint itteni protestáns 
földesúr írta alá. A 17. században itt is élt a Wittnyédi család, akik Uraiújfalu patrónusai is voltak. Ök 
adományozták az uraiújfalui templomnak az úrvacsorai kelyhet, és a keresztelőmedencén is látható 
ennek a családnak a címere. 

Szentivánfa (jelenleg egybeépülve Uraiújfaluval) is tekintélyes anyaegyház volt. Patrónusai 
földesurak voltak: Palásthy János és Sándor. Balogh Miklós volt 1633-ban a lelkésze. Szentivánfának 
hosszú ideig volt filiája Uraiújfalu, Iván és Kemény-Egerszeg (ma Vasegerszeg) is. 

Az uraiújfalui evangélikus gyülekezet megalakulása 
Uraiújfalu kezdetben tehát filia volt. A Kis Bertalan püspök egyházlátogatásakor 1633 március 

7-én felvett jegyzőkönyv szerint: „Ez faluban a memória modernorum hominum (a modern emberek 
emlékezete) szerint senki sincs, aki mondhatná, hogy volt volna kápolna felépítve, hanem az falu 
közepén, ott, ahol most az levélszín áll és harangláb vagyon, fundamentumát mondják lenni." Tehát 
a jegyzőkönyv tanúsága szerint az akkori emberek között nem volt senki, aki emlékezett volna 
templomra vagy kápolnára. 

Az üldözés Uraiújfalui sem kímélte. Noha filia volt, az anyagyülekezetek sorsában osztozott. Az 
1681. évi országgyűlésen Szentivánfa, Terestyénfa (Jakfa) és Károlypaty mellett említik Üj falut is. 
Ekkor rövid időre feltámadt Felsőpaty, Terestyénfa, Zsédeny és Csánig is. Újfalunak mint filiának 
külön tanítója is volt 1706-ban Boros Gergely személyében. 
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Az 1732. évi nagy üldöztetés csakhamar véget vetett az összesVas megyei gyülekezetnek, Fábry Gergely 
püspök 1750. évi kimutatása szerint akkor már csak a két artikuláris egyháznak: Nemesdömölknek és 
Nemescsónak volt nyilvános vallásgyakorlata. Ide kellett zarándokolni a hiveknek. 

Lépés az önállóság felé 
II. József 1781-ben kiadta a türelmi rendeletet, és ezzel megkezdődött a hanyatlás után a feltámadás 

korszaka. A türelmi rendelet kibocsátásával egyszerre életre keltek egyházaink. Ettől kezdve 
Uraiújfalu vette át a vezető szerepet, a környékbeli gyülekezetek lesznek mostantól filiái. (Ide tartozott 
még Répcelak és Csánig is 83 esztendeig, csak 1867-ben lettek önálló gyülekezetekké.) Eddig csak 
filia volt, most hívei buzgósága folytán egyedül állt talpra mint anyagyülekezet. Az új gyülekezet 
megalakulására vonatkozó régi anyakönyv tábláján ez olvasható: „az 1784. esztendőben a toleranciális 
királyi felséges parancsolatnak következtében több szomszédos helységbeli evangélikus felekezetbeliek 
összeállásával fundáltatván alakult meg ezen uraiújfalui ágostai vallástételt tartó eklézsia." A lelkész 
és tanító választására vonatkozó királyi engedély is leérkezett már 1783 augusztus havában. A 
vármegye tisztségviselői nagy sokaság előtt kihirdették ünnepélyesen az új egyházközséget. Ez az új 
egyházközség hivatalos elismerését jelentette. 

A templom építése 
Az újraalakult gyülekezetnek első és legfontosabb célkitűzése a templom felépítése volt, hiszen a 

gyülekezetnek sohasem volt temploma, hanem „szellős levélszín alatt gyülekeztek össze az uraiújfalui 
hívek az Ür tiszteletére." Az anyagyülekezethez tartozó filiák is hasonló helyzetben voltak, templomaik 
vagy elpusztultak, vagy idegen kézre kerültek. (Pl. Zsédeny, Hegyfalu) Ebben az értelemben még 
inkább szükségessé vált egy templom építése. 

Az uraiújfalui gyülekezet magánszemélyek adományából kapott két és fél hold területen 1784-ben 
építette meg impozáns, hatalmas templomát, torony nélkül (azt csak 1818-ban építhetett hozzá). A 
szószék fölé ez a ma is ott lévő felirat került: „MIDőn lózsef Császár kIráLyunkká LeVe, Ez Isten 
sátora akkor heLyt Itt VeVe. A Krisztus Igéje Itten sok jót teVe, közöttünk szentségi, köztünk Ö szent 
neVe." E vers vastag betűinek összege a templomépítés évszámát adják ki római számokkal: 1784. Most 
már a templommal rendelkező anyagyülekezethez tartoztak: Hegyfalu, Jakfa, Ivánegerszeg, Zsédeny, 
Répcelak és Csánig mint filiák; Keményegerszeg, Felsőpaty és Szentivánfa mint fiókegyházak, valamint 
Kövesd és Vámoscsalád mint szórvány. Rábabogyoszló 1841-ben Sárvárhoz csatlakozott mint filia. 

A gyülekezet lelkészei és azok szolgálata napjainkig 
Döbrentei Lajos esperes fia volt az országos hírű Döbrentei Gábor, a Magyar Tudós Társaság alapítója 

és első titkára, aki a Kolozsvárott alapított Erdélyi Múzeum című folyóiratot indította el, s aki itt nőtt 
fel az uraiújfalui paplakban. Itt látogatta meg egy ízben jó barátja, Petőfi Sándor, aki ostífyasszonyfai 
rokonaihoz menve egy éjszakát töltött itt a paplakban. 

Kiss Imre lelkipásztorkodása alatt mindent megtettek, hogy növeljék a templomi ülőhelyek számát, 
mert a templom Répcelak és Csánig különválásáig zsúfoltságig megtelt. Az anyagyülekezetből a 
lelkész csak beteggyóntatásra és temetésre ment ki. A filiákban a tanítók is végeztek vasárnap délután 
könyörgéseket. A különálló lelkészlakás is az ő idejében épült meg 1887-ben. Kiss Imre 1909. október 
31-én köszönt el, és nyugállományba vonult. 

1910-ben Payr Sándor teológiai tanár tartott szép előadást a község és vidéke múltjáról. Megkapóan 
írja le, hogyan lett a filiából anyagyülekezet, hogyan épült a templom, hogyan tartotta meg Isten a 
gyülekezetet nehéz évszázadokon át."^ 

Zongor Béla győri hitoktató lett Kiss Imre utóda, akit 1910. január 23-án iktattak be hivatalába. 
Az ő idejében alakult meg a nőegylet, majd 1914-ben iskolaépítésbe fogott, amit sikerrel véghezvitt. 
1917-ig munkálkodott az uraiújfalui gyülekezetben. Amikor Kapi Béla körmendi lelkészt püspökké 
választották, akkor került Zongor Béla Körmendre. 

Rónay Béla Gyula őrímagyarósdi lelkész lett Zongor Béla utódja. 1917. május 20-án iktatta 
hivatalába Kund Sámuel esperes. 1930-ban ő szorgalmazza, hogy tüntessék el a templomot körülvevő 
„szégyenfalat," amely a türelmi rendelet idejében elválasztotta a templomot az utcától. 

1934-ben a templomépítés 150. évfordulóján teljes renoválásra került sor Ekkor került a bejárat fölé 
emléktábla. A gyermekek tanítására is sokat fordított a gyülekezet 1948-ig, amikor államosították a 
gyülekezet iskoláit is. 

Baráth József celldömölki hitoktató 1951-ben került Uraiújfaluba. Nagyon nehéz időben végezte a 

392 Payr Sándor: Egyházi emlékek Urai-Ujfalunak és vidékének múltjából Budapest, 1910. Elmondta 1910. március 13-án. 
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szolgálatot, amikor kiürültek a templomok. Baráth József lelkipásztor 1983-ig végezte itt szolgálatát, 
mentve azt, ami még menthető. 

1983-tól lelkészhiány miatt a szomszéd faluból, Ostffyasszonyfáról történt a helyettesítés. 1991-ben 
Fatalin Helga segédlelkész foglalhatta el a megújult lelkészlakást. Tíz hónap után távozott innen Bükre. 

Menyes Gyula és felesége, Menyesné Uram Zsuzsanna 1992-től végezték a szolgálatokat itt, illetve 
a Rába túloldalán, OstfFyasszonyfán és Csöngén. Menyes Gyulát 1995. szeptember 30-án Zügn Tamás 
esperes beiktatta hivatalába, mint az egyházközség tizedik parókus lelkészét. 1993-ban a gyülekezet 
kívülről renoválta templomát, majd 1996-ban gyülekezeti termét és vendégházát, az egykori 
iskolatermet és tanítólakást. 1995-ben egy ifjúsági közösség alakult „Charis" néven, és ekkor indult 
útjára a Megrepedt nád c. gyülekezeti lap is, amely a három anyagyülekezet időszaki kiadványa, 
egyháztörténeti dokumentuma lett. 

Kerekes Csaba lelkész az uraiújfalui gyülekezet meghívására Dél-Erdélyből került ide, miután 
Menyes Gyula a megalakult Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöki titkára lett. 
Utódját 2003. november 29-én Vető István esperes iktatta be hivatalába. 

A gyülekezet lelkészei: Hrabovszky György (1784-1786), Németh István (1786-1795), 
Gödör György (1796-1813), Döbrentei Lajos (1814-1849), Bakk János (1841-1866) Kiss Imre (1865-

1868-ig káplán, 1868-1909-ig lelkész), Zongor Béla (1910-1917), Rónay B. Gyula (1917-1956), Baráth 
József (1951-1983), Menyes Gyula (1992-től s. lelkész 1995-2001 parókus). Kerekes Csaba (2001-től 
helyettes lelkész, 2003-tól parókus), Verasztóné Magyar Melinda helyettes lelkész (2010-) 

Felhasznált irodalom: 

Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924.1. 
Payr Sándor: Egyházi emlékek Urai-Üjfalu és vidékének múltjából. Budapest, 1910. 
Zongor Béla: Az uraiújfalui ág. hitv. evang. egyházközség története megalakulásától 1914. május 
haváig 
Rónay B. Gyula: Az uraiújfalui evangélikus egyházközség története az 1900-tól 1950-ig terjedő idő
ben 
Evangélikus templomok. Budapest, 1944. 

Kerekes Csaba 
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Kovácsné Tóth Márta lelkész 

A 16. században már volt itt gyülekezet, az 
elnyomás után újraéledés és az 
anyakönyvezés kezdete: 1786 

Vönöcki anyaegyház 
Lélekszám: 403/396/269 Tisztségviselők: 

Palotainé Mórocz Tünde felügyelő, Riczingerné 
Nagy Mária pénztáros, Molnár Istvánné 
jegyző, Domonkos Sándor gondnok. Rosta Jenő 
számvevőszéki elnök. Nagy Dezső harangozó. 
Presbiterek: id. Bakk Károly, Balogh László, Bretus 
Mihályné, Erdélyi Sándorné, Györkös Györgyné, 
Kozma Emőné, Kurányi Tibor, Molnár Imre, 
Németh Lajos, Palotai László, Riczinger János, 
Vargyai Sándor 

Tiszteletbeli presbiterek: Csiszlér Kálmánné, 
Nagy János, Riczinger József, Szőke Mátyásné 

A gyülekezet története 

„Vönöck a régi hiteles adatok szerint a hozzá tartozó Sütfejjel és Csermajorral a pandorfi (jelenleg 
GYESEV) vasútvonal mentén a Kemeneshát déli oldalán fekszik" - olvassuk egy monográfiában.'" 
Celldömölktől északra mintegy 10 km távolságra van. 

Egyedülállóan ősi falu 

Ennek a mondatnak mindkét szava hangsúlyos. „Az 1898-as országos helységnévrendezés előtt 
valósággal hemzsegtek az azonos nevű helységek... Nem tiint fel, hogy a Magyar Királyság területén 
nem fordult elő még egy Vönöck nevíí település."^'''' A falu tehát nevében, de történetében is ritka, 
egyedülálló. 

Ősi, sőt őskori település. Az 1950-es években a Bávánd dűlőben talált csiszoltkő-korszakbeli leletek 
bizonyítják ezt. Aztán váltották itt egymást a különböző néptörzsek. Eleinte illírek, szkíták, majd Kr. 
e. 400 körült kelták laktak a vidéken. Ebből az időből agyagedényleletei vannak a községnek. Kr. e. 
20 körül a rómaiak foglalták el a vidéket. A római kultúra maradványait a megyei múzeum őrzi, A 
Kemenessömjén felé vezető út egy része alatt találták egy római „hadiút" maradványait is. 

A rómaiakat a hunok, majd a germán longobárdok váltották fel, később az uralmat mintegy 250 
évre az avarok vették át. Ezután jelenhettek meg szlávok is. A község neve is valószínűleg szláv 
eredetű, mint a Kemenes szó is („kaminu": köves, kavicsos terület). Az egyik monográfia szerint a 
község neve 1262-ben szerepel először Vinick néven. (Ez a szláv szó szőlőskertet jelent. A község régi 
pecsétjében is szerepel a szőlőfürt.) Ebből alakult a Veneck, majd Vönöck elnevezés."^ 

Másik történetíró szerint a falu legkorábbi okleveles említése 1265-ből való, ahol Vonoz-nak írják, 
olvasata Vönöz. „Ennek a szónak a származása ismeretlen, de mivel a környéket birtokló Osl eredetű 
OstflFyak besenyők voltak, így nagyon elképzelhető a szó besenyő eredete, csak az ö betű hiányával 
küzdő latin nyelven író szerzetesek, deákok egyéni szóalkotásával állunk szemben."'* 

Az Árpádok korában Kemenesalja Győr és Mosón határáig a karakói várispánsághoz tartozott, ez 

393 Vönöck község története 1945-ig. Összeállították: Rosta Sándor és Bognár József. Továbbiakban. Vönöck. 
394 Adalékok Vönöck történetéhez. Magassy Lajos: Curiális községek Kemenenesalján. Diplomamunka, kézirat. Pázmány P. 

Tudományegyetem, 2002.1. Továbbiakban: Magassy. 
395 Vönöck. 2. 
396 MOL. DL 600 jelzetű oklevél in: Magassy 1. 
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a helyzet a tatárjárás után szűnt meg. Itt és másutt is a faluépítés nagy korszakaként a 13-15. század 
közötti időt jelölhetjük meg. 

A 16. század elején megjelentek a török hadak. Több alkalommal is átmentek a falun, és pusztították 
azt. Mégis figyelemreméltó, hogy Vönöck csak Pápa török kézre kerülésekor került a meghódított 
falvak közé. De még 1649-ben is ezt olvassuk egy jelentésben: „Pagus (falu) Vönöck: ezen falu is nem 
bódult külömben hanem hogy Pápában török volt ackor kéntelen volt véle, és hogy I(ste)n Pápát a 
keresztyéneknek visz atta, sokba sem bódultak.""' A dokumentumok szerint a lakosság a cseri erdőbe 
menekült, itt tengette életét. Amint tehették, még a templomot is „erődtemplommá" alakították. Az 
épületet körül lőrésekkel látták el. Egy külső védőfalat is emeltek a templom köré. A török veszély 
elmúltával újraépítették a templomot. 

A 17. század véres elnyomása idején Kemenesalja az egyházi és nemzeti szabadságért folyó 
küzdelem központja lett. A Thököly-felkelés hírétől felbátorodott kemenesaljai protestánsok idehívták 
a hite miatt üldözött akkori evangélikus püspököt, Szenei Fekete Istvánt, aki végül is a börtönben 
rekatolizált. Az Ostffyak asszonyfai kastélya a felkelés centrumává lett. Több „tumultus" lezajlása után 
a császáriak porig lövették a kastélyt, Ostffy Mihályt elfogták. 

A 18. században Bercsényi Miklós (1704) a mihályfai Vidos-kúriából szólította fegyverbe Kemenesalja 
népét. A vönöcki Benkő Ferencről hajdúezredet neveztek el. Vas megyéből mintegy 6000 ember állt 
Rákóczi zászlaja alá. 1707-ben a megtorlás elől a Marcal mocsaras vidékeire kellett menekülnie a 
népnek."* Vönöckről öt hadba szállt nemesről tudunk, és többről, aki támogatta a szabadság ügyét. 

Ugyanezek az évek a kemény megpróbáltatás évei voltak: 1710-ben „Veneszk" községben 178 
személy hunyt el pestisben egy jelentés szerint. Ez az adat akkor figyelemreméltó, ha tudjuk, hogy 
egy katolikus egyházlátogatás 1698-ban a lakosok számát 288 főben állapította meg. 

1809-ben Napóleon seregei átlépték hazánk határait. A „meghirdetett nemesi felkelésre 
Kemenesaljáról 250 fő lovas és 250 fő gyalogos indult csatába. Benkő János ezredes, vönöcki nemes 
egy harcban megmentette ezredesét, amikor annak kidőlt a lova. Ebben a csatában a Benkő családból 
12 ember vett részt.""' 

Az 1848/49-es szabadságharcból is kivette részét a falu. Két vezetőt a Vas megyei Honvédelmi 
Bizottmányba is beválasztottak. A megyei nemzetőrséget Vidos József szervezte meg, 3200 nemzetőrt 
vezetett egészen a Dráváig. A Vas megyeiekből alakult többek között a 44-es honvéd zászlóalj, amelyik 
Világosnál darabokban rejtette el és mentette meg zászlaját. 1849-ben nemcsak ez okozott gyászt, 
hanem kolerajárvány is, amely Vönöcköt sem kímélte. 

A falu történetét folytatni lehetne napjainkig. Voltak fényes és sötét napok ezután is. Ha hosszabb 
is lett a falu története, ez azért történt, hogy lássuk: a falu történetében tükröződik egész hazánk 
története, mint cseppben a tenger, a faluban is végigkísérhetjük a „tenger", országunk történetét is. 
Ezért is érdemes és fontos helytörténeti kutatásokat végezni. 

Az evangélikus gyülekezet 

Története izgalmasan alakult Vönöckön. Kemenesalját hamar elérte a reformáció híre és tanítása. 
Minden bizonnyal még a 16. században. Ennek hatása olyan lehetett, hogy Kuzmics győri kanonok 
még 1685-ben is így panaszkodik: „a kemenesaljai kerületben kb. 50 falu van, egyiküknek sincs 
katolikus papja."*" Schachi Ferenc vasvári főesperes 1713-ban ezt írja: „az egész Kemenesalján nincs 
egyetlen katolikus plébános, csak Dömölkön a bencés apát és Kasza János.""' A vönöcki filiáról pedig 
ezt olvassuk: „A filiának nincs temploma, nincsen jövedelme, de van egy harangja haranglábon áll. 
Felszerelései nincs. Semmilyen oltár-kellékei nincsenek."''" A feljegyzések tehát katolikus oldalról a 
reformáció hódításáról szólnak. 

Az indulás bizonytalanságát Payr Sándor mondata is mutatja: „Vönöck Szentmárton mellett 
majd mint társgyülekezet, majd pedig mint filia említtetik.""'" Ugyanakkor első ismert lelkészéről, 
Aranyadi Mihályról is tudunk, akit 1619-ben avattak lelkésszé. 1646-ban pedig Bauszki (Payr szerint 
Banszky) András volt a lelkipásztoruk. Igaz, ő csak „próbaidőre" volt itt, életvezetése miatt később 
(1647) felfüggesztették állásából. Payr szerint 1680-ban szolgált itt egy ismeretlen nevű lelkész is. 
Magassy Sándor ehhez hozzáteszi, hogy az anyakönyvek szerint 1674-1695 között Galambos István 
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volt a lelkész, aki a gyászévtizedi tilalom ellenére is szolgált. Ezek szerint a 17. század eleje-közepe 
táján mégis volt lelkészük. Musay Gergely püspök - aki tisztában volt a helyzettel - 1661-ben is az 
anyagyülekezetek közé sorolja. Ezt bizonyítja a következő sor a később szolgáló lelkészekről: 

Záborszky János (1702-1703), Farkas Mátyás (1705-1706), Bokányi Jósiás (1706-1708), 
Hörcsöki Miklós (1709-1710), Miskei Ádám (1726-1732), Kalinovszky Tamás (1730-?)*" 
Bár az 1681-es országgyűlés artikuláris templomokat „megengedő" rendelete értelmében Vönöck 

Nemesdömölkhöz tartozott, 1695-től 1732-ig a szentmüiályi gyülekezet filiája. Az előbbi sor 
neveinél olvassuk a „szentmihályi lelkész" címet is.'"'* Előtte még az 1695-ös egyházlátogatás idején 
a szentmártoni-vönöcki lelkész Király Máté volt. A hívek dicsérték szorgalmát, ő azonban nem volt 
megelégedve az istentiszteletek látogatásával. Később Miskei Ádám lelkész idejében (1729-től) a 
mindkét faluról elnevezett társgyülekezet volt.'"" A kezdetek tehát bizonytalan és nehéz idők lehettek. 

Ha temploma nem is, de iskolája volt a gyülekezetnek. „Az iskolai oktatás 1570 táján indulhatott 
meg. A dömölki apátság történetében talált feljegyzések is bizonyítják, hogy a községben volt tanító. 
1696-ban pedig az evangélikus tanító panaszkodott a „romos iskoláról". 1671-ben Szenei Fekete püspök 
levelet írt az esperesnek a vönöcki tanító sérelmei ügyében.'"" 1706-tól pedig Farkas Mátyás végezte 
tanítói szolgálatát 1735-ig.''™ 

Szolgált itt iíj. Aáchs Mihály is, aki azonban hamar Kővágóörsre került, utódja ismét Király Máté 
lett. 1710-ben neki is távozni kellett a gyülekezetből, a földesúr elűzte. 1726-ból van újabb adatunk: 
Horváth Mihály a lelkész. Még 1726-ban új lelkészt kapott a gyülekezet: a már említett Mískei 
Ádámot. Ö fordította le az egykor „Óh fő teljes sebekkel" - kezdetű éneket, és ő írta azt is, amely 
énekeskönyvünkben így kezdődik: „Mulandó világnak múló dicsősége." (EÉ 515) Mindez csak azt 
bizonyítja, hogy a gyülekezet át- és túlélte az üldözésnek ezt a korszakát. 

A mélypont a gyülekezet életében 1732-ben következett be. „Egészen váratlanul, mint a felhőtlen 
égből a villám ütése, érte a Vas megyei gyülekezeteket a megye részéről 1732-ben az üldözés és 
templomfosztogatás. Kemenes alatt István király napján (aug. 20.) szedték el az alispán vezetésével 
a templomokat."*"' Most aztán az egész Kemenesalja Nemesdömölkre szorult, hol templom nem 
volt még, szabad ég alatt tartották az istentiszteleteket. De csak az istentiszteletekre mehettek oda, 
parancsba volt adva, hogy a kereszteléseket, esketéseket és temetéseket mindenütt csak katolikus 
papok végezhetik: aki ezt nem tartotta be, keményen megbüntették. Fábri Gergely püspök ezekről így 
ír 1733-ban: 

„Most nyaggatják, rontják szép Kemenesalját, 
Mert reája vitték a nagy száraz gallyát. 
Hadakat fegyverrel, s így állá bosszúját 
Rajta az ellenség, rontja Krisztus nyáját. 
Oda van Asszonfa, Csönge és Mesteri, 
Sok próbákkal híres Saágh, nemes Simonyi. 
Szent Márton és Vönöck, oda jó Magasi, 
Több szép eklésiák, sír mostan a Szergényi." 

Vas megye területén 96 templomot vettek el. Ennek eredménye, hogy míg 1661-ben 220 
anyagyülekezetről tudunk Dunántúlon, 1750-ben már csak 60 gyülekezet található. Nemcsak azokat 
a templomokat vették el, amelyek azelőtt katolikusok voltak, hanem az újabb, evangélikusok által 
építetteket is. A kulcsokat át kellett adni, a lelkészeknek a parókiát el kellett hagyniok. 

A nemesdömölki gyülekezet 50 más gyülekezetnek adott otthont úgy, hogy temploma nem volt. 
Nagyobb ünnepeken a feljegyzések szerint 8-10 ezer ember jött össze. Csak Mária Terézia idején 
(1740-1780) épülhetett fel Dömölkön az artikuláris templom 1743-44-ben. 

A türelem ideje 
A II. József türelmi rendeletében foglalt jogokat a vönöcki gyülekezet is igyekezett kihasználni. 

1786. augusztus 20-án még a mai templom helyén álló pajtában tartották az istentiszteletet, ekkor 
határozták el a templom megépítését. Ebben az évben az engedély elnyerése után még az alapkő 
letételének ünnepe is megtörtént. Bőkezű adakozás és kitartó munka következett. A telket hozzá a 
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Keresztes család ajándékozta. Mintegy 50 km távolságból, az ivánci erdőből szállították a faanyagot 
Riczinger Ádám gondnok irányításával. A tetőt kőszegi ácsmesterek készítették. A követ Szergényből, 
a téglát Sárvárról és Kenyériből hozták. 1787. november 27-én, advent első vasárnapján megtartották 
az épületben az első istentiszteletet. A belső berendezés később készült el. 

1794. november l-jén szentelték fel templomukat. A gyülekezet Aranykönyvben örökítette meg az 
összefogást: „A gyülekezet jótevői közé kell sorolnunk a közbirtokosságot is, amelynek nagy többsége 
evang. vallású volt úgy számban, mint vagyonílag. Közmegegyezésből kifolyólag az 1794. évtől kezdve 
minden a község által közcélokra kiosztott jövedelemből 2/3 rész az evang. egyháznak, 1/3 rész pedig 
a r.k. egyháznak jutott. Ez az arány megmaradt 1886-ig." A lelkész lakása l795/96-ban épült fel - írja 
Varga Gyula. A későbbi századokban a gyülekezet földbirtokhoz is jutott. 

Nemcsak a gyülekezet, hanem a falu élete is könnyebb lett. Vönöck régtől fogva nemesi községnek 
számított. Ezekben a községekben a nemesek gyakorolhatták a földesúri jogokat. Ezek a községek 
saját, íratlan törvényeik szerint élhettek. A falu lakói vezető testületeket választottak, így alakult ki a 
községi önkormányzat. A vezetést a bíró és az esküdtek irányították. 

Ezek alapján elindulhatott az evangélikus iskolai élet is. Már 1794-ben olvasunk arról, hogy a 
templom belső berendezése azért húzódott, mert a tanítói lakást kellett kijavítani. Evangélikus tanítás 
tehát már e század végén is volt. Később: „Nagy József 1879-ben született lakos emlékezése szerint 
az 1880-as években az evangélikus iskolának kb. 75 diákja volt. Tanszerük palatábla, palavessző, egy 
tankönyv, a jobb módúaknak egy hittankönyv. Tollal, tintával csak a vizsgára írtak. A vizsga egyébként 
mindig a templomban volt, áldozócsütörtök (mennybemenetel) napján, ezzel fejeződött be a tanítás. A 
szegényebb gyerekek ezután elszegődhettek a jobb módúakhoz."*'" Tudjuk, hogy később az általános 
tankötelezettség idején a helyzet változott. 

1830-ban Kis János püspök látogatta meg a gyülekezetet. E látogatás egyik rendelkezése, hogy „a 
conventeken, amelyeken eddig a lelkészt teljesen mellőzték, a kettős elnökséget, mint régi, őseinktől 
örökölt egyházi alkotmányt hozzák be."'"' Ezekben az években a lelkész és a gyülekezet elidegenedtek 
egymástól. Karsay Sándor püspök látogatása következtében Kiss Ignác lelkész végkielégítést kapott, 
és lemondott állásáról. 

1869-ben, amikor a gyülekezet új harangot rendelt a régi elhasadt helyett, akkor mondták ki, hogy 
a gyülekezet a tanítót felmenti a harangozás kötelezettsége alól, s rendes fizetés mellett harangozót 
választ. 1886-ban jutott a gyülekezet ajándékozás révén második haranghoz. Ezekben az években 
történt a temető rendezése, bekerítése. Varga Gyula könyvében több alapítványról is szól, amelyek 
mind ebben az időben indultak. Öt egyébként 1895-ben választották a kemenesaljai egyházmegye 
esperesévé Nemes-Dömölkön. 

Ha a gyülekezet „belső építését" nézzük, érdemes megjegyezni néhány dolgot. „A gyülekezetben 
a hívek az igazi közösség örömét élik át, sorra alakulnak az egyletek. Kronologikusan a nőegylet az 
első, amely 1879. január 10-én alakult, s a fennmaradt jegyzőkönyv 63 év folyamatos munkájáról 
tesz tanúbizonyságot. Működésüket már az első alkalommal alapszabályokhoz igazítják. Céljuknak 
az egyház és iskola kisebb mértékbeni anyagi gyámolítását nevezik. Megállapították a tagok éves 
rendes díját, illetve a szerényebb adományokat pártoló tagdíjként tartják számon. A következő évben 
az egylet teljes vagyonának felét költi a felirattal ellátott keresztelőmedence és fedél adományozására 
számos kisebb tétel mellett. Ettől kezdve a gyülekezet és a nőegylet eseménynaptára közé párhuzam 
vonható, hiszen részt vesznek minden egyházi eseményen, egy-egy ajándékkal téve emlékezetessé a 
napot. 

A következő jegyző- és pénztári napló 1903. január 4-i keltezéssel a Vönöcki Ágostai hitvallású 
Evangélikus Ifjúsági- és Dalárdaegyesület létrejöttét hivatott bizonyítani. 

Ezek az egyesületek nem állami meghatározottságúak voltak. Az egyesület létjogosultságát 
egyházmegyei végzés erősíti meg. 1903-ban a jegyzőkönyvben a következő bejegyzés áll: az egyesület 
zászlót kíván beszerezni s annak szentelési ünnepét a toronyszenteléssel augusztus 20-án tartja.""^ 

A toronyszentelés 
A vönöcki egyházközség külsőleg és belsőleg egyaránt épült. Ennek „csúcsa" 1903. augusztus 20-án 

a torony felszentelése volt. Varga Gyula esperes-lelkész mondott igehirdetést illetve emlékbeszédet. 
„Visszaszáll a lelkünk e pillanatban rég letűnt idők világába 1732-ben a kemenesszentmártoni templom 
tőlünk távol, a vönöckiekkel közös vala... de ezután: templom lett minden családi hajlék, honnét 
felhangzott a fohász... e hitből fakadt reménység testet öltött 1786. augusztus 20-án. Az újonnan 
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megalakult gyülekezet várta akkori püspökét, Hrabovszky Sámuelt, hogy 54 év után az első nyilvános 
istentiszteleten beiktassa hivatalába első lelkészét, Torkos Ádámot" - hangzott.''" Kapi Béla püspöki 
titkár többek között ezeket mondta: 

„Ti százados templomkövek: 
Hol az Isten? ...mondjátok meg! 
Hideg a kő, élettelen. 
Nem lakik ott élő Isten. 
Szívek mélyén van az Isten 
Imádságban, élő hitben. 
Szeretetben, szent életben, 
Hű munkában, reménységben." 

Az ünnepi beszéd ennek a versnek mondanivalóját fejti ki sorról sorra. 
Ezután következett az említett ifjúsági zászló felavatása. Varga Gyula esperes a 60. zsoltár versére 

hivatkozott: „Adtál a téged félőknek zászlót, mellyel éljenek az igazságért." 

A 20. század 
A nőegyesület munkája töretlen. A század elején az oltárkép festését rendelik meg. 1914-ben a lelkész 

másféle áldozathozatalra szólítja fel őket: meleg ruhák, kézvédők, hósapkák és egyebek beszerzését 
határozták el. A fennmaradó összeget megfelezték, felét a katonáknak küldték karácsonyra, felét a 
gyermekek tanításának javára fordították. Aztán a katonák száma szaporodik, az adakozókészség 
csappant. De még mindig gondoskodnak a hadirokkantakról, és küldenek segélyt a szombathelyi 
tanítók árváinak is. Mint a tételek bizonyítják, egyre nagyobb szerepe van a bajok segítésének, mint a 
saját épülésnek. Szaporodtak a háborúban elhunyt férjek és fiak emlékére adott adományok is. 

1919-ben a Tanácsköztársaság megszüntette a vallásoktatást, és az egyházat, gyülekezetet egyéb 
atrocitások is érték. Az 1920-ban alakult leventealakulat alapszabályait, hasznosságát és célját Varga 
Gyula esperes-lelkész készítette és ismertette. Ez az egylet a későbbi években sok alkalommal szolgált, 
műsorokat adott. 1931-ben ők gyűjtötték össze műsoraikkal az első világháborúban elesett katonák 
emléktáblájához az adományokat. 

1929-ben a gyülekezet nőegyesülete ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. Fél évszázada 
szolgálták a gyülekezetet, szépítették a templomot. Segítettek azokon, akik nehézségekkel küzdöttek. 
Túróczy Zoltán győri lelkészt hívták meg az ünnepi istentisztelet szolgálatára. 

1932-ben új lelkészt hívott meg a gyülekezet többek kisegítő szolgálata után: Kiss Gyulát. Ez az 
időszak már a külső és belső feszültségek nyugtalanságáról, nem a gyülekezet erősödéséről szól. 
Előrevetítődik a nemzetközi eseményekkel, a németországi változásokkal a második világháború 
árnyéka. 1925 decemberében kezdte meg a rádió a szolgálatát, ebben az időben a faluban csak az 
iflúsági egyesületnek volt rádiója. 1943-ban a vönöcki ifjúsági egyesület csatlakozott a KIE országos 
mozgalmához. 1944-ben a németek bevonulásával a német katonák lefoglalták az i^úsági otthont. Az 
iskola egyik szobájában még összejöhettek egy darabig. Aztán az iskola is tele lett katonákkal, és a 
fiatalok házaknál gyűltek össze. 

1945 márciusában érkeztek meg Vönöckre a szovjet katonák. 1946-ban még a következő hetirend 
tanúskodik az ifjúság életéről: „Hétfő ének, kedd ismeretterjesztő előadás, szerda bibliaóra, csütörtök 
könyvtárnap, péntek ének, szombat játék, szórakozás, vasárnap szabad foglalkozás."''" A leányegylet 
bejegyzései 1944-ben, a nőegylet jegyzőkönyvei 1942-ben szűntek meg. 1946 decemberében az i^úság 
„háznagyi" tisztségét Varga Sándor vette át, s még színdarabokat is adtak elő. 

Még keményebb évek következtek ezután. Az állam 1948-ban az iskolákat államosította. Igaz, hogy 
az egyezmény még „kötelező hitoktatásról" szólt, a hitoktatást fakultatívvá tették, sőt ellenezték. Egy 
vönöcki evangélikus férfi így emlékezik a hittanbeíratásra: „Munka lévén feleségemet küldtem el, 
hogy beírassa a kislányt. A tanító úr (aki az államosítás előtt az evangélikus iskolában tanított, s 
egy ideig az ifjúsági egylet elnöki tisztét is ellátta) azt üzente, gondoljuk meg a dolgot, s nem írta 
be Juditot. Erre nagyon mérges lettem, magam mentem el, hogy márpedig igenis be fogja írni! Az 
emlékezete közben megjavult, s mire odaértem, nem volt szükség, hogy arra emlékeztessem, miként 
járt közbe Kiss Gyula lelkész úr annak idején, mikor a tanító úr nem tudta származását igazolni. Az 
akkori törvény szerint deportálás vagy munkatábor várt volna rá, ehelyett azonban egy hét múlva 
zászlósi rangot kapott. Természetesen beírta a kislányt hittanosnak." 

Kiss Gyula lelkészt személyes támadás is érte. Felesége révén őket is „kuláknak" minősítették. Ugyanez 
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a sors várt a többi, többek között evangélikus gazdák hosszú sorára is. Jellemző az egyházellenes 
nyomásra a következő eset is. „Rosta Sándor akkori tanácselnök egyik leányának esküvője alkalmával 
történt az eset. A vőlegény hívő evangélikus lévén nem engedett, a templomi esküvő sem maradhatott 
el. A tanácsi esküvő után a templom felé haladva egy fás részen a tanácselnök örömapa kilépett a 
sorból, s nem vett részt lánya esküvőjén a templomban. Ez 1967-ben történt."'"^ 

Lassím az emberek félelemből vagy más okból elmaradtak a templomból, nem volt kántor, nem volt 
egyházfi. „Az istentiszteletek azonban nem maradtak el, bár néha csupán egy-két embernek tartotta.""' 

1979-ben Kiss Gyula lelkész meghalt, új felügyelője is lett a gyülekezetnek: Riczinger József A 
gyülekezeti szolgálatokat egy ideig helyettes lelkészek látták el. Közben éppen a templomfelújítási 
munkák folytak, a külső javításra kaptak támogatást, a belsőt a maguk erejéből állták. Ekkor készültek 
új padok is a templomban. De a gyülekezet élete már nem volt a régi. Erre egyetlen példa: 1932-ben 
22 keresztelés volt a gyülekezetben, 1962-ben három. 1932-ben 8 esketést végzett a lelkész, 1962-ben 
kettőt, 1963-ban egyetlenegyet sem. 

A vönöcki gyülekezet tagjai közül két lelkész került ki, az egyikük. Nagy Gyula később püspök lett. 
A hosszú helyettesítési korszak után, amelyben Deme Dávid, Zügn Tamás, Józsa Márton és Magassy 

Sándor látták el a szolgálatokat, 1986. augusztus 1-je óta van a gyülekezetnek újra állandó lelkésze: 
Kovácsné Tóth Márta. Ez a változás új lendületet adott a gyülekezet életében. Azóta is ő szolgál itt, és 
„szolgálatkész személyisége az embereket megnyugtatja, s remélhetőleg egyre többeket ébreszthet rá 
a hit erejére, erre lelkésznőnk példa is" - írja a dolgozat befejező része.''" 

1986-ban megújult a 200 éves vönöcki templom. 2004-ben a torony 100 éves évfordulóját ünnepelték. 
A külső építés mellett a gyülekezet építése is folyt. Ennek egyik jele, hogy innen hárman indultak 
lelkészi szolgálatra: Riczinger József, Jánosa Attila és Szűcs Eszter. Üj lendületet adott a hétfalusi 
csángókkal felvett testvéri kapcsolat, amely azóta is eleven, voltak találkozások itt is és a csángóknál 
is. S nemcsak a gyülekezet segít a csángó testvéreken a kapcsolat tartásával, hanem a vönöckiek is 
gazdagodnak ebben az élő testvéri kapcsolatban. 

A nem nagy, mintegy 400 lelkes gyülekezet a szolgálatot látva, de még inkább Jézus Krisztusra 
tekintve reménységgel néz a jövőbe. 

A gyülekezet lélekszámának alakulása: 
1880 745 
1903 678 
1940 761 
1964 740 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
A lelkészek kezdettől: Aranyadi Mihály (1619), Bauszky (Banszky) András (1646), Galambos István 

(1674-1695), Király Máté (Szentmártonból, 1695-?), Záborszky János (1702-1704), Farkas Mátyás 
(1705-1706), Bokányi Jósiás (1706-1708), Hörcsöki Miklós (1709-1710), i^. Aáchs Mihály (?), Király 
Máté újra (?), Horváth Mihály (1726-?), Miskei Ádám (1726-1732), Kalinovszky Tamás (1730-1732). 
Innen szünetelt a szabad vallásgyakorlat. 

1786-tól a 20. századig szolgáló lelkészek: Torkos Ádám (1786-1792), Kövesi Pál (1792-1794), Patyi 
Ferenc (1794-1797), Bognár István (1797-1798), Druglányi Pál (1798-1829), Kiss Pál (1829-1873), Kiss 
Ignác (1873-1881), Hering Lajos (1881, helyettesként). Varga Gyula (1881-1934), Kiss Gyula (1934-
1978), Deme Dávid (1979 október-november, Ostffyasszonyfáról helyettesként), Zügn Tamás (1979-
1981, helyettes lelkészként Kemenesmagasiból), Zügn Tamás (1981-1985, Kemenesmagasi lelkésze is), 
Józsa Márton (1985), Magassy Sándor (1985-1986, Nagysimonyiból helyettes lelkészként), Kovácsné 
Tóth Márta (1986-) 

Segédlelkészek: Bogdányi Dániel (1822), Druglányi Dániel (1824-1825), Mód Mihály (1828-1829), 
Kiss Lajos (1864. augusztustól októberig). Varga Gyula (1850), Szlovák Pál (1926), Bojsza János (1927-
1931), dr. Bányai (Bauer) Béla (1931-1932), Kiss Gyula (1932-1934), Zügn Tamás (1978-1979) 

Felügyelők: Jánosa Pál (1786), Jánosa Ádám (1820), Boda József (1845-1868), Marton Pál (1868-
1878), Boda József (1878-1879), Marton Pál (ismét 1879-1881), Boda Jenő (1881-1887), Marton Pál 
(ismét, 1888-1894) 

415 Idézetek: Palotainé 49-50. 
416 Palotainé 51. 
417 Palotainé MóroczTünde: A vönöcki evangélikus gyülekezet története. Szakdolgozat a Benedek Elek Óvónőképző Főiskolán, 

Sopron, 1996. 
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Tanítók: Farkas Mihály (7-1735), Rácz József (1788), Sólyom János (1803), Matisz András (1809), 
Marton Gábor (1840), Bognár Sámuel (?), Nagy János (1856), Szili Pál (1857), Nagy Pál (1892) 

Palotayné Mórocz Tünde 
Keveházi László 
Lektorálta Kovácsné Tóth Márta 
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A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye története 

Bevezetésül álljon itt egy hosszabb idézet Görög Ernő kutatásából (1882-1967), akiről a Magyar 
Életrajzi Lexikonban ezt olvassuk: „méhész, szakíró és evangélikus lelkész": „Az egyházmegye 
történetéhez az adatgyűjtés munkája már régen megkezdődött. Hrabowsky György palotai, 
lajoskomáromi lelkész, senior hangyaszorgalommal gyűjtötte az adatokat. Nagy értékű munka 
volna, ha megírta volna Dunántúl történetét, hiszen több mint száz esztendővel élt előttünk, s ami 
nekünk ma múlt, őnéki még jelen volt. Az 1816. évi egyházmegyei gyűlés 9. pontjában felhívatnak 
a lelkészek, hogy a gyülekezet kebelében történt régi nevezetesebb dolgokról szóló irományokat 
hiteles formában a senior útján küldjék a superintendenshez. Az 1870. évi püspöklátogatáskor is sok 
történeti adat jött össze. 1887-ben Gyurátz Ferenc, pápai lelkész (később esperes, majd püspök) akarta 
megírni az egyházmegye történetét, de Gyurátznak saját gyülekezete annyi munkát adott, illetve ő 
maga annyi munkát keresett magának, hogy egy hosszú időt igénybe vevő monográfia megírására 
nem maradhatott ideje. Az ekkor beküldött történetek azonban így is értékes forrásmunkák.""" 1916-
ban a Veszprémi Egyházmegye határozatot hozott: „tekintettel a küszöbön álló jubileumi esztendőre 
(1917!), a közgyűlés írassa meg az egyházmegye történetét egy kisebbszerű monográfia keretében, 
miután az ehhez szükséges anyag az egyes gyülekezetek történetének megírásával rendelkezésre áll." 
Görög Ernő ehhez hozzáteszi, hogy bizony ez az anyag nem állt rendelkezésére (még 1923/24-ben 
sem!), munkája leginkább az 1870-es püspöklátogatási jegyzőkönyvekre támaszkodik. S felsorolja a 
rendelkezésére álló forrásmunkákat és a gyülekezetekről szóló jelentéseket. Mostani írásunkban nem 
a gyülekezetek általa idézett történeteivel foglalkozunk, hiszen ezek sorban következnek majd, hanem 
azzal, amit az egyházmegye születéséről, alakulásáról írt. S mint Görög Ernő idézete mutatja, nem is 
egyszerű dolog egy egyházmegye születését, történetét megírni. Ez a dolgozat is az említett szerző 
írására támaszkodik leginkább. 

A reformációt követő időszak 

A reformáció utáni közvetlen időszakban az egyházközségek keletkezési idejét nem lehet a kívánt 
történelmi pontossággal és okmányokkal alátámasztottan meghatározni. Az oszmán had feldúlta az 
egész - mai értelemben vett - egyházmegye területét a Balatontól egészen Győrig. Majdnem mindegyik 
gyülekezet történetében olvasható, hogy a templomot, eklézsiaházat, iskolát tűz hamvasztotta el 
valamikor. Az értékes tanúbizonyságok elpusztultak a lángokban. 

A reformáció tanainak befogadására a „talaj jól előkészített volt."""' Húsz János reformációját 
1420-ban „a magyarok is már számosan bevették. És már nyilván vallják vala a tudományt."''™ „Száz 
esztendőn keresztül forrott már a nép lelkében Húsz tanítása, amikor Luther tanai is terjedni kezdtek, 
termékeny talajra találtak.""' 

A legrégibb hazai emlékeink (írásos feljegyzések, tárgyi emlékek) a pápai gyülekezetről szólnak, de 
ott sem annak keletkezéséről, hanem a gyülekezet egy-egy munkásáról, prédikátoráról vagy tárgyi 
emlékről. A református főiskola régiségtárában van egy harang felirattal: „Scholae reformatae Papensis 
1531." (Pápai reformált iskola 1531.) „Ezt ugyan később öntötték, a református elnevezés is későbbi, de 
mutatja, hogy a régiek is ezt az évet tartották az iskola alapítási évének.""̂ ^ 1534-ből való Gyzdawyth 
Péter tanító ismert aláírása: „capellanus, sed non papisticus" (káplán, de nem pápista).*^' Lejegyzett 
dátumok, tárgyi és írásos emlékek alapján tehát állíthatjuk, hogy ezen a területen mutatkozott meg 
hazánkban először a reformáció szervezettségében. 

Az is bizonyos, hogy az evangélikus közösségek (még nem a mai értelemben vett gyülekezetek) 
nem az ellenreformáció idejében, hanem korábban keletkeztek. A 16. és 17. században Ferdinánd 
(1526-1564) és Miksa (1564-1576) uralkodása idejéből - Pápán az 1531., Kádártán az 1535., Enyingen 
az 1540., Felsőörsön az 1542., Kenésén az 1544., Szentkirályszabadján az 1545., Lepsényben az 1560. 
évtől - számítják az evangélikusság megjelenését."'' 

A veszprémi egyházmegyében - megértve Luther tételeit az egyház megreformálására - helyi 
visszaélések is siettették az áttérést. Ilyen volt 1535-ben a római katolikus püspök, Kecheti Márton 

418 Görög Ernő: A'Veszprémi Evangélikus Egyházmegye története. Pápa, 1926. Továbbiakban: Görög. 
419 Zoványi Jenő: A reformáczió Magyarországon 1565-ig. Genius kiadás 1921. 6. 
420 Pápai Páriz Ferenc: Rudus Redivivum seu Breves Rerum ecclesiasticarum Hungaricorum.... 1684. 
421 Görög 6. 
422 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924. 167. Továbbiakban: Payr. 
423 Payr. 167. 
424 Thury Etele: A Dunántúli Református Egyházkerület története. I. Pápa, 1908. 22. Továbbiakban:Thury. 
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botrányos életmódja: a veszprémi apácák javait lefoglalta, a székesegyház kincseit a főispánnak 
elzálogosította, erőszakkal elfoglalta Tátika várát. 1545-ben otthagyta Veszprémet, kilépett egyházából, 
és nőül vette Homonnai Drugeth Antal leányát.*^* 

„Ilyen gyenge egyházi gondozás mellett szabadon terjedhetett a reformáció. Hasonló eset siettette 
a Somlóvidék reformációját. Somlóvásárhelyen Benedek-rendi apácák a Szent Lambertről elnevezett 
kolostorban a 16. század elején a szerzetesi szabályokkal ellenkező oly gyalázatos és botrányos életet 
éltek, hogy Gosztonyi János győri püspök (1510-1524) II. Gyula pápa rendeletére vizsgálatot rendelt el 
ellenük, kiűzte őket a zárdából, és premontrei apácákat rendelt helyükre."*'̂ '' 

„Fordulópontot képezett a reformáció terjedésére Fehérvár megszállása a törököktől. Innen, a budai 
pasa pártolása mellett szabadon terjedhettek az új tanok Veszprém, Fejér, Zala és Somogy megyékben. 
Mikor Veszprém vára 1552-ben török kézre jutott, innen a püspök és a káptalan elmenekültek - a 
püspök 1629-ig nem is jött vissza -, s az őrség protestáns lelkészt engedélyezett, így aztán szabadon 
terjedt Veszprém környékén az evangélium világossága."''" 

Az előzőekben csak futólag érintettük a reformáció korai szakaszát, a lelki meggyőződésen túl a 
térnyerést előidéző történelmi és személyi okokat. De kik voltak itt a reformáció terjesztői? Több az 
ismeretlen, mint az ismert. A lelkészek, tanítók közül alig egy-kettőnek nevét jegyezte fel a krónika. 
A pápai Bálint pap (Illési Bálint), Gyzdawyth Péter tanító és káplán. Huszár Gál, Sztárai Mihály a 
legismertebb terjesztők. 

„A főúri pártfogók sorában az első Thurzó Elek, a buzgó evangélikus, 1528-1535 között Pápa földesura 
volt. Az ő idejében kezdődött el a reformáció tanainak térhódítása Pápán. I. Ferdinánd a várat és a 
hozzá tartozó falvakat, birtokokat Enyingi Török Bálintnak adományozta, aki főleg itt, továbbá a 
Balaton mellékén, Veszprém és Somogy vármegyében volt pártfogója a protestantizmusnak. Fia és 
örököse, Enyingi Török Ferenc szintén védője volt az újításnak, utódjának. Enyingi Török Istvánnak 
pedig Pathay István pápai, majd veszprémi lelkész segítségével döntő szerep jutott a református 
gyülekezet születésénél. Itt vezette először a gyülekezetet presbitérium.""^' 

Meg kell emlékeznünk az Enyingi Török család evangélikus közösségünket védő nőtagjairól is: 
Bálint feleségéről, Pemflinger Katalinról, a „lutheránus nőoroszlánról", Török Ferenc nejéről, Guthi 
Országh Borbáláról, valamint Török István első és második feleségéről, Lobkovitz Poppel Júliáról, 
illetve Gersei Pethő Margitról. A maguk helyén mind nemcsak megértői, hanem védői is voltak a 
kialakuló egyháznak. 

„Pápa, Ugod és a Somlóvidék, Devecser, Veszprém vidéke voltak tehát a reformáció gyújtópontjai.""^' 
Néhány név erről a tájról is: i^abb Nádasdy Tamás Ugod földesura, a veszprémi és devecseri Choron 
András és fia, Choron János, a tihanyi várparancsnok, Gyulaffy László Kádárta földesura, ők mind a 
protestantizmus védelmezői voltak. 

Különböző szerveződések 

A reformációt követően a jelenlegi földrajzi beosztástól merőben más területi elrendezésben 
voltak a lassan kialakuló dunántúli esperességek. A fellelhető adatok meglehetősen hiányosak, 
megsemmisültek különböző okok miatt, így teljes képet adni úgyszólván lehetetlen. 

A veszprémi egyházmegye áttekintésénél a Zala, Vas, Fejér és Győr-Moson, Sopron megyék 
krónikájába is bele kell tekintenünk, hiszen egyes gyülekezeteink ezekhez tartoztak, vagy jelenleg 
tartoznak azokhoz. 

A Balaton melléke nem esett a népek nagy országútjába, de - visszatekintve - történelmi föld ez 
is. A római légiók a Savaria és Aquincum közötti útról nemcsak le-letértek a hegyek közé, de itt-ott 
állandó tanyát is ütöttek. A felszínre került római kori emlékek beszélnek erről. A szláv helységnevek 
pedig (Tapolca, Tördemic, Ederics, Zánka) azt bizonyítják, hogy Szvatopluk népe is megvetette itt 
ideiglenesen lábát. A honfoglalás után Örs vezérnek jutott ez az országrész. 

A reformáció idejében is a szőlőművelés képezte a vidék egyik elsőrendű gazdasági forrását, és a 
borkereskedelem révén élénk összeköttetés állt fenn Sopron és Vas megye, sőt Ausztria és Stíria között 
is, északi irányban pedig Pápa és Győr városokkal is sokat érintkezett a vidék. 

Amint arról szó volt, a reformáció itteni megjelenésének pontos időpontjáról nincsenek biztos 
adataink. Következtetnünk azonban szabad, és feltevéseink is lehetnek. Alsódörgicsére vonatkozóan 
például ezt olvashatjuk: „1526 a mohácsi vész esztendeje, amikor is Dörgicsén a megújított egyháznak 

425Thury 15-16. 
426 Payr Sándor: Történeti Tár. 1903. 414. 
427 Görög.7. Thury: 23. 
428 Görög 7-8. 
429 Görög 8. 
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hívei valának.""" Ez a feljegyzés jogot ad arra a következtetésre, hogy a Balaton melléke is korán 
megismerkedett a reformációval. A dunántúli reformáció központjai ekkoriban Sárvár (Űjsziget), Pápa 
és Csepreg voltak. Földesurai az említett Török és Nádasdy családok segítették, védték az új irányt. 
Meg kell említeni erről a vidékről Erdősi Sylvster Jánost és Dévai Mátyást, akik minden bizonnyal 
együtt is dolgoztak Sárváron és környékén. 

Időeltéréssel ugyan, de hamarosan párhuzamosan fejlődött egymás mellett a wittenbergi és a helvét 
irány, alig van község, ahol ne lenne mindkét iránynak híve, közössége. Érdekesség, hogy az Enyingi 
Török-féle birtokon, a Balaton északi és keleti partján inkább a református elem maradt meg, míg a 
Balaton nyugati partvidékén, amely közelebb volt Sárvárhoz, az Ágostai hitvallás mellett maradtak 
meg a hívek. Lassan kialakultak a „seniorátusok", egyházmegyék egy-egy esperes vezetésével. 

„Musay püspök 1661. évi jegyzéke szerint a mai veszprémi egyházmegyei gyülekezetek így oszlottak 
meg: I. Zvonarics Sámuel seniorátusában: Szergény, Vatt, Dobron, Ukk, Kerta, Nagyszőllős, Dóba, 
Devecser, Koppan, Ajka. II. Szentmiklósi János seniorátusában: Vaszar, Csót, Ugod, Bakonytamási, 
Varsány, Sikátor, Teés (Thees), (Bakony)Szombathely, Csurgó.""' 

„1681 után először csak a győri és a kemenesaljai esperesség létezett a Dunántúlon (a tolna-baranyai 
esperesség csak 1715-ben alakult), ebbe a kettőbe voltak beosztva a mai veszprémi egyházmegyei 
gyülekezetek."*^^ 

Ezen a vidéken is átélték a szenvedés, üldözés harcát. S itt is akadtak bátor kiállások. A hagyomány 
szerint például a kővágóörsi evangélikusok szekérvárral védelmezték templomukat a zalavári barátok 
támadásaival szemben. 

Egyházmegyénk területéről a pozsonyi vértörvényszék elé idéztették Joós György kővágóörsi. 
Zsolnai István nagyvázsonyi, Zsédenyi (Zedeni) István dörgicsei, Csajtai János ajkai lelkipásztorokat, 
valamint tanítókat. Közülük Zsédenyi István megszenvedte a gályarabságot is. Nagyvázsony híveit -
mint végvárat - azonban maga I. Lipót 1675-ben külön diplomával védte meg az üldöztetésektől. Az 
üldözés ezt az egyházmegyét is szétzilálta a 17. század végére. 

„A győri egyházmegye esperese 1692-től 1711-ig Bors Mihály, ki mellett vice-senior volt Tóth 
Sipkovits János, akkor pápai, később téti lelkész és püspök. 1711-től 1737-ig Károly István a győri 
esperes. Ennek eskümintáját aláírták e gyülekezetek lelkészei: Sikátor, Vanyola, Tés. Egyházlátogatási 
jegyzőkönyvében szerepelnek: Gecse, Csót, Vanyola, Bödöge, (Bakony)Szombathely, Bánk, Sikátor, 
Varsány, Szentlászló, Tamási, Teszér. 1730-ban: Csernye, Súr. 1737-ben: Oskü, Tés.""^ 

Eleinte a Balaton-parti gyülekezetek a Somlóvidék gyülekezeteivel is képeztek esperességet. 
Különválásukat, önálló (zalai) egyházmegyévé alakulásukat az 1783-1787 közötti évekre tehetjük. 
Bizonyítja ezt a tényt, hogy Erhard György Nagyszőllősi lelkész és kemenesi senior 1782 januárjában II. 
József türelmi rendeletét így bocsátja körútjára: „Főtisztelendő Superintendens urunk levelét küldöm 
a rendes folyó ekklézsiákra Gergelyi, Nagyszalóki, Dabronyi, Nagyalásonyi, Ajkai, Nagyvázsonyi, 
Mencshelyi, Dörgicsei, Kővágóörsi, Kapolcsi ecclesiákban lévő Tiszt. Uraimékhoz." Ekkor tehát még 
nem volt külön zalai besorolású gyülekezetünk. Ez 1787-ben érhető tetten, mikor Hrabovszky Sámuel 
püspök egyházlátogatást, végez és Vilfinger János kapolcsi lelkész mint zalai esperes kíséri a püspököt. 

A kemenesaljai egyházmegyéhez tartoztak egy ideig: Szergény, Gergelyi, Külsővat, Dabrony, 
Nagyalásony, Kerta, Nagyszőllős, Ajka és Merse. Még az 1696. évi közgyűlést is Kemenesmihályfán 
tartották. 

Összefoglalva: a mai veszprémi egyházmegye gyülekezetei a 18. század végéig (a türelmi rendelet 
megjelenéséig) a győri, a kemenesaljai, a zalai és a Balaton-vidéki egyházmegyékhez tartoztak 
elosztva. 

A Veszprémi Egyházmegye újjáalakulása 

1786. évi nemesdömölki egyházkerületi gyűlés 13 egyházmegyét alakított, köztük a veszprémi 
felső egyházmegyét, melynek seniora Tompos Balázs gergelyi lelkész (ide tartoztak: Gergelyi, Pápa, 
Dabrony, Nagyalásony, Nagyszőllős, Kerta, Homokbödöge, Vanyola, Tamási, Ajka, Vecse, Kamond, 
Vat, Nemesszalók, Szörtsök, Pusztamiske, Csékút, Galsa), és a veszprémi alsót, melynek conseniora 
(társesperese) Kutsány István palotai lelkész (ide tartoztak: Palota, (Bakony)Szombathely, Tés, 
Szentlászló, Oskü, Súr, Csernye, Sikátor). 

Az 1787-ben tartott egyházmegyei gyűlésről már van jegyzőkönyvünk. Ezen az ülésen Szakonyi 
Józsefet választották conseniorrá. Az egyházmegyei levéltár szerint a következő gyülekezetek 
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rendelkeztek nyilvános vallásgyakorlattal: Gergelyt, Bödöge, Szentlászló, (Bakony)Szombathely, 
Csernye, Palota, Öskü, Ajka, Nagyszőllős, Kerta, Nagyalásony, Dabrony. Magán-vallásgyakorlattal 
rendelkeztek: Pápa.Vanyola, Tamási, Sikátor, Súr, Tés.'"'' 

1812-ben nagy jelentőségű egyházmegyei közgyíílést tartottak. Jegyzőkönyvbe foglalták: 
„Közakarattal az határoztatott meg, hogy az egész Veszprém Megyében való Gyülekezeteinknek 
összekapcsolásuknak szükséges megerősítése a jövő kerületbeli gyűlés alkalmatosságával kérettessék, 
és a Megyebéli Gyülekezeteknek akármi szín alatt leendő elosztása jövőre meggátoltassék." Kimondták, 
hogy az esperest gyűlések ne vándorolhassanak gyülekezetről gyülekezetre, hanem felváltva Palotán 
és Pápán tartassanak. Elfogadták, hogy „ezentúl az egyházi hivataloskodók hat évre választassanak.""^ 

A reformáció 300. évfordulóját erős császári és katolikus nyomás alatt ünnepelhették 1817-ben. 
Berke Mihály pápai lelkész, az immár egységes veszprémi egyházmegye esperese így ír erről: „Midőn a 
Vallásbéli szabadságnak Innepét szenteltük, Luther Márton lelkével nem beszélhettünk, nem tehettük, 
szorosan az uniformitáshoz lévén kapcsoltatva, úgy annyira, hogy az egy prédikáláson kívül semmi 
nem engedtetett."'*"' 

Az egyházmegye elé különböző egyházfegyelmi ügyek is kerültek ebben az időszakban. A varsányi 
hívek erőszakkal elvették tanítójuktól a templom kulcsát. A vétkeseket az egyházmegyei gyűlés 
botbüntetésre ítélte, a fellebbezés elutasítása után a gyűlés felszólította az esperest, hogy az ítéletet 
hajtassa végre. A másik eset: egy nagyalásonyi asszony panaszt tett férje ellen, hogy nem tud vele 
együtt élni. Az egyházmegye az esperest és a felügyelőt küldi ki az eset kivizsgálására. 

Az 1825. évi gyűlés pénztárost választ az egyházmegyei pénzek beszedésére. Addig ezt az esperes 
szedte be. 1826-ban az iskolák megvizsgálására dékánokat választottak, akiknek „joga legyen bármely 
iskolát többször is meglátogatni.*" 

1832-ben foglalkoztak a szlovák anyanyelvű gyülekezetek és iskolák ügyével. A jegyzőkönyv 
kimondja: „Kötelezik a tót gyülekezetekben való minden oskolatanító, hivatal vezetése alatt, minden 
nap egy órát nemzeti magyar nyelv tanítására fordítani, melyben, ha maga jártas nem volna (ami 
szégyen és fel sem tételezik tanult embertől), azon szomorú esetben tartozik praeceptort e végre 
felvenni, vagy hivatalát abbahagyni. A tisztán tót gyülekezetekben most is legalább minden negyedik 
vasárnapon magyar prédikációk tartassanak."*"' 

Mivel az egyházmegyei gyűlések alkalmával a napirenden szereplő sok tárgypont miatt a számadások 
átvizsgálása sokszor elmaradt, azért az 1835. évi gyűlés számvevőt választott, aki négy tagból álló 
számvizsgálóbizottság elé terjeszti észrevételeit. 1837-ben választott az egyházmegye rendes, állandó 
törvényszéket. Addig esetről esetre választottak bírákat. 

Az 1840-es évekre esik nemzeti irodalmunk új életre ébredése, a nemzet erőinek a kultúra 
szolgálatába állítására irányuló törekvés. Ennek visszhangja megjelent az egyházmegyében is. Az 1844. 
évi gyűlésen László János karakószörcsöki (később kiskamondi) tanító indítványozta, hogy állítsanak 
fel egyházmegyei könyvtárt. Az indítványt örömmel támogatták. 1845-ben az alapszabályokat is 
meghatározták. A gyülekezetek egymástól való nagy távolsága miatt azonban a kezdeményezés 
gyakorlatilag kivihetetlennek bizonyult. 

Az 1846. évi gyűlés tárgyalta dr. Székács József budapesti lelkész indítványát, amelyben ő 
egyházmegyei, kerületi és egyetemes papi konferenciákat javasolt. Az egyházmegye az indítványt 
elfogadta azzal, hogy az egyházmegyében az iskolavizsgáló felosztás szerint három kört alakít, s az 
értekezleteken szívesen látna nem lelkészeket is. 

Az 1848. évi egyházmegyei gyűlés örvendezéssel köszönti a kihirdetett törvényeket, „melyek 
vallásunknak is egyenlőséget és teljes viszonosságot szereztek, bő lelkesedéssel emlékezett azon nemes 
indulatú hazafiakra is, kik nemzetünk dicső átalakulását összetett vállakkal kivívták."*" A szabadságharc 
bukása után csak „országfejedelmi biztos" jelenlétében gyűlésezhettek az egyházmegyék is: a gyűlés 
helyét és a tárgysorozatot előre be kellett jelenteni a főszolgabírói hivatalnál. 

Az 1859. évi közgyűlés első nyomtatott jegyzőkönyve szerint ez évben ismét esperesi egyházlátogatás 
volt, a gyűlés elrendelte az egyházmegyében az ískolatanítói értekezletek tartását, a megjelenést 
kötelezővé tette. 

1860-ban az esperes kijelentette: „Ma már nincs ellenőrködő biztos körünkben, intézkedhetünk 
egyházi ügyeinkben régi autonóm szokásaink és törvényeink szerint." „E gyűlésen jelentik, hogy 
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a korábbi vallást szabályozó pátens félrevezetett négy gyülekezetet: Csernye, Súr, Tés és Öskü 
nyilatkozatot adott be: „csak az összetartás és egyetértés nyújt szilárd alapot, s nekik nenm volt 
szándékuk az evangéliumi vallást összetartó históriai kapcsokat széttörni, ezért magukat ezen autonóm 
téren maradt egyházba ismét bekebeleztetni óhajtják."** Az önkormányzati téren megmaradt 18 
egyházmegyei gyülekezet őket „örömmel visszaveszi és bekebelezi." 

Mivel az összes ügyek, különösen az iskolavizsgálati jelentések tárgyalására nem szokott elég 
idő maradni, ezért 1866-ban határozatba adták, hogy ezentúl az egyházmegyei közgyűlés két napig 
tartson. 

Szedenits György halála után Tatay Sámuel bakonytamási lelkész lett az esperes, Szakonyi István 
egyházmegyei felügyelő után pedig Matkovich Tivadar töltötte be ezt a tisztet. 1870-ben Karsay 
Sándor püspök egyházlátogatást végzett az egyházmegyében. 

1879-ben Purgly Sándor, az új egyházmegyei felügyelő a lelkészözvegyek gyámolítására 150 forint 
összegű alapítványt tett, amelyhez 1882-ben Ajkay Imre ugyanilyen összeggel járult hozzá, 1877-ben 
ehhez csatolták a Mozgay testvérek alapítványát is. Az egyházmegyei „Gyámolda" alapszabályát az 
1890. évi egyházmegyei jegyzőkönyv függelékében találhatjuk. 

Az 1879. évi gyűlés az iskolavizsgálati jegyzőkönyvek alapján kiemeli, hogy „leginkább kimagaslik 
a pápai felsőbb osztály, mely Gyurátz Ferenc vezetése alatt csakugyan olyan színvonalra emelkedett, 
hogy bármely magasabb tanintézet jól vezetett növendékeinek is követendő például szolgálhat. 
Taníttatik itt különösen a magyar irodalommal egybekötött népművelődés történet, mely Gyurátz 
Ferenc úr által szerkesztetik." 

Az 1883. évi közgyűlés megköszönte a „klosterneuburgi apát és apátság azon páratlan nagylelkűségét, 
amely felülemelkedve a felekezeti szűkkeblűségen, a súri evang. gyülekezet, s annak iskolája és 
lelkésze segélyezésére 600 forintra rúgó összeget áldozott." Az előző évben a bakonytamási gyülekezet 
mérsékelt áron téglát és cserépzsindelyt rendelt a szentmártoni (pannonhalmi) főapátságtól, a kérvény 
azonban ezzel a hátirattal érkezett vissza: „A kath. Nevelési alapok nem arra valók, hogy abból más 
felekezetek tanügye segélyeztessék." 

1893-ban meghalt Tatay Sámuel, helyére az egyházmegye bizalma ritka egyetértéssel (az összes 22 
jogérvényes szavazattal) Gyurátz Ferenc pápai lelkészt ültette az esperesi székbe. Gyurátz 1893-ban 
és 1895-ben egyházlátogatást végzett, amely alkalmakon főleg nőegyletek alakítására s az iskolaügy 
fontosságára terelte a gyülekezetek figyelmét. Minél több hívét kívánta személyesen megismerni, és 
a helyszínen akart a valósággal szembesülni. Amikor 1895-ben püspökké választották, az esperesi 
tisztségbe Szalay Ferenc várpalotai lelkész lépett, utána Hofbauer Pál bakonyszombathelyí, majd 
Szalay László somlószőlősi lelkész következett. Az egyházmegye lélekszáma az összes gyülekezetben 
1917-ben 25 216 fő volt. 

A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye gyülekezetei 1917-ben: (A=anyagyülekezet, 
L=leánygyülekezet, F=fiókgyülekezet). Pápa (A), Berhida (missziói), Nagyacsád (F), Fehérvácsurgó 
(A), Mezőlak (L), Várpalota (A), Békás (L), Oskü (A), Takácsi (F, anyásítás folyamatban), Lajoskomárom 
(A), Homokbögöde (A), Enying (missziói), Nagygyimót (L), Veszprém (A), Tapolcafő (L), Ajka (A), 
Vanyola (A), Csékút (L), Csót (L), Pusztamiske (L), Gecse (A), Devecser (F), Szerecseny (L), Halimba 
(L), Bakonytamási (A), Zalagalsa (L), Bakonyszentlászló (A), Rigács (L), Zirc (F), Nemeshany (L), 
Sikátor (A), Ukk (L), Veszprémvarsány (F), Sümeg (F), Magyarszombathely (A), Kerta (A), Ászár (L), 
Kiskamond (A), Hanta (A), Karakószörcsök (A), Súr (A), Nagy- és Kispirit (F), Bakonycsernye (A), 
Somlószőlős (A), Tés (A), Somlóvecse (A), Noszlop (L), Nemesszalók (A), Nagyalásony (A) Csögle (L), 
Nemesvid (A), Marcalgergelyi (A), Dabrony (A), Külsővat (A). 

A közigazgatási besorolás alapján nem tartozott az egyházmegyéhez mai gyülekezetei közül: Zánka, 
Szentantalfa, Nagyvázsony, Mencshely, Balatonfüred, Dörgicse, Csikvánd, Kővágóörs, Kapolcs, 
Révfülöp, Kemeneshőgyész, Magyargencs, Szergény, Lovászpatona, Malomsok. 

Érdekesség: négy megye (Zala, Vas, Győr, Veszprém) közös határpontja Marcaltő községnél volt. 
Eimek emlékét egy négy gömbön álló oszlop ma is őrzi. Ötödik megyeként - amely egyházmegyénket 
érinti - Fejér megyét is figyelembe kell vennünk. 

Az esperesi tisztet 1913-tól Takács Elek töltötte be, egészen 1948-ig marad pozíciójában. 1915-ben 
elhunyt Bélák István egyházmegyei felügyelő (a haláláról megemlékező jegyzőkönyvi bejegyzés, mint 
az „egyház világi papjáról" emlékezik meg róla). Utóda Dr. Kluge Endre pápai ügyvéd lett, akit 1921-
ben Bélák Lajos pápai főszolgabíró követett a poszton. Tisztségét 1925-ben bekövetkezett haláláig 
viselte, amikor is Mihály Sándort választották meg az egyházmegye felügyelőjének. (1926-tól Purgly 
Pál nagyesztergári nagybirtokos „tiszteletbeli" felügyelő lett.) 

1917-ben az egyházmegyében is megünnepelték a reformáció jubileumi évét A megemlékezésekre 
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azonban erőteljesen rányomták bélyegüket az első világháború nehézségei és borzalmai. A háború 
idején az egyházmegye több lelkésze is harcolt a frontokon, és életét adta Magyarországért. Nagy 
gondot okozott a harctéren küzdő tanítók helyettesítése. Osztály-összevonásokkal, helyettes tanítók 
alkalmazásával, illetve a lelkészeknek az oktatásba történő bevonásával sikerült azonban úrrá lenni a 
nehézségeken. 

1920-ban Kapi Béla püspök látogatást tett az egyházmegyében. A húszas években számos anyagi 
természetű probléma merült fel az állam és az egyház viszonylatában. (Lelkészek korpótlékának, a 
kongruának, az államsegélyeknek stb. kérdése). A pénzhiány miatt némelyik gyülekezet, illetve iskola 
súlyos helyzetbe került, sőt az egyházmegye vezetőiben fölmerült az a gondolat is, hogy néhány 
iskolát államosítani kellene. Végül azonban, ha súlyos nehézségek árán is, de sikerült biztosítani az 
iskolák működését. 

1917-es adatok szerint az egyházmegyében a hívek lélekszáma 25 216 fő volt, 1928-ban pedig 26 
662 evangélikus hívő élt az egyházmegyében. Ugyanebben az esztendőben 11 501 evangélikus élt 
úrvacsorával, vagyis a hívek 43%-a. (5004 férfi és 6497 nő.) 1929-ben ünnepségekkel emlékeztek meg a 
speyeri birodalmi gyűlés 400. évfordulójáról. 

A világválság kitörését, vagyis az 1929-es évet követően az államsegélyek összegét tovább 
csökkentette a kormányzat, amely valóságos „vészhelyzetet" idézett elő egyes gyülekezetek körében. 
Ennek következtében az egyházmegye vezetői komoly takarékossági intézkedéseket voltak kénytelenek 
életbe léptetni. 

1932 novemberében az ajkai nő- és leányegyesület kezdeményezésére egyházmegyei 
leánykonferenciát tartottak. 1933-ban ünnepelték az egyházmegyében Luther Márton születésének 
450. évfordulóját. Komoly tevékenységet fejtett ki az egyházmegyében a belmissziói egyesület 
is. Az egyházi élet elmélyülését mutatja, hogy 1935-ben 18 gyülekezetben működött gyámintézet, 
egyházi énekkar 10 helyen, ifjúsági egyesület viszont 38 településen létezett. A nőegyletek száma 43, 
a diákszövetségek száma pedig kettő volt ebben az esztendőben. 

A felekezetek között komolyabb súrlódásra nem került sor a két világháború közötti korszakban, 
habár Takács Elek esperes általában gyakran panaszkodott a katolikus egyház „túlzott" hatalmi 
törekvéseire. Némi nehézséget okozott azonban bizonyos szekták térhódítása főként Bakonycsernyén 
és Öskün. A református és az evangélikus felekezet kapcsolata kifejezetten harmonikus volt, habár az 
egyházmegye vezetői rendszeresen sürgették a „viszony további javítását". 

1939-es adatok szerint az egyházmegye híveinek a lélekszáma már 25 448 fő volt. A második 
világháború kitörése után ismét gondoskodni kellett a bevonult tanítók helyettesítéséről. Több 
iskolát katona-és leventeoktatás céljára foglaltak le. A lelkészek jelentéseikben ugyanakkor arról 
számolnak be, hogy a háború idején a valláserkölcsi élet elmélyülésének jeleit lehet tapasztalni. Igen 
sok evangélikus lelkész, tanító, tanár és hívő áldozta életét a hazáért a háborúban. Közvetlenül a 
háború után a megrongálódott lelkészlakások, iskolák és más egyházi intézmények újjáépítése az 
evangélikusság jelentős energiáit emésztette fel. 

A kommunista hatalomátvétel súlyos nehézségek elé állította az evangélikus egyházat is, elvesztette 
földjeit, ingatlanait, iskoláit és más intézményeit. Személycsere is bekövetkezett az egyházmegye élén: 
1948-ban Hering Jánost választották esperessé Takács Elek helyett. Mihály Sándor egyházmegyei 
felügyelő megőrizte pozícióját. És míg korábban a magyarság és a keresztyénség sorskérdései álltak a 
megyei közgyűlések résztvevői figyelmének középpontjában, 1948-tól kezdve a „béke megőrzése" és a 
„szocializmus építése" lesz az evangélikusok előtt álló „legfontosabb feladat". 

1950-es adatok szerint az egyházmegyének 27 anyagyülekezete, 26 leánygyülekezete, 21 
fiókegyháza, 72 nagyobb és 95 kisebb szórványa van. A hívek lélekszáma 25 798 fő. (174-gyel több, 
mint az 1939-es lélekszám.) 1950-ben az egyházmegyében 7838 alkalommal hirdettek igét, ami igen 
jelentős számnak nevezhető. A kommunista rendszer körülményei között is összesen 2646 gyermek 
jelentkezett hitoktatásra (közülük 2597 az általános iskolákban, 48 fő pedig a gimnáziumokban.) Igaz, 
a hitoktatás megkezdésére az engedélyt csak október végén adták meg az illetékes megyei tanácsok 
ügyosztályai, mindamellett a hitoktatás, ha késve is, de elkezdődhetett. Gondot jelentett viszont, 
hogy több gyülekezetben nem állt rendelkezésre megfelelő tankönyv, nem volt elegendő Biblia és 
énekeskönyv sem. A hitoktatást 30 lelkész és 4 diakonissza végezte. 

Az 1951-1989 közötti időben az ÁEH (Állami Egyházügyi Hivatal) „bábáskodott" egyházunk 
felett. Ebben az időben egyházmegyénk vezetői - kik lojálisán, kik karakteresen - igyekeztek vezetni 
egyházmegyénket, és Isten segítségével sikerült azt „átmenteni". Különös időszak volt, amikor 
1952-2000 között egyházmegyénk az Északi Egyházkerülethez tartozott, amíg 2000-ben a Nyugati 
(Dunántúli) Egyházkerületet újra fel nem állították. 

Az egyházmegye egyházközségei 2011-ben: Ajka, Bakonyszentlászló, Bakonytamási, Balatonfüred-
Dörgicse, Csikvánd, Csögle, Gecse, Homokbögöde, Kemeneshőgyész-Magyargencs, Kerta-
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Veszprémgalsa, Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcs, Lovászpatona, Malomsok, Marcalgergelyi-Szergény, 
Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánka, Mezőlak-Mihályháza-Nagyacsád, Nagyalásony-
Dabrony-Nemesszalók, Oskü, Pápa, Sikátor, Somlószőlős, Takácsi, Tés, Vanyola, Várpalota, Veszprém. 
Összesen 13 014 nyilvántartott lélek (2002-ben) és 19 250 magát evangélikusnak valló személy a 2001. 
évi KSH (népszámlálási) adatok szerint. 

Az egyházmegye esperesei 

Tompos Balázs (1787-? veszprémi felső egyházmegye), Kutcsány István consenior (1786-?, 
veszprémi felső egyházmegye), Szakonyi József consenior (1787-? veszprémi felső egyházmegye) 

Veszprémi egyházmegye: Berke Mihály (1813-1843), Szedenits György (1843-1867), Tatay Sámuel 
(1868-1893), Gyurátz Ferenc (1893-1895), Szalay Ferenc (1896-1906), Hofbauer Pál (1906-1911), Szalay 
László (1911-1912), Takács Elek (1913-1948), Hering János (1948-1951), Halász Béla (1951-1971), Sikos 
Lajos (1971-1986), Varga György (1986-1998), Pintér Mihály (1998-2003), Ördög Endre (2003-2008), 
Polgárdi Sándor (2008-) 

A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye tisztségviselői: Polgárdi Sándor esperes, Henn László 
egyházmegyei felügyelő. Szabó Ferenc espereshelyettes. Nagy Eörs egyházmegyei másodfelügyelő, 
Fülöp Mária gazdasági felelős, Tóth Attila evangelizációs és missziói felelős. Gyenge Katalin ifjúsági 
felelős, Dávid Ilona számvevőszéki elnök, Farkasné Betéri Judit, Horváth Ferencné, Kovács Jánosné, 
Máthé Csaba Levente, Puskás Ferencné, Sári Ferencné, Szűcs Ferenc számvevőszéki tagok. Nagy 
Eörs, Hamza Kinga Dalma, Horváth Attila, Vajda Imre gazdasági bizottsági tagok, Riczinger József 
GAS-előadó, Németh Szabolcs gyűjteményi felelős, Vajda István, dr Berecz Zsolt egyházkerületi 
küldött, Bereczky Gyula, Szabóné Nyitrai Márta egyházkerületi küldött póttag, Hamza Kinga 
Dalma, dr. Berecz Zsolt zsinati küldött, Máthé Csaba Levente, Szamosi Attila zsinati küldött póttag, 
Szamosi Attila jelölőbizottsági elnök, Nagy Eörs, jelölőbizottsági tagok, Isó Zoltán LMK elnök, 
Polgárdi Sándor igazgatótanácsi tag a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban, 
Gyenge Katalin igazgatótanácsi tag a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskolában, Szabó 
Ferenc igazgatótanácsi tag a marcaltői Kmety György Evangélikus Általános iskolában és a kőszegi 
Evangélikus Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban, Isó Dorottya igazgatótanácsi elnök a 
várpalotai Forrás Evangélikus Keresztyén Óvodában. 

Tóth Béla 
Zábori László, EOL munkatárs 

Forrásanyag a lábjegyzetekben jelölteken kívül: 
Egyházmegyei Lelkészi Kar: A Zalai Ág. Evang. Egyházmegye múltja és az egyházmegyei gyüleke
zetek története. Lőwy Balázs Könyvnyomdája, Tapolca, 1908. 
Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza. Pápa, Főiskolai Nyomda, 1926. 
Tóth Béla:"...emlékezzél meg az egész útról..." Pápa, Floppy 2000 Kft. Nyomdaüzeme, 2004. 
A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye jegyzőkönyvei 1917-1951. Névtárak: dunántúli 1933, egye
temes 1940, Lelkipásztor 1950. júl.-aug.; EOL, Veszprémi egyházmegye iratai 
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Ajkai Evangélikus Egyházközség 

8800 Ajka, Kossuth Lajos u. 2/b. 
Tel.: 88/311-340 
Web; http://ajka.lutheran.liu 
E-mail: ajka@lutheran.hu 
Vajda István lelkész 

A gyülekezet keletkezése valószínűleg a 17. század 
elején történt, anyakönyveit 1726-tól vezeti 

Ajkai anyaegyház: 1595/840/552.Tisztségviselők: 
Borsos Endre felügyelő, Lázár Lászlóné gondnok. 
Presbitérium: Barabás József, Belső Ferenc, Berki 
Józsefné, Fábián Sándorné, dr. Flórián Csaba, 
Fiedrich Ferencné, Girgász Ferencné, Gotthárd 
Károlyné, Kamondy Elemér, Kovács Béla, Márczis 
Csaba, Peer László, Szirmai Róbertné, Szűcs Ferenc, 
tiszteletbeli presbiter: Gotthárd Károly, Pál Imre 

Padragkúti leányegyház: népszámlálási adat 
Ajkával együtt/165/156. Tisztségviselők: Bíró 
Józsefné gondnok, Kórodi Márta másodgondnok. 
Presbitérium: Szabó Aladárné, Bíró Zoltán, Bíró 
Zoltánné, Hoffmann Jánosné, Tölgyesi Zoltán, 
Kovács Béla, Kápli László, Kápli Gyula, Tréber 
Jánosné, Kápli Péter, tiszteletbeli presbiter: Kápli 
Zoltán, Szabó Aladár 

Pusztamiskei leányegyház: 81/86/58. Tisztségviselő: 
Kiss Attila gondnok. Presbitérium: Eichinger Nándorné, Takács Jenőné, Szálai Béláné, Dombi Zoltán 

Nemeshanyi leányegyház: 46/42/30. Tisztségviselő: Vörös Ernő gondnok. Presbitérium: Egyed 
Jenőné, Kápli Ernő, Kápli Ernőné, Bálint Lászlóné, Somogyi Györgyné, Egyed Gézáné 

Öcsi leányegyház: 33/40/31. Tisztségviselő: Baki Sándor gondnok. Presbitérium: Szántó Gézáné, 
Balogh Lászlóné, Kelemen László 

Szórványok: Ajkarendek (7/5/4), Bakonygyepes (20/20/10), Csehbánya (2/1/1), Devecser (131/70/54), 
Halimba (35/8/6), Herend (25/1/1), Kislőd (7/3/3), Kolontár (23/3/3), Magyarpolány (19/14/12), Nyirád 
(23/8/6), Úrkút (32/9/5), Szőc (12/2/2), Városlőd (11/l/l). Káptalanfa (5/1/1) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 2271/1154/939 

A gyülekezet története 

Ajka településről 

Ajka és környéke a Nyugati- és a Déli-Bakony közé ékelődik a Kisalföld felől. A domborzatilag 
eltérő jellegű területek találkozása kedvező lehetőségeket biztosított a letelepedéshez. A honfoglalás 
előtt rómaiak, avarok, szlávok egyaránt megtelepedtek a vidéken. A Bakony erdőségei tüzelő- és 
építőanyagot biztosítottak, s kitűnő vadászterületül szolgáltak. A Kisalföld felé alacsonyodó térszint 
a földművelésnek kedvezett. Két patak, a Torna és a Csinger folyik át a városon. A 20. századi Ajka 
várossá fejlődését az ipar alapozta meg: a szénbányászat, az üvegipar, a timföldgyár és a hőerőmű. 

Feltételezések szerint az „Ajka" elnevezést a település egykori birtokosától, az Ajka nemzetségtől 
kapta, a név a német Heiko névből származtatható. Heiko vitéz István király feleségével, Gizellával 
jött Magyarországra. István halála után a trónharcok miatt Gizellával együtt a hívei is elmenekültek, 
csak néhány egyfalus bajor hospes (vendég) maradt. Közülük való volt Heiko is. Ajka nevének első 
előfordulása ugyan csak 1214-ből ismert, de jóval korábbi a település. 1239-ben Eyka, 1278-ban 
Ayka néven említik a történelmi források. A falu területe a 14. században „alsó" és „felső" jelzőkkel 
megkülönböztetett részekre vált, és a 16. sz. végéig így található róluk adat. 

A gyülekezet és a templom 
A reformáció tanai és íuinaJc hatása gyorsan eljutottak Ajkára. 1661-ből VEJÓ feljegyzésében Musay 
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püspök említi, hogy már 1600-ban anyagyülekezet volt. A község eredeti helye nem a mai volt, 
hanem a Felajka nevű dűlőben, a mai vasútállomás felett terült el. Ez a település az 1600 utáni török 
harcokban elpusztult. Lakói részben a harcokban estek el, más részük elmenekült. A megmaradt és 
elmenekült lakosság később visszatért, és a város régi részén települtek le ismét. E fölé a település fölé 
emelkedik a templomdomb, ahol ma is áll templomunk. Az ajkai evangélikus templom ma ugyanazon 
a helyen áll, ahol egykoron a régi falu katolikus temploma állott. A középen fekvő templomdomb a 
település legmagasabb pontja. Közvetlenül körülötte régen temető volt, ahogyan az - a II. világháború 
alatti védelmi építkezések nyomán - kiderült. így az evangélikus gyülekezet viszi tovább a település 
legrégibb egyházi hagyományait. 

Az első ismert adat Ajka templomáról 1228-ból származik. A középkorban a mostani elődje katolikus 
szerzetesrendi templom volt. Ez a fából készített templom 1725-ben leégett. A templomban ma is 
őrzünk egy tabemákulumot, fából készített, díszített ún. kegytárgytartót. Valószínűleg ez a leégett 
templom egyetlen maradványa. 

Az 1781-es türelmi rendelet nyomán a gyülekezetnek lehetősége nyílt kőtemplom építésére. Ekkor 
Rátz János volt a lelkész. Nagy áldozatkészséggel felépült a templom, és 1787-ben már birtokba is 
vette a gyülekezet. Ekkor még nem készülhetett el teljesen, legalábbis erre utal Tompos Balázs esperes 
1789-es jegyzőkönyve: „Ajka. Ennek lelkipásztora, tisztelendő Rátz János dicséretesen forgolódik a 
szép tornyos templom építésében."""' De az is lehet, hogy a torony épült 1789-ben a már három évvel 
korábban elkészült templomhoz. Mindenesetre forrásaink szerint erre az esztendőre az épület minden 
része állt. 

Ma is ebben a formájában használja a gyülekezet. Késő barokk stílusú, egyszerű, majdhogynem 
puritán külsejű. Hossza tíz öl, szélessége öt öl. Téglalap alapját a torony négyzetes formája egészíti 
ki. Tetejét sokáig zsindely fedte, melyet 1923-ban cseréltek palára. A főbejárat a torony földszintjén 
található. A toronysisak korábban díszes, bádogozott volt, valószínűleg fölépültétől kezdve. Többször 
újrabádogozták, majd 1949-ben - feltételezhetően takarékossági okokból - lecserélték egyszerű 
betonsüvegre.""^ A toronyba 1801-ben két harang került. Az I. világháború alatt az egyiket hadicélokra 
elvitték, ennek pótlása 1930-ban történt meg, majd 1944-ben újra elvitték az egyiket, ennek a pótlására 
1973-ban került sor. A nagyharang 312, a kisebb pedig 170 font súlyú. A harang villamosítása 1973-
1974-ben történt meg.*"' 

A templom ajtaján belépve először egy kis előtérbejutunk, majd innen a téglalap alakú templomtérbe. 
Mennyezete fakazettás, ami Észak-Dunántúlon nagy ritkaság. A 20. század eleje óta kék, piros és sárga 
színű. Közepén, két kazettán egy-egy felirat található. Az egyik az építés évét jelöli meg 1786-ban és 
a festetését 1800-ban, a másik pedig annak az emlékét őrzi, hogy a nőegylet 1937-ben renováltatta 
és festette a templombelsőt. Karzat csak három fal mentén húzódik, a hátsó falat nem éri el. Súlyát 
1978-óta az addigi vastagabb betonoszlopok helyett karcsúbb vasoszlopok tartják. A bejárat fölött áll 
az orgona. Laky József lelkészsége idején - valószínűleg 1825-ben - került ide az első, ami helyett 
1876-ban újat építettek, majd 1910-ben felújították. Ezt 1933-ban cserélték le a nőegylet gyűjtéséből a 
maira, 1974-ben villamos fújtatóval látták el. A szószékoltár 1900-ban épült. A régi oltárkép az utolsó 
vacsorát ábrázolta, ez ma a gyülekezeti teremben van. A jelenlegi oltárkép Jézus imáját ábrázolja a 
Gecsemáné-kertben. A szószékoltártól balra 1937 óta vörös márványtábla őrzi az anyagyülekezet I. 
világháborús áldozatainak emlékét, jobbra pedig egy másik az eddigi lelkészek, felügyelők és más 
gyülekezeti tisztségviselők nevét sorolja fel. Ez a második 1996-ban került a helyére. 

Isten nagy ajándéka az, hogy immár nyolc évszázada ugyEuiazon a helyen, és több mint két 
évszázada ugyanabban az épületben gyűlnek össze az ajkaiak Isten dicséretére. A hajlékot a gyülekezet 
büszkeséggel, tisztelettel és szeretettel tekinti otthonának. 

Az iskola 

A gyülekezet a 20. század közepéig saját elemi iskolával rendelkezett, amely minden bizonnyal a 
gyülekezet megalakulása óta működött. Tanítója jelentős tisztségviselője volt a gyülekezetnek, hiszen 
nemcsak a ma megszokott tanítói feladatokat végezte el, hanem több szempontból is vezetője volt 
ennek a kis közösségnek. Hitoktatást végzett, felkészített a konfirmációra, elvezette a gyermekeket az 
istentiszteletre, és számon kérte a prédikáció lényegének az ismeretét. Sokszor kántori szolgálatot is 
ellátott. 

Ennél is jelentősebb feladat hárult a tanítóra az anyagyülekezetben akkor, amikor nem volt lelkész. 
Ilyenkor ő vezette az egész egyházközség életét, és végezte az istentiszteleti szolgálatot. Erre a 17. 

441 Mátis István: Az Ajkai Evangélikus Egyházközség története. Továbbiakban: Mátis. Az Ajkai Evangélikus Egyházközség 
irattárában található. Továbbiakban: Mátis. 

442 Amíg a tornyot zsindellyel vagy palával fedték, addig sokszor kellett javítani. 
443 id. Baráth István: A műemléki templomról. Továbbiakban: Baráth In: Mátis 
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században és a 18. század elején gyakorta volt példa. Ekkor még a tanítóság az ordináció (lelkésszé 
avatás) előtti természetes lépcsőfok volt. A filiákban pedig - Csékúton és Pusztamiskén - egészen 
a 20. századig a tanító volt a közösség lelki vezetője is. Többen püspöki felhatalmazást is kaptak 
lévitafeladatok ellátására. 

A gyülekezet iskolája a Templom-dombon állt, egészen közel a templomhoz. 1839-ben új iskolaépület 
készült, 1877-ben pedig ezt váltotta ki egy még újabb épület, és ekkor tanítólakás is épült. Egészen 
1948-ig itt folyt az egyházközségi oktatás. Ebben az évben államosították. Ezt követően az épület 
kisegítő iskolaként funkcionált 1987-ig, majd üresen állt 1992-ig. Ekkor kapta vissza a gyülekezet."^ 

Az ajkai evangélikus gyülekezet iskolájának a sorsa tehát egészen hasonlít sok más hazai 
egyházközségi iskoláéhoz. Amíg működött a népegyházi keret, megalapozta a gyülekezet jövőjét a 
mindenkori jövő generáció felnevelésével. 

A gyülekezet 

A gyülekezet összetétele rendkívül vegyes. Akadnak, akik a 19. században települtek ide, vannak, 
akiket a 20. század közepén erőszakkal telepítettek be a Felvidékről, sokan az iparosodás folyamán 
jöttek ide munkahely reményében, de másoknak már több évszázada itt él a családjuk. A korábbi 
- helyenkénti - többségi helyzet után ma már az egyházközség majdnem minden településén 
kisebbségben él az evangélikusság. Aránya nagyjából megfelel az országos átlagnak. 

A reformációtól a reformkorig 
Sajnálatos, hogy a gyülekezet keletkezésétől az 1843-ig terjedő időszakig szinte minden egyházközségi 

irat eltűnt. Ez a hiány feltűnően nagyobb, mint ami a hasonló korú más magyarországi evangélikus 
gyülekezeteknél előfordul. Valamilyen különleges okra enged következtetni. 

Az 1844-es egyházlátogatási jegyzőkönyv így ír: „A gyülekezet keletkezési és folytonos történetére 
nézve hivatkozás tétetett az előbbi visitatióra, melyben állítólag minden oklevelek által adattatván, de 
a jelenleg otthoni levéltáruk üres lévén, semmi bizonyost nem mondhatnak.""''^ 

Az 1859-es egyházlátogatási jegyzőkönyvben ezt találjuk az egyházközségi iratokról: „Eredeti 
történetéről a gyülekezet kebelében semmi okirat nincs. Az 1844-es visitatio jegyzőkönyve szerint, 
az erre vonatkozó okiratok egy régebbi egyházvizsgálat alkalmávcd a levéltárba leendő letétel végett 
átadattak.""' 

Feltételezhetően a települést viszonylag hamar elérte a reformáció, és a 17. század végéig a lakosság 
nagy többsége evangélikus volt. A gyülekezet életéről viszont semmi adatunk nincs ebből a korból. Az 
első hitelesen dokumentálható történés szerint a gyászévtized alatt 1674-ben Pozsonyba törvényszék 
elé idézték Scultéti Jánost, aki 1666 és 1672 között lehetett a gyülekezet lelkésze. Csajtai János, talán 
1672-től, de lehet, hogy csak az 1674-es évben volt itt lelkész. A holland admirális, Michael de Ruyter 
gályarab-szabadító tengernagy leszármazottainak dokumentációja alapján hitéért mártíromságot 
szenvedett 1676-ban. (A gyülekezet emléktáblát helyezett el emlékére a templom belső falán halálának 
230 éves évfordulóján 2006. november 26-án.) Az szinte biztos, hogy 1674-től 1725-ig a gyülekezetnek 
nem volt lelkésze. Mint sok más gyülekezetben, itt is a mindenkori tanító irányította az egyházközséget. 

Az 1700-as évek első harmadában nagy számban telepítettek be németeket és szlovákokat Tósokra, 
Gyepesre, Rendekre, Polányba, Kislődre, Városlődre és Ürkútra. Padányi Bíró Márton veszprémi 
katolikus püspök erőszakos rekatolizációt folytatott, de Ajkán nem ért el eredményt. így a 18. század 
első felében szinte tisztán evangélikus és magyar ajkú volt a település. A század második felében 
megnőtt a reformátusok száma, ugyanis Ajka mintegy menedékül szolgált a protestánsok számára. 

Berénden német katolikusok voltak többségben, mellettük csak kevés magyar református élt. Tósokon 
magyar reformátusok éltek és német katolikusok, akik viszont a század végére elmagyarosodtak. 
Csékúton és Padragon magyar reformátusok alkották a többséget, de evangélikusok is éltek már ekkor 
ott. Kislődön túlnyomórészt szlovák katolikusok, Rendeken magyar reformátusok, Városlődön pedig 
német katolikusok laktak."' 

A gyülekezet utolsó másfél évszázada 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Ajkán is változásokat hozott, ám ezek az ország más 

tájaihoz hasonlóan nem voltak tartósak. 
A 19. század második felétől kezdve Lőrinte községből a családok elköltöztek, a 20. században 

444 Baráth. In: Mátis 
445 HOL. DT. CV. 1844. Veszprémi ehm. 
446 EOL. DT. CV. 1859. Veszprémi ehm. 212-214. 
447 Gíay Frigyes: A millecentenárium és vidékünk. Ajka, 2000. 47-51. Továbbiakban: Giay. 
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teljesen elnéptelenedett a település. Elsősorban a csékúti íilia lélekszáma növekedett ezzel. 
1897-ben átépítették az ajkai lelkészlakot, és lecserélték a templomtetőt. Minden bizonnyal már 

a 19. század végén működött a nőegylet, amely igen áldásos munkát végzett a gyülekezet javára. 
Harangöntetés, templomfestetés, orgonaépítés és oltárépítés terén is látványosan gazdagították az 
egyházközséget. Működése a pártállami idők alatt kényszerűen szünetelt, majd az ezredfordulón 
indult újra, azóta is komoly eredményekkel. 

1910. november 20-án szentelte fel Gyurátz Ferenc dunántúli püspök a pusztamiskei templomot, 
amely elsősorban Fodor Mihály tanító munkálkodása révén épült fel. 1912-ben felújították az ajkai 
parókiát, és pajtát építettek hozzá. 

Az I. világháborúban sem a lelkész, sem a tanítók nem teljesítettek harctéri szolgálatot, az 
anyagyülekezet és a két filia egy-egy harangját vette igénybe az állam, és a gyülekezet 9500 korona 
értékben jegyzett hadikölcsönt. A harangok pótlása Pusztamiskén 1922-ben, Csékúton 1923-ban, Ajkán 
pedig 1930-ban történt meg. 1926-ban felújították a lelkészlakást, 1938-ban pedig a csékúti templomot. 

A II. világháború alatt csak a csékúti tanító teljesített frontszolgálatot. A város környékén 1945. 
március 25-én haladt át a front, komoly kár nem esett egyik egyházi ingatlanban sem. A lelkész és a 
tanítók helyükön maradtak, politikailag teljes igazolást kaptak, és ellátták feladatukat. 

1947 nyarán 32 felvidéki evangélikus családot telepítettek be az addig tiszta sváb római katolikus 
Magyarpolány községbe. 1948-ban - nem sokkal az államosítás előtt - a pusztamiskei fiba felújította 
iskoláját és a tanítólakást. 

Mátis István lelkészsége alatt Ajkán a parókia istállóját gyülekezeti teremmé építették át, elsősorban 
a téli istentiszteletek céljára. Csékúton is gyülekezeti terem épült.*** 

Ajkán 1974-ben a parókiát a város elvette a gyülekezettől, városi múzeummá alakította, és helyette a 
templom másik oldalán, attól egy kicsit messzebb építtetett egy másikat. A református egyházközséggel 
ugyanezt tették. 1992-ben a gyülekezet használhatatlan állapotban visszakapta régi iskolaépületét. Ezt 
lebontották, és a kártalanítási összegből, valamint a gyülekezet erejéből 80 m2 alapterületű gyülekezeti 
termet építettek (kiszolgáló helyiségek nélkül).**' 

Városiasodás 
A gyülekezet körülményei gyökeresen megváltoztak a 20. század második felében. Ennek az volt az 

alapvető oka, hogy Ajkának és környékének településszerkezeti viszonyai radikálisan átrendeződtek. 
Mindez a bányászat és ipar - ezen belül különösen a nehézipar - térségbeli fejlődésének és a pártállam 
határozott intézkedéseinek volt a következménye. Először a folyamat gazdasági gyökereit kell 
megismernünk. 

1836-ban történt első említés szénről. 1865-ben a felsőcsingeri Bocskor-árokban megindult a 
szénkutatás. 1870-től kezdve folyamatosan fejlődött a bányászat. 1912-ben üzembe helyezték a kis 
erőművet. Emellett 1935-től felépült a kriptongyár, ami az első ilyen üzem volt a világon.*™ Az üzem 
a II. világháború után veszített jelentőségéből, majd felszámolták. 1940-től nagyobb teljesítményű 
hőerőmű épült. 1961-ben beindult az Ajka II. erőmű is. A széntermelés az 1980-as évekig fokozódott, 
majd kezdett kimerülni a lelőhely. Mára teljesen megszűnt a szénbányászat, így sok bányász 
kényszernyugdíjba került. 

Az üvegfúvás a környéken Városlődön indult meg 1715-ben. 1878-banNeumannBernát megalapította 
az ajkai üveggyárat. Az évtizedek múltával a termelés mennyiség és minőség tekintetében is javult, 
és 1965-től az ólomkristályé lett a prioritás. Ez nagyban növeli ma is Ajka hírnevét. A téglagyárat 
1910-ben alapította Edelmann Adolf. Majdnem az évszázad végéig termelt. A környéken - Halimba és 
Szőc mellett - komoly bauxitlelőhelyeket tártak fel. A timföldgyár és az alumíniumkohó építése 1940-
ben kezdődött. 1959-től világviszonylatban is tekintélyes mértékű galliumgyártás folyt.*" A második 
világháború utáni növekvő kereslet miatt 1968 és 1972 között felépül a második timföldgyár 1969-től 
formaöntöde is üzemel. A rendszerváltozás után az alumíniumkohót bezárták.*^^ 1962-ben kezdett 
termelni a Videoton gyár. Az 1990-es évtizedben azonban ezt az üzemet is leépítették. 

Mindezekből látszik, hogy a 20. század második felében rendkívüli módon megnőtt az ipari 
termelés. A munkaerő-szükséglet kielégítésére az állam várost tervezett a régi Ajka falu helyére és 
környékére. Már a 19. századtól kezdve vonzotta ide a környék a lakosokat, de a pártállam valóságos 
helyi népességrobbanást vitt végbe. Két évtized alatt megháromszorozódott a település lakossága. 

448 Nóvák Rezső: Az ajkai evangélikus egyházközség története. 1900-1949 EOL. DT. VJ. 40. 2-5. 
449 Mátis. In: Mátis 
450 Bródy Imre fizikus vezetésével itt gyártottak először kripton töltésű izzólámpát. 
451 Akadémiai kislexikon t (A-K). Bp., 1985. 41. Továbbiakban : AK. 
452 AK. 1 41. 
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Ebben nemcsak a betelepülésnek, hanem a közigazgatási változásoknak is szerepe volt. 1950-ben 
Ajkához csatolták Bódét. 1959-ben - a már korábban Beréndből ésTósokból létrejött - Tósokberénddel 
egyesítve Magyarország 63. városává nyilvánították. 1971-től járási székhely lett. 1977-ben idecsatolták 
Ajkarendeket és Bakonygyepest is. 1983-ban csatlakozott a korábban Csékút és Padrag egyesülésével 
létrejött Padragkút is. 

A megnövekedett kulturális és egészségügyi igényeket is ki kellett elégíteni. 1953-tól folyik a 
városban gimnáziumi oktatás. 1962-től kezdve zeneiskola működik. 1969-re elkészült a művelődési 
központ, amiben többek között a könyvtár és a filmszínház is helyet kapott. 1972-ben a környéket is 
ellátó kórház épült. " ' 

Magát Ajka falut szinte teljes egészében átépítették. A régi falusi házak helyére lakótelepek, parkok 
és középületek kerültek. A régi Nirnsee-kastélyt is lebontották. Az új városmag nagyjából egybeesik 
a régi Ajka falu központjával. Ezen belül viszont a Templom-dombot megkímélték. Erre nem épültek 
emeletes lakóházak. 

A változás azonban nemcsak a régi házakat sodorta magával. Végérvényesen megváltozott a 
település jellege. A csatolásokkal és a betelepüléssel a vallási arányok drasztikusan megváltoztak. A 
változásokból jól látszik, hogy 1880 és 1949 között ugyan a településen élő evangélikusok lélekszáma 
érdemileg nem változott, de mivel a teljes lakosságszám majdnem megkétszereződött ebben az 
időszakban, az evangélíkusság aránya majdnem a felére csökkent."" Ugyanígy az 1949-et követő 
időszakban is a régi ajkai családok nagyrészt kihaltak vagy szétszóródtak. 

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy a 20. század folyamán a gyülekezet jellege, körülményei, 
összetétele és feladatai is rendkívüli mértékben megváltoztak. 

Padragkúti leányegyház 

A gyülekezet létének első forrása 1786-ból való, de van olyan későbbi forrás, ami a gyülekezet 
keletkezését 1783-ra datálja. Sokáig csak gyülekezeti terme („oratorium"-a) volt, amely 1786-ban épült, 
egybeépítve az iskolával és a tanítói lakással. A templom 1823-tól épült, 1826. május 28-án szentelte 
fel Kis János dunántúli püspök. A tornyot 1844-ben építették hozzá, a tetőt 1858-ban cseréppel fedték. 
1938-ban felújították. A 19. század elején önálló anyagyülekezetté akart válni, de ez a terv nem sikerült. 

1870-ben két harangja volt a gyülekezetnek, az egyik 119 és fél font, 1787-ben vették, a másik 448 font 
súlyú, 1848-ban vették. Az I. világháborúban a gyülekezet egyik harangját hadicélokra elkobozták, ezt 
1923-ban pótolták. 

A gyülekezet lelki vezetői a tanítók voltak, ők vezették a vasárnapi iskolát, sokszor úgy, hogy 
felolvastak prédikációskötetekből. Az ajkai lelkész évente csak néhány alkalommal jött ki Csékútra. 
1790-ben a gyülekezetnek 342 tagja volt, 1815-ben 328. A 19. század második felétől Lőrinte községből 
egyre több evangélikus család költözött el, míg a 20. században már teljesen elnéptelenedett a település. 
Közülük sokan Csékútra költöztek. 

Közigazgatási reform miatt 1983-ban csatlakozott Ajka városhoz. Csékút és Padrag egyesülésével 
létrejött Padragkút község. Az evangélikusok túlnyomó része Csékúton él. Közigazgatásilag Padragkút 
Ajka városhoz tartozik. Jelenleg havi 2-3 alkalommal van istentisztelet, a gyermekeknek rendszeresen 
hittanóra. 2008-ban a gyülekezeti terem belső felújítása történt meg, és elkezdődött a templom külső 
felújítása. Egy temetőt üzemeltet a gyülekezet közösen a római katolikus gyülekezettel, melynek 
ravatalozója 2009-ben épült. 

Öcsi és nemeshanyi leányegyház 
Régi feljegyzésekben Öcs Eöcs-ként szerepel. Az anyakönyvi feljegyzések 1741-től vannak. Öcs 

mint leánygyülekezet 1979-ig a kapolcsi anyagyülekezethez tartozott. Jelenleg is a régi anyakönyvek 
az „arany könyvvel" együtt a kapolcsi parókián találhatók. Helyben iskolatanítók és kántorok látták 
el a hitoktatást, és vezették a hitéletet. Nagyünnepek és kazuális alkalmak szertartásait a lelkészek 
végezték. 

A 19. században emelt templom téglány alakú hajóból és mutatós, párkányokkal, pilaszterekkel, óra 
számlapjainak befogadására készített mezőkkel tagolt és törtvonalú sisakkal koronázott toronyból áll. 
Iskoláját és kántortanítói lakását 1948-ban államosították. 

Nemeshany 1979-ig Veszprémgalsához tartozott, az anyakönyvi bejegyzések is ott találhatók a 
parókián. A historizáló eklektikus stílusú templom a 19. sz. végén épült. Mivel az utóbbi években 
nagymértékben csökkent a gyülekezet lélekszáma, eddig nem volt lehetőség a rendkívül rossz 

453 Giay. 202-239. 
454 dr. Kepecs József szerk.: Magyarország településeinek vallási adatai (1880-1949). II. Bp., 1997. 388-389. 
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állapotban lévő templom felújítására. A kárpótlásból szeretnénk ezt megoldani. A tetőzet minél előbb 
felújításra szorul. A templomon kívül saját iskolával rendelkezett a gyülekezet. Hasonló módon a 
többi filiához, a hitoktatást, kántorizálást, a hitélet vezetését az iskolatanítók végezték. 

Pusztamiskei leányegyház 

Pusztamiske leánygyülekezet mindig az ajkai anyagyülekezethez tartozott. A legkorábbi 
anyakönyvek 1726-ba nyúlnak vissza. Hasonló módon a többi filiákhoz, a hitoktatást, kántorizálást, 
a hitélet vezetését az iskolatanítók végezték. Közöttük legemlékezetesebb Tódor Mihály, aki 1889-től 
1929-ig, 40 évig látta el ezt a feladatát. A lelkész csak nagyünnepeken és kazuális szolgálatok alkalmával 
végzett szolgálatot. A gyülekezet a hosszú időn keresztül üresen álló régi iskoláját értékesítette. 
Jelenleg a falu ékessége az egyetlen templom, amely az evangélikusoké, a 20. sz. fordulóján épült. 
2007-ben a gyülekezet a templom tornyát és homlokzatát egyházmegyei segítséggel felújította. Ezt a 
munkát szeretné folytatni a gyülekezet a szükséges anyagi fedezet megszerzése után. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek Ajkán: 
Schultéti János (1666), Csajtai János (1674), Gazdag István (1725-1743), Szálai János (1750), Bertók 

György (1759-1765), Lakos Ádám (1765-1783), Rátz János (1783-1791), Kutsán Pál (1791-1813), Berke 
Mihály (1813-1818), Laky József (1818-1843), Kis János (1843-1882), Tamáska Lajos (1882-1912), Bátsi 
József (1912-1921), Nóvák Rezső (1921-1954), Mátis István (1954-1977), Győr Sándor (1977-1999), 
Vajda István (1999-) 

Felügyelők Ajkán: 
Szentgyörgyi Armpruszter Pál (1837), Szakonyi István (1864), Puzdor Gyula (1864-1882), Ihász 

Lajos (1882-1893), Bálák Lajos (1893-1901), Bóday Dezső (1901-1911), Bélák Endre (1911-1945), vitéz 
Halászy Sándor (1940-1944), dr Gimesi Sándor (1948-1950), dr. Sámsoni Zoltán (1950-1954), Csabai 
Károly (1954-1977), Egyed Ernő (1977-1995), Gotthárd Károly (1995-2000), Piri Sándor (2000-2001), 
Borsos Endre (2001-) 

Tanítók Padragkúton: 
Szabó János (1802-?), Szabó Ádám (1815 k.), Schatten István (1838-1855 k.). Vörös Lajos (1855-?), 

Szopóczy Zsigmond (1870 k.), Sipos József (1870-?), Pataki Béla (1893-1910), Rácz Károly (1910-1932), 
Pusztaszeri Károly (1941-1951). Marton Ágnes diakonissza nővér 1952-től 2000-ig áldásos munkát 
végzett. 

A jelen 
Istentiszteletek és alkalmak: 
Ajka: minden vasárnap 10 órakor 
Öcs: 1. vasárnap 13.30 órakor 
Padragkút: 2., 4. és S.vasárnap 8.30 órakor 
Nemeshany: 3.vasárnap 11.45 órakor 
Pusztamiske: 3.vasárnap 13 órakor 
A devecseri művelődési házban: 2.vas. 14; idősek otthonában: minden hónap 3. vasárnap utáni 

kedden 15 óra 
Szőc: idősek otthonában: minden hónap 3. vasárnap utáni szerdán 14 óra 
Ajkai kórház: páros hónap 4. szombatján 18 óra 
Bibliaórai alkalmak: csütörtökön 17 órakor 
Hittanórák, ifjúsági órák rendszeresen a gyülekezeti teremben. Kék kereszt alkalmak (iszákosmentő 

misszió): minden hónap 1. csütörtök 17 órakor 2000-ben újraszerveződött a nőegylet a lelkész 
feleségének vezetésével. Az itt folyó munkáról rádióriport is készült. 

Több jelentős alkalom is volt az elmúlt években az egyházközségben: lelkészgyűlések, missziói 
napok, egyházmegyei közgyűlés, csendesnapok, szeretetvendégség több korosztály részére, 
gyülekezeti kirándulás. Minden óév estét együtt töltünk testvéri közösségben a gyülekezeti teremben 
£iz istentiszteletet követően. 

Az ajkai gyülekezetnek 2004 óta testvérkapcsolata van a finnországi Rovaniemi gyülekezettel, amely 
kapcsolatot kölcsönösen ápolunk. 

Felújítási munkák a III. évezredfordulójától: A 2000. évben: egyre jobban előjöttek az elhasználódással 
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járó gondok az orgonán. Sípok hangolódtak el, fasípok porladtak szét, a kezelőpult klaviatúrája fölött 
elhelyezkedő regiszterek használhatatlanná váltak. Szükségessé vált a teljes felújítás. Az orgona 
felújítási munkálatait Kiss István és leánya, Kiss Ágnes szombathelyi orgonaépítők végezték. 

A 2000. év őszén a templompadok alá elektromos padfűtés került. 2001-ben az oltárterítők teljes 
cseréje, térdeplő készíttetése, a szószék és a padlózat javítása történt meg. 2002-ben a gyülekezeti 
terernhez vizesblokk építése égető hiányt pótolt (teakonyha, női- és férfimosdó); a terembe központi 
fűtés bevezetése volt indokolt, amit az Országos Egyház anyagi támogatásával tudtunk megoldani. 
Még ebben az évben a Széchenyi-terv támogatásával a lelkészlakás tetőszerkezetének cseréjét fejeztük 
be, a lelkészi hivatal és a lelkészlakás bejáratait funkciójuknak megfelelően alakítottuk ki. 2004-ben a 
lelkészlakás padlásterének hasznosítása történt meg egyházmegyei segítséggel. 2006-ban a templom 
tetőszerkezetének javítása, új cserép felrakása, a torony átépítésének munkálatai kezdődtek el. A teljes 
külső felújítás, a toronysisak barokk stílusba történő visszaállítása 2008-ban fejeződött be. 2009-ben 
sikerült elvégeznünk a templom belső felújítását, egyidejűleg a villanyhálózat felújításával. Ezekért a 
munkákért a templom fennállásának 220. évfordulóján adtunk hálát 2009-ben. 

Felhasznált irodalom a fent jelölteken kívül: 

Tóth Károly István: Az Ajkai Evangélikus Egyházközség története 

Vajda István lelkész 
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Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség 

8431 Bakonyszentlászló, László király utca 1. 
Tel.: 88/465-760 
Web: http ://bakonyszentlaszlo.lutheran.hu 
E-mail: bakonyszentlaszlo@lutheran.hu 
Hanvay Enikő gyülekezeti munkatárs 

Az egyházközség keletkezése 1666 előttre 
tehető, anyakönyvezés 1720-tól van 

Bakonyszentlászlói anyaegyház: 
287/278/208. Tisztségviselők: Szabó Sándor 
felügyelő, id. Fodor Ferenc tb. felügyelő, 
presbiter, Berzsenyi Istvánná pénztáros. 
Molnár Gyula gondnok. Presbiterek: 
Benkéné Meilinger Ildikó, Borbásné Óvári 
Éva, Borbély Józsefné, Csornai Imréné, Dér 
Istvánná, Dér Jánosné, Hebling Istvánná, 
Kovács János megyei küldött, ifj. Matyók 
István, Osza Béláná, Rotaridesz János, Sári 
Ottóné, Siffelné Török Andrea, Szabó László, Tomozi Zsuzsanna 

Zirci leányegyház: 139/66/47. Tisztségviselő: Galgán Ferenc gondnok, pénztáros 
Szórványok: Bakonyszentkirály (20/24/12), Dudar (25/12/6), Nagyesztergár (5/4/1), Olaszfalu (5/6/2), 

Felsőpere (-/-/-), Akiipuszta (3/3/3), Tündérmajor (5/3/2), Bakonybél (8/4/2) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 497/400/283 

A gyülekezet története 
A település a jégkorszak utáni időtől létezhet, őskori leleteket találtak a régészek. A rómaiak is 

megjelentek a tájon, egy történész szerint a település neve Crispiana volt. Eredetileg ez a név 
Bakonyszentkirályt jelölte. A további időre nézve az avarok által készített földvárak maradványai 
is jelzik a település folyamatos életét. A földvárak maradványai a Bakony több pontján is mind a 
mai napig megtekinthetők, a Bakonyszentlászlóhoz legközelebb eső földvársánc maradványa a 
fenyőfői országútról a Hódosér völgyébe kanyarodva található. Feltételezhető a szláv eredetű 
népcsoportok jelenléte is, hiszen Zirc település nevében a szláv „cirk" - templom - szó lelhető fel. 
A Bakonyszentlászlóhoz közeli Cuha patak neve is szláv eredetii. Jelentése olyan patakmedret takar, 
amely nyári, csapadékszegény időszakban képes teljesen kiszáradni. Ez a természeti jelenség mind 
a mai napig megfigyelhető. A magyarok letelepedése 900 körüli időre tehető. Fenyőfő bizonyítottan 
Árpád-kori település. Bakonyszentlászló elnevezése nyilván László királyra utal. Későbbi iratok 
a települést „disznópásztorok tanyájának" említik (bár lehet, hogy ez a közigazgatásilag ma is a 
településhez tartozó Vinye majorra utal), amelyből teljes biztonsággal következtethetünk arra, hogy a 
hatalmas kiterjedésíí bakonyi erdők szélén makkoltatással folyt az állattenyésztés. 

Az első (a mai evangélikus) templomot a 13. században építették, a tatárjárás után. A templom 
a későromán-koragót építészeti korszakból hazai viszonylatban jelentős méretű falusi templomnak 
számít. A felújításhoz kapcsolódó régészeti feltárásokból kiderült, hogy a templom környezete a kor 
szokásának megfelelően temetkezési helyül szolgált. A 14. századból tűzvész pusztításának nyomai 
kerültek elő, feltételezhető, hogy ekkor omlott össze a torony, amely jelentős károkat okozott. Ekkor 
építhettek egy ideiglenes istentiszteleti helyet, mert a templom déli oldalához egy kisméretű kápolna 
alapjainak maradványai csatlakoznak. Ezt a feltételezést igazolja a romokon jól látható nyugati bejárat 
és az oltáralapnak látszó maradványok megléte. Zsigmond király idejében maga a templom szolgált 
temetkezési helyül. Ezt igazolja az ásatások során feltárt sír is, amely egy fiatal leány jól felismerhető 
maradványait tartalmazta, az akkori korban vert ezüstpénzzel együtt. 

A falut a törökök 1531-ben feldúlták, ezután épült a templom körül egy pálos kolostor, amelynek 
nyomai azonban mára már nem találhatóak. A templom a későbbiek során több jelentős átalakításon 
ment keresztül, 1753-ban erőteljesen barokkosították. Ekkor alakították ki a Dunántúl más templomairól 
is jól ismert, karzatot és hajót megvilágító szegmensíves négyszögletű ablakokat, a középkori déli 
kaput befalazták, és a nyugati oldalon nyitottak ajtót. Mivel a templomnak tornya nem volt, ezért a 
templomdombon, a déli oldalon egy harangláb állt, amelynek alapjai ma is jól láthatók. A feljegyzések 
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szerint 1744-ben, egy tűzvészt követően új harangot helyeztek el a haranglábon. 1816-ban épült fel 
a nyugati homlokzathoz épített torony provinciális barokk stílusban. A templom a teljes műemléki 
rekonstrukció (2002) előtti tömegarányát, tetőszerkezetét és nyílászáróit egy újabb tűzvész utáni 
helyreállításkor, 1876-ban nyerte el. A templom jelenlegi állapota hosszas kutató és tervező munkát 
követően a lehető leghűségesebben tükrözi az eredeti, középkori állapotot. A megelőző képéhez képest 
1,7 méterrel magasabb a hajó és a szentély, ismét kialakításra került a keleti oromfal a hozzá tartozó 
külön szentélytető-szerkezettel, a déli oldalon a teljes nyílásrendszer a középkori állapotot mutatja, és 
elkészült a rekonstruált déli kapu (porta speciosa) is. Az új tetőszerkezet a középkori építési elveknek 
megfelelően sokkal meredekebb, mint a megelőző, dőlésszöge 56 fokos. 

A templom építésének korából származhat a falu mai neve is, ekkor volt szokás a szent kezdetű 
helységnévadás. A területhez tartozik a cseszneki vár, amely a Csákok, Garayak, Törökök, Szapolyai 
István és a Babics család birtoka volt. A török dúlása után, 1544-ben a területet még pusztaként 
említik. A 15 éves háború (1591-1606) után az Esterházy család kapta birtokul a várat és területét 
is. A Rákóczi-szabadságharc eseményei elkerülték a területet, bár a harcok idején a hagyomány 
szerint Bottyán János (Vak Bottyán) generális megfordult a településen, és az akkor már ismert 
gyógyhatású forrásnál pihent meg. A kutat ezért később róla nevezték el, a faluban a főutca Fenyőfő 
felé vezető szakasza ma is őrzi a nevét. 1735-ben Bél Mátyás azt írta, hogy a falu színtiszta magyar, és 
a salétromos forráshoz fürdő épült. A teljes etnikai egység katolikus vallású németek betelepítésével 
szűnt meg, akik a Bakony lejtői felé eső falurészen telepedtek meg. Ma is használatos a „Németfalu" 
elnevezés, amely ezt a területet, az ahhoz tartozó utcákat jelenti. A katolikus templom 1777-ben épült. 
A gyülekezet irattárában fellelhető feljegyzések szerint az építkezésben az evangélikus családok is 
segítettek fogatos szállítással és kétkezi munkával. A település ettől kezdve mind a mai napig hordozza 
a katolikus-evangélikus felekezeti kettősséget. 

Az evangélikus gyülekezet története a feltételezések szerint a hazai reformáció korai elterjedésének 
idejére nyúlik vissza, bár erről pontos adatok nincsenek. A kezdetek az 1540-es évekre tehetők. A 
szentlászlói evangélikusok a középkori eredetű, de elhagyott templomot vették használatba, amely 
megszakítás nélkül az evangélikusok temploma. 

„Az 1903. évi egyházi névtár 1666 elé teszi a gyülekezet keletkezésének idejét, de forrásaink erről 
nem szólnak" - írja Payr Sándor egyháztörténetében."'^ Az első, meglévő anyakönyvet 1720-ban 
nyitották, az anyakönyv vegyes, keresztelés!, esketési, temetési adatokat egyaránt tartalmaz. Az 
anyakönyv borítóján belül latin nyelven írt rövid „gyülekezettörténet" található, amelyből megtudjuk, 
hogy első ismert lelkészük ebből az időből Kovács György volt (Payr szerint 36 évig dolgozott itt, s 
Esterházy gróf megkímélte őt attól az üldözéstől, amely pedig országosnak mondható ebből az időből). 
Az egyik harang 1693-ban készült, és ugyanezen anyakönyvi bejegyzések szerint Lövey Balázs győri 
lelkész több társával Lipót császár üldözése idején itt talált menedéket, sőt az említett fürdőben meg is 
gyógyult. A gyülekezetnek van is egy kelyhe: „L.B. 1691." felirattal. 

Pilárik István püspök Selmecbányán 1706-ban Clement Jakabot avatta fel bakonyszentlászlói 
lelkésznek."' Ez a lelkész 1735-ben távozott Bödögére. 1750-ben már Urszini Sámuel pásztorolta a 
gyülekezetet, aki Várpalotáról került ide. 

A gyülekezet élete évszázadokon keresztül a dunántúli falusi gyülekezetek jól ismert képét mutatta 
mind a hitélet, mind a demográfiai változások terén. Az anyakönyvek tanúsága szerint kiegyensúlyozott 
létszámú, nem túl népes közösség volt Bakonyszentlászló evangélikussága. A 19. században és a 20. 
század elején is 400 körüh volt a lélekszám.'" Az adókivetési ívek, gondnoki naplók híven tükrözik a 
gyülekezet tagjainak anyagi erejét, áldozatvállalását, amely minden korban lehetővé tette az önálló 
lelkészi és tanítói állás fenntartását. Az adott kor társadalmi, gazdasági és vallási körülményeibe 
ágyazottan zajlottak a mindennapok, amelyhez szorosan hozzátartozott az, hogy a gyülekezet iskolát 
is tartott fenn. Az iskola működésének kezdetéről sajnos közelebbi adataink nincsenek, az 1800-as 
évek közepétől szórványosan, később rendezetten fellelhető iratok a működés rendjéről, alkalmanként 
felmerülő személyi problémákról tanúskodnak. Az iskola helyi szinten meglevő elismertségét mutatta, 
hogy a 20. század első felében azok a családok, akik a továbbtanulás lehetőségét meg kívánták adni 
gyermekeiknek, felekezeti hovatartozástól függetlenül az evangélikus iskolába járatták őket. Az iskola 
szünet nélkül egészen 1948-ig, az államosítás idejéig működött, utolsó kántortanítója. Frankó Ferenc 
később az állami iskola igazgatója lett. A mai lelkészlakást 1910-ben Magyar Géza lelkészsége alatt 
építették. 

A középkori eredetű templom orgonája a Marburg am Drauban (Maribor) működő Alois 
Hallecker által 1876-ban épített hangszer, amely eredetileg nem Bakonyszentlászlóra készült, hanem 

455 Payr Sándor: A Dunántúli Evangéliku.s Egyházkerület története I. Sopron, 1924. 180. 
456 Hrabovszky: Presbyterologia. Rómer Flóris: A Bakony. 109-114. Tört. Tár 1903.1.369. 
457 1903-as névtár adatai. 
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az őrségi egyházmegyébe, a ma Szlovénia területén levő, magyar határhoz közel eső Péterhegyre. 
Miután ők 1914-ben nagyobb hangszert rendeltek a jó nevű pécsi Angster cégtől, régi hangszerüket 
elszállítás fejében felajánlották. A szükséget látva az akkori esperesi tanácskozás úgy döntött, hogy 
az ajándékhangszer Bakonyszentlászlóra kerüljön. így érkezett 1914-ben a templomba a péterhegyi 
gyülekezet régi orgonája. Az első világháború orgonasíp- és harangrekvirálása nem kerülte el a 
gyülekezetet, a háború után az Angster cég pótolta az orgona homlokzati sípjait, a harangokat pedig 
az Amerikában élő, elszármazott gyülekezeti tagok adományait is felhasználva Seltenhoffer Frigyes 
soproni műhelyében öntettek újra. 

Lelkészek, tanítók 
Lelkészek: 
Kovács György (1666-1702), Urszini Tamás (1702-1706), Clement István (1706-1714), Urszini Tamás 

másodszor (1714-1735), Hada Tamás (1735-1769), Kiss Zsigmond (1769-1771), Bertók György (1771-
1773), Mayer Dániel (1773-1782), Lányi Mihály (1782-1783), Döbrentey Lajos (1784-1786), Szüts János 
(1786-1787), Suhajda István (1787-1792), Kaltsits Ádám (1792-1794), Druglányi Pál (1794), Szikora 
Pál (1794-1808), Dregály Pál (1808-1839), Dienes Gábor helyettes lelkész (1839-1848), Dienes Gábor 
(1848-1886), Tatay Sámuel helyettes lelkész (1886-1887), Szerényi Sándor (1887-1888), Nagy Sándor 
(1889-1908), Dörner Frigyes helyettes lelkész (1908), Magyar Géza (1908-1910), Mogyorósy Gyula 
(1910-1944), Zoltai (Zsupznek) Gyula (1945-1948), Szentgyörgyi (Amminger) Ferenc (1949-1964), Dorn 
Vilmos (1964-1971), Ruttkay Levente helyettes lelkész Bakonytamásiból (1971-1979), Szabó Vilmos 
Béla helyettes lelkész Bakonytamásiból (1979-1986), Zügn Tamás helyettes lelkész Lovászpatonáról 
(1986), Selmeczi Lajos helyettes lelkész Sikátorból (1986-1989), Mitykó András helyettes lelkész 
Lovászpatonáról (1989-1993), Ördög Endre (1993-2008), Hanvay Enikő gyülekezeti munkatárs (2008-) 

Segédlelkészek: 
Eősze Zsigmond (1829-1825), Dienes Gábor (1837-1839), Dörner Frigyes (1908-) 
Tanítók: 
Zámbó János (17327-1734), Komor (Fejes) Pál (1744-1759), Németh István (1759-1761), Komor 

(Fejes) Pál (újra) (1761-1767), Farkas Ádám (1767-1768), Clemenüs József (1767-1786), Új István 
(1786-1800), Jeszenszky József (1800), Németh Zsigmond (1801-1805), Gahó Márton (1805-1825), 
Badits István (1826-1834), Ittzés József (1835-1845), László János (1845-1848), Záborszky Sámuel 
(1850-1884), Magyar Manó (Emánuel) segédtanító (1852-1855), Csányi Mátyás (1884-1887), Nagy 
Sándor (1889-1890), Polster Adolf segédtanító (1890-1892), Eősze Zsigmond segédtanító (1892-1893), 
Sokoray Gyula (1897-1919), Szebedinszky Mihály (1920-1922), Benkő Béla (1922-1926), Bőké Ernő 
(1927-1937), Gimesi István (1937-1940), Frankó Ferenc (1943-1948) 

A jelen 

Gyülekezetünkben minden vasár- és ünnepnapon tartunk istentiszteletet, Zircen a hónap első és 
harmadik vasárnapján, valamint nagyünnepeink 1. napján. Ádventi és böjti időben Bakonyszentlászlón 
hétközi esti alkalmaink is vannak. Konfirmációt kétévenként tartunk, mindig az adott tanév 7. és 8. 
osztályos hittanosai konfirmálnak. Gyülekezetünkben iskolai hitoktatás folyik, a hittanosokkal és az 
ifjúsággal 1995 óta minden nyáron gyülekezeti táborokat tartunk. 

Templomunkban az egyházi alkalmakon kívül kulturális eseményeket is szervezünk, többnyire 
hangversenyeket, de volt már ikonkiállítás is. Terveink között szerepel ennek a hagyománynak a 
továbbvitele. 

A templom felújítása után még egy nagy terve van gyülekezetünknek: korszerű, lehetőség szerint 
minél több egyházi alkalom megtartására alkalmas gyülekezeti ház építése. 

Ördög Endre 
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Bakonytamási Evangélikus Egyházközség 

8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 3. 
Tel: 89/352-642 
Web: http ://bakonytamasi.lutheran.hu 
E-mail: bakonytamasi@lutheran.hu 
Szakos Csaba lelkész 

A gyülekezet első említése 1613-ból való, 
anyakönyvezés 1731-től van 

Bakonytamási anyaegyház: 225/247/199. 
Tisztségviselők: Szűr Gyuláné felügyelő, Németh 
Pál tiszteletbeli felügyelő. Erdélyi Zoltán 
gondnok, pénztáros, Varga László jegyző, jelölő és 
leltározási bizottság tagja, Bodnárné Németh Ilona 
számvevőszéki elnök, egyházmegyei küldött. Fejes 
Péter jelölőbizottsági elnök, a számvevőszék tagja, 
Németh Lajosné a számvevőszék és a jelölőbizottság 
tagja, Szakosné Mihátsy Zilia kántor, leltározási 
bizottság elnöke. Erdélyi Károlyné leltározási 
bizottság tagja. Presbiterek: Bácsi Zoltán, 
Esztergályos Ferenc, Gyomoréi Zoltán, Németh 
József, Németh Viktor 

Szórványok: Pápateszér (31/5/-), Gic (12/5/0), 
Bakonyszentistván (9/3/-) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 
277/255/199 

A gyülekezet története 

A község története 
Bakonytamási a Bakonyalja és a Sokoróalja találkozásánál, a Kisalföld határán fekvő község, 

Veszprém megye északi szélén. A településnek ma 730 lakója van. Pápától 25 km-re keletre és Győrtől 
37 km-re délre helyezkedik el. 

A falut 1262-ben említik először írásban. A tatárjárás után két évtizeddel, 1262-ben, IV. Béla 
hozzájárult, hogy a község a pannonhalmi apátság birtokába kerüljön, majd oklevelet állított ki ennek 
megerősítéséről. 

Tamási magyar eredetű falunév, jelentése Tamásé. Az -i képző azonos a mai -é birtokjellel. Ez 
a helynévtípus az ősi településekre jellemző. Tamási tehát a 12. században települhetett, és első 
birtokosáról kapta nevét. 

Lakossága a 16. század folyamán többször elmenekült az ellenség elől, más esetben a rajtaütés 
otthon érte, és feldúlta a falut. 1570-től a töröknek teljesen alávetve a század végére elnéptelenedik. 
Az 1590-es években a pusztát Gregoróczi Vince győri alkapitány telepítette be. A 16. században a falu 
Batthyány-birtok lett. 

A nagy lendülettel munkálkodó ellenreformáció sikeresen tevékenykedett hazánkban az 
irodalmi nyelvünk megteremtésében jeleskedő Pázmány Péterrel az élén. Főképpen az ő személyes 
tevékenysége eredményezte, hogy a dunántúli nagyúri családok visszatértek a katolikus hitre. Kivétel 
volt Batthyányné Lobkovitz-Poppel Éva, aki kitartott hite mellett a sírig. Tamási így maradhatott meg 
evangélikusnak, mivel az ő hozományaként kapcsolódott a Batthyányak birtokához. A 17. században 
Bakonytamási mint Pápa vár tartozéka az Esterházyak hatalma alá került elzálogosítás útján. Mint 
jobbágyközséget említik, de élt itt kevés számú kisnemesség is. A 18. század második felében újra a 
Batthyányaké, tőlük a Habsburgok 1849 után kobozzák el. 

A gyülekezet története 
Hogy mikor érte el Bakonytamásit a lutheri reformáció, pontosan nem lehet meghatározni. A 

község evangélikus hitre térése szoros összefüggésben van Pápának, mint a környékbeli reformáció 
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központjának, a lutheri hitre térésével. 1524-ben a falu plébánosát még említik, de a század közepén már 
szinte biztos, hogy a lakosság az evangéliumi szellemű tanítás híve, valószínűleg a pápai Bálint pap és 
Gízdawith pápai tanító munkája nyomán. A török idők alatt a falu létszáma erősen megfogyatkozott, 
majd feltehetően végvári katonák telepedtek le itt. 

Az evangélikus gyülekezet első ismert említése 1618-ból származik. A pápai esperességhez tartozó 
egyházközségek korabeli jegyzékében találjuk. Ez a jegyzék 24 gyülekezet nevét tartalmazza, és ezeket 
a legrégebbieknek mondja. Ezek közül ma már csak 19 létezik. E gyülekezetek alapítása is feltehetően 
a fent említett két személyhez köthető, hiszen munkájuk minden bizonnyal nemcsak Pápa városára 
terjedt ki. 

Az 1622-es évszámnál említik újra a bakonytamási gyülekezetet, ekkor az egyházközség lelkésze 
Bona Jakab. (Payr Sándor szerint a reformátusoknak is volt Bakonytamásiban gyülekezetük, 1619-ben 
Váraljai Péter, 1623-ban Boldaeus Jánost találjuk itt mint református lelkipásztort. Hogy a református 
gyülekezet a későbbiekben is fönnmaradt volna, arra vonatkozóan adat nem található.)*" 

1635-ben a Trencsénből származó Vadini Ferencet avatják fel itt lelkésszé, akit később, 1646-ban 
Mérgesen találunk. 1640-ből származik gyülekezetünk következő említése. A Csepregen rendezett 
gyűlés jegyzőkönyvének tanúsága szerint a bakonytamási lelkész ekkor Kassai János vagy máshol 
Kassai Sutoris János, akit ebben az évben avatnak lelkésszé. 1645-ben a lelkész Somogyvári János, ezt 
az 1646. augusztus 13-i Bükön rendezett gyűlés jegyzőkönyvéből tudjuk. 1651-ben ismét Kassai János 
Tamási papja. 1653-ban Házy, más forrásban Szentegyházy Józsefet avatják föl itt lelkésznek. Ezt 
az adatot az Asszonyfalván (valószínűleg a mai Ostffyasszonyfa) rendezett gyűlés jegyzőkönyvéből 
ismerjük. 

1661-ben Musay Gergely püspök a nemeskéri gyűlésen a bakonytamási evangélikus egyházközséget 
a még fönnálló gyülekezetek felsorolásában említi. Payr Sándor is arról ír, hogy 1661-ben Szentmiklósi 
János győri püspökségéhez tartozó gyülekezetként élt a gyülekezet. 

1680-ban Molitor András a falu lelkésze, aki azonos lehet azzal a Molitor Andrással, aki Turócból 
származott, a katolikusoktól tért át, 1698-ban Csikvándon találjuk. Ez idő tájt vidékünkön két, közel 
egyidős Molitor vagy Molitoris András nevű lelkészt is találunk, ezért az azonosítás bizonytalan. A 
Tamásin szolgáló minden bizonnyal aTuróc megyei Zsámbokréten született, és valószínűleg ő az, akit 
1692-ben ordináltak, addig feltehetően mint tanító végezte a lelkészi szolgálatot is. A tanító ebben az 
időben Tóth István. 

1711-ből származik a gyülekezet következő fellelhető említése, ezt Károly István kispéci (ma 
Kajárpéc) esperes lovászpatonai látogatásának jegyzőkönyvében találjuk. 1711-ben Pápateszér, 
a Bakonytamásitól 6 km-re Pápa irányában található szomszédos település, még anyagyülekezet 
volt. Lelkészük Hada Tamás. 1725-ben a katolikusok elfoglalták, lerombolták templomukat, és mögé 
megépítették a saját templomukat. Az evangélikusokat arra kényszerítették, hogy elhagyják a községet. 
Közülük sokan Bakonytamásiban találtak új otthonra. 

1721-ben Bognár György bakonytamási evangélikus lelkésze. Bognár vagy német nevén Wagner 
György Győrött született 1690-ben. 1709-től a hallei iskolában, majd 1711-től teológusként az 
ottani egyetemen tanul. Ezzel együtt árvaházi «Freitischler», azaz ellátásért a hallei árvaházi 
iskolában gyerekeket tanító egyetemista. Hazatérve 1714-től a győri iskola konrektora. 1718-tól 
Nagyvázsonyban rektor, majd 1721-től ugyanott lelkész, innen kerül még ez évben Bakonytamásiba, 
később Nagysimonyiba, majd 1730-ban Somlószőlősre távozott. 1743-ban esperesjelölt. Nagy kort ért, 
s mint kortársai közül számosan, ő is foglalkozott költészettel. Egy barátját vigasztaló magyar nyelvű 
verse Halléban jelent meg 1713-ban. A Dunántúlon működő hallei diákok és a pietista lelkészek körébe 
tartozott. 

1870-ben találtak Lovászpatonán egy latin szövegű másolatot, amely Bognár szolgálati idejéből a 
Bakonytamási gyülekezetre vonatkozik. Eszerint az egyházközség akkori lelkésze Bognár György, 
továbbá Nyári András bíró, Adorján István, Bors Mihály ifjabb. Bors István, Bors Ferenc és Bors 
Mihály a következőket vallották; „A bakonytamási gyülekezet nem volt artikuláris gyülekezet. 
Földesurai: Esterházy Ferenc öregebb és János ifjabb. E gyülekezet temploma a Szent István király 
által alapíttatott; de 1711-ben az ág. hitv. követő hívek által elfoglaltatott, s elején a szűz Mária képe 
látható volt. Emberemlékezet óta ág. hitv. evang. gyülekezet bírta, és a török uralma alatt is fennállott." 

1725-ben a gyülekezet lelkészei Nemeskéri (más néven Orbán) Péter és Druglányi Pál. 1731-ben már 
Tóth Mihály a lelkész az egyházközségben. Ugyancsak 1731-ből származik az egyházközség legrégibb 
anyakönyve, ennek címlapján a következő olvasható: «Anticessores Mihaelis Tóth erant: k. d. m. 
Göndör sub belló Rákóczyánó, Jeremiás Schwartzwalder, Georgius Bognár, Petrus Orbán.» (Tóth 
Mihály elődei voltak: k. d. m. Göndör a Rákóczy-féle háború alatt, majd Schwartzwalder Jeremiás, 
Bognár György, Orbán Péter). 

458 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1.1924. 178-179. 
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Ezek közül Schwartzwalder Jeremiásról tudjuk, hogy 1684-ben született Körmöcbányán, 1707-ben 
Halléban tanult, majd Sziléziában több helyen is tanítóskodott. 1720-ban ordinálták, majd több Tolna 
megyei gyülekezet lelkésze. 1723-körül kerül Bakonytamásiba. 1725-ben Bakonycsernyére ment, ahol 
haláláig szolgált. 1731-ben Móron halt meg az ottani szerzetesek által működtetett kórházban, 

1735-ben a kispéci esperesi gyűlés úgy határozott, hogy Tamásiból Palotára helyezik Tóth Mihályt, 
Tamásira Bödögéről Csikvándi Talaber Ferencet helyezik, tanítónak pedig Boros János helyett Baki 
Andrást szintén Bödögéről. A helyváltoztatások oka, hogy a várpalotai gyülekezet kőtemplomot akart 
építeni, emiatt a hatóságokkal összetűzésbe keveredett, és az ebből keletkező békétlenség lecsillapítására 
Urszini Sámuel palotai lelkészt visszahelyezik korábbi szolgálati helyére, Bakonyszentlászlóra, 
ahonnan Klement Jakab emiatt Bödögére távozik, Talabér pedig Bödögéről Tamásira 1750-ben. 

Esterházy Ferenc birtokossága idején az egyházüldözés sújtotta ezt a gyülekezetet is. Erről a tényről 
tanúskodnak azok a folyamodványok és ezekre a kérvényekre hozott döntések, amelyek 1895-ben 
még megvoltak a gyülekezetben, amikor Tatay Lajos lelkész gyülekezettörténeti munkáját megírta. 
Az egyik ilyen máig fönnmaradt dokumentum 1752-ből, amikor a falu Esterházy Ferenc birtoka volt 
mint a Batthyányak által az Esterházyaknak elzálogosított hely. Mivel Esterházy Ferenc birtoklása 
alatt a tamási evangélikusokat sérelmek érték, a gyülekezet Batthyány Lajoshoz, örökös földesurához 
fordult pártfogást kérve. 

1763-ban Petróczy András a falu papja, 1765-től pedig Németh Ádám a gyülekezet lelkésze, az 
utóbbi két lelkész idejéből más adat nem ismert. 1766-ban újra Csikvándi Ferenc a lelkész, a földesúr 
pedig Batthyány Lajos. Ugyanebben az évben Perlitzy János folyamodott gróf Batthány Tódorhoz a 
lelkészségben való megerősítésért és pártfogásért. Perlitzy 1785-ig szolgáh a gyülekezetben, 

1772-ben Veszprém vármegye közgyűlése megengedte a tamásiaknak, hogy „imaházuk" megromlott 
tetejét újrafedhessék ugyanolyan formában és ugyanolyan anyagból, mint volt. 1773-ban szintén egy 
ilyen végzés megengedi, hogy az imaház falait kijavítsák. 1779-ben engedélyt kap a gyülekezet a 
harangláb újrafedésére és rossz gerendáinak kicserélésére. 

1786. április 26-án a gyülekezetben fölolvasták Matkovitch Pál egyházkerületi felügyelő körlevelét, 
amely az egyházmegyék határait szabta újra. Ekkor alakult meg a Felső-Veszprémi Egyházmegye, 
amelynek része volt Bakonytamási, Ez az egyházmegye a megye északnyugati részén elhelyezkedő 
gyülekezeteket foglalta magába, 

1781-től 1798-ig a gyülekezet lelkésze Druglányi Pál volt. Az ő idejében, 1793-ban az előbb említett 
imaház is a szinte az egész falut elpusztító tűzvész áldozata lett. Hamarosan felépült egy új hajlék, 
amely 64 évig szolgálta a gyülekezetet. 

1798-tól 1809-ig Horváth Sámuel a lelkész. Ö a nagygeresdi gyülekezet lelkésze volt korábban, 
onnan került Bakonytamásira. 1799-ben agendát írt és adott ki, amely országszerte használatossá válik 
a magyar nyelvű evangélikus gyülekezetekben több mint száz éven keresztül. E könyv legnagyobb 
részben alkalmi imádságok gyűjteménye. 

Az ő idejére esik, hogy a bevezetendő új énekeskönyvet a gyülekezet, a vidék más egyházközségeivel 
karöltve, nem akarta elfogadni, ragaszkodva a régihez, a 18. századi Új Zengedező Mennyei Karhoz, a 
„Graduálhoz." Egyházkerületi gyűlés döntött az ellenző hangadók megbüntetéséről. 

1809-től 1848-ig Szakonyi Mátyás a gyülekezet lelkésze. Az ő, valamint utóda szolgálati ideje alatt 
a források szerint nagy föllendülés következett be az egyházközségben. Például 1844-ben vásárolta a 
gyülekezet azt az orgonát, amely ma is működik a templomban. Szintén Szakonyi idejéből, 1831-ből 
maradt ránk Kis János püspöknek a gyülekezet látogatásáról szóló canonica visitatiós jegyzőkönyve, 
amelyben sok érdekes feljegyzést találunk a gyülekezet akkori állapotáról. Ebben olvashatjuk Szakonyi 
Mátyás lelkész és Varga György tanító életrajzát is, 

Szakonyi Mátyás 1777. február 6-án született aVas megyei Nemescsón, nemes szülők gyermekeként. 
Tanulmányait Pápán, majd Sopronban folytatta. 1801. május 28-án avatták lelkésszé. Egyházi 
szolgálatát az akkor még Zala megyéhez tartozó alsódörgicsei leánygyülekezetben kezdte. Pápán 
édesapja mellett káplánkodott, majd „cadenciai cursusát» (záró tanfolyamát) Wittenbergben végezte 
hét fertály (negyed) esztendeig, majd egy fertály esztendeig utazott a tapasztalások kedvéért. Az 
alsódörgicsei nyolcéves szolgálat után 1809-ben lesz Bakonytamási lelkésze, 

A jegyzőkönyvben találjuk, hogy a gyülekezet templomát 1786-ban építették újjá. A gyülekezet 
létszáma ekkor 630 fő, a faluban lakó katolikusok létszáma 120 fő. A kevés nemest kivéve a falu 
lakossága „adózó alattvalók, földművesek, egyszersmind barmokkal kereskedők". 

A gyülekezet már említett első anyakönyve 1731-től 1804-ig tart. 1805-től kezdődik a második 
anyakönyv, ezt Horváth Sámuel lelkész kezdte el írni. 

Ugyanitt találjuk az akkori tanító, Varga György életrajzát is. 1790-ben született a Vas megyei Lakon 
(Répcelak), szülei nem voltak nemesek. Iskoláit Répcelakon és Sopronban végezte. 1814. október 18. 
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Óta bakonytamási tanító. Előtte Nagydémen tanítóskodott Ihász Sándor házánál, aki a híres 1848-as 
ezredes, Ihász Dániel édesapja. 

1831-ben a gyülekezet filiái: Pápateszér 66 lélekkel, istentiszteletre Bakonytamásira jártak át a 
hívek. Ez a legnagyobb filia. Van három kisebb: Hathalom, Gic és Kisdém puszták, ezek összlétszáma 
22 fő volt. Ebben az időben minden vasárnap és ünnepnapon délelőtt és délután is volt istentisztelet. 
Télen délelőtt tízkor, nyáron fél tízkor. A hétköznapi könyörgéseket a téli hónapokban reggel és este 
tartották, több hónapon át tartó bibliamagyarázatokkal. A nyári hónapokban a reggeli könyörgések 
rend szerint folytak, azonban az estiek Szent György-naptól (ápr. 24.) Szent Mihály-napig (szept. 29.) 
elmaradtak a nyári munkák miatt. Az úrvacsora a „sátoros ünnepeken kívül csak minden második 
újholdkor szolgáltatik ki a gyónók csekély száma miatt.» Az úrvacsorás áhítatokon a prédikáció hossza 
a résztvevők számától függ. Az ostyát helyben sütik a tanító felügyelete alatt, a bort a fogadóból hozzák 
az úrvacsorához. A templomban vasárnap délután katekézis (hitoktatás) folyik a már konfirmáltaknak 
és az iskolából kimaradtaknak. „Az ifjúság közönséges Exament (vizsgát) ad Nagypénteken, ezután 
az első gyónók confirmáltatván úgy bocsáttatnak az Úrnak asztalához. Az egész Böjtben a Krisztus 
kín szenvedésének és halálának története épületes tanulságokkal elől adatik." Tehát a konfirmáció 
napja ez idő tájt nagypéntek volt. A lelkész a betegeket rendszeresen látogatja. A menyegzők, torok 
alkalmain ritkán vesz részt, és a gyülekezetből ritkán távozik el. Az 1820-ban kiadott latin nyelvű 
annales (évkönyv) csak a lelkész nevét közli, más adatot nem hoz. 

1838-ban a gyülekezet létszáma 757 fő, tehát az 1831-es adatnál 127 lélekkel több, valószínű, 
hogy ebben a létszámban a filiák is benne VEinnak. 1848-ban az évkönyv tanúsága szerint továbbra 
is Szakonyi Mátyás a lelkész, azonban a segédlelkész Tatay Samu. Ez az első évkönyv, amelyben 
a felügyelő neve is szerepel, aki ekkor Ihász Lajos. A tanító Csányi Mátyás, rá vonatkozó életrajzi 
adatokkal még a későbbiekben találkozunk. Az előbb említett, akkor még segédlelkész Tatay Sámueltől 
fennmaradt egy „egyházi beszéd", amelyet 1848. „tavaszhó" 9-én mondott el a veszprémi nemzeti 
őrsereg által tartott „átalakulási örömünnepen". A beszéd alapigéje Ézsaiás 52,7 volt. A kinyomtatott 
beszéd címlapján tévesen helvét hitvallású lelkésznek jelölik meg Tatay Sámuelt. Ez a kiadás 1848-ban 
készült Veszprémben. 

1857-ben a gyülekezet templomot épít, illetve a régit építi át. 1859-ből fennmaradt Szedenics 
György esperes látogatásának jegyzőkönyve, 1870-ből pedig Karsay Sándor szuperintendens canonica 
visitatiójának a jegyzőkönyve maradt fenn. 

1880-ban a felügyelő Ihász Imre (aki a már említett híres Ihász Dániel testvére), a tanító Csányi 
Mátyás fia, Csányi Lajos, akinek életrajzát az 1895-ös Gyurátz Ferenc által tartott esperesi látogatás 
emléklapjában találjuk, erre még az 1895-ös évszámnál visszatérünk. 1880-ban az iskola 101 
növendékkel működött. 

Az 1885-ös adatok szerint a gyülekezet lelkésze Tatay Sámuel a Veszprémi Egyházmegye esperesi 
tisztségét is betölti. 1891-ben a felügyelő Ihász Lajos (aki 1899-től már a Dunántúli Evangélikus 
Egyházkerület felügyelője is egyben). Az előbbi felügyelő a hathalmi földbirtokos Ihász Imre fia. 
Hathalom a bakonytamási gyülekezet filiája volt, a Hathalmon birtokos Ihász család, amelyből a 
gyülekezet több felügyelője is kikerült, nagy jótevője volt az egyházközségnek. Érdemes feljegyezni 
itt, hogy az előbb említett felügyelő. Ihász Lajos felesége a nagy író, Jókai Mór szeretett unokahúga, 
Jókai Etelka. Tatay Sámuel esperes 1893-ig, haláláig végezte a lelkészi szolgálatot Bakonytamásin. 

1895. szeptember 9-én Gyurátz Ferenc, a későbbi püspök, akkor még mint esperes látogatást tartott 
a gyülekezetben. Ennek a látogatásának jegyzőkönyve, illetve emléklapja 1896-ban nyomtatásban is 
megjelent. A közgyűlésen Gyurátz Ferenc két indítványt tett: az egyik a nőegylet alapítására irányult, 
ezt a közgyűlés egyhangúan támogatta. A másik indítvány egy ún. Aranykönyv beszerzését célozta, 
amelybe a gyülekezet részére adakozók nevét, adományaik összegét, illetve az adományok felhasználását 
lehetett beírni. Ennek beszerzésére önként ajánlkozott Ihász Lajos gyülekezeti felügyelő, ezért Gyurátz 
esperes indítványára az ő neve szerepel ezen könyv címlapján. Az Aranykönyvbe az adományokat 
visszamenőleg 1795-ig beírták (valószínűleg csak a nagyobbakat, hiszen az első adomány, amelyet 
Vági János és Nemes Bors János tett, négy darab cin gyertyatartó a templom oltárára.) A következő 
adomány 1846-ból származik Batthyány Kázmér földesúrtól, aki az ún. tagosztás alkalmával a lelkészi 
féltelek birtokhoz még egy féltelket, a tanítói egynegyed telekhez újabb egynegyed telket, ezen felül 
még faiskolának négy hold földet adományozott a gyülekezet számára. Szintén 1846-ból származik 
a következő bejegyzés, amely szerint Németh János ajándékképpen az oltár mellett lévő márvány 
keresztelőkövet vette. Az adományok ezután egyre szaporodnak, különösen 1856-ban, amikor a 
gyülekezet a templom építésére adakozott. Az Aranykönyv ma is használatban van. Az emléklap 
további része a lelkész és tanító életrajzát, valamint Tatay Lajos lelkész előadását tartalmazza, ezen 
belül a gyülekezet múltját és 1895-ös állapotát bőven tárgyalja. 

Tatay Lajos lelkész 1866. augusztus 27-én született Bakonytamásin. Édesapja Tatay Sámuel lelkész, 
édesanyja Tatay Róza (leánykori nevén Szedenits Róza, Szedenits György várpalotai lelkész és esperes 
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leánya). Az elemi iskolát részben Bakonytamásin, részben a kiskamondi ág. ev. elemi iskolábsin 
végezte. A négy algimnáziumi osztályt Győrben, a négy főgimnáziumi osztályt pedig Sopronban 
végezte el. Ugyancsak Sopronban három évig teológiát tanult, majd a negyedik évet a németországi 
Halle-Wittenbergi Egyetemen töltötte. A lelkészi vizsgát 1891 őszén Sopronban tette le, ugyanott 
októberben Karsay Sándor püspök lelkésszé avatta. Szülőfalujában édesapja mellett volt segédlelkész, 
majd annak 1893-ban történt halála után ugyanitt lelkésszé választatott. 

A tanító, Csányi Lajos 1835. június 28-án született Velegen (ma Nagyveleg Fejér megyében), 
édesapja Csányi Mátyás tanító, édesanyja Szalay Zsófia. Szülőfaluját már kétéves korában elhagyta, 
mert édesapja Bakonytamásiba került tanítónak. Abban, hogy Csányi Mátyás Bakonytamásiba került, 
nagy szerepe volt annak, hogy tudott orgonálni, hiszen Szakonyi Mátyás akkori lelkész mindenképpen 
szorgalmazta orgona beszerzését, amelyre 1844-ben kerül sor. Erre való tekintettel kezdeményezte a 
lelkész Csányi Mátyás meghívását a tanítói szolgálatra, ahogy ezt megtudjuk az orgona belsejében 
elhelyezett írásból. Az elemi iskolát Csányi Lajos Bakonytamásin végezte. Tanulmányait ezután a győri 
algimnáziumban folytatta, de itt csak az első osztályt végezhette el, mivel 1848-ban a szabadságharc 
kitörésével az iskolákat bezárták. 1849-ben a pápai református kollégiumban járt, majd utóbb a soproni 
evangélikus líceumba, ahol a retorikát és a poézist végezte el. 1853-ban pedagógiai bizonyítvánnyal 
került Beledre segédtanítónak. A következő évben édesapja mellett Bakonytamásin lett segédtanító, 
majd egy év múlva Várpalotára került Kelemen Sándor, akkor már igen idős tanító mellé segédnek, 
akinek hamarosan bekövetkezett halála után, mint helyettes, háromnegyed évig szolgált. Innét rendes 
tanítónak Dabronyba hívták, ahol az állást 1856 adventjén - az akkor Sopronban székelt császári-királyi 
helytartótanács engedélyével - el is foglalta. Innen 1858 tavaszán Homokbödögére költözött, ahol nyolc 
évig szolgált. 1866 őszén a kisbaboti-bodonhelyi egyesült evangélikus egyházközség választotta meg 
tanítónak, itt aztán egyúttal községi jegyzővé is választották. 1857 szeptemberében édesapja, Csányi 
Mátyás idős korára való tekintettel hivataláról lemondott. Lemondását a bakonytamási egyházközség 
elfogadta, fiát pedig megválasztotta utódjául. Csányi Lajos az állást el is fogadta. Azután mint tanító, 
énekvezető és orgonista szolgált a gyülekezetben. 

1895-ben a gyülekezet filiája: Pápateszér 25 fő, Gic 70 fő, Szent-Iván 4, Szűcs 6. Az anyagyülekezetben 
765 lélek van, a filiákkal együtt a gyülekezet teljes létszáma 860 lélek. A gyülekezet szórványai: 
Hathalom, Páltelek, Románd, a két Répás, Péterd és Gerencsér. Bakonytamásin az evangélikusok 1895-
ben háromszor annyian voltak, mint a katolikusok, akiknek a száma azóta növekedett meg, „mióta az 
uralom a szent-mártoni főapátság (ma Pannonhalma) birtokába jutott". A különböző felekezet hívei 
között a hangulat békés. 

A gyülekezet vallásos életére vonatkozóan a következőket tudhatjuk meg a forrásból: „A hívek 
Bibliával és az Üj Testamentummal kellőképpen el vannak látva. Ünnepekül a rendes vasárnapokon 
kívül: Karácsony, Üjév első napja. Vízkereszt, Nagy-Péntek, Áldozó-Csütörtök és Pünkösd tartatnak 
meg. István király napja nem ünnepeltetik, a reformáció ünnepe pedig okt. 31-hez legközelebb eső 
vasárnapon tartatik meg. Az isteni tiszteletek mind nyilvánosak, és nappal tartatnak, kivévén az óév 
estéjén tartani szokott berekesztő hálaadó isteni tisztelet. A katholikus ünnepek figyelembe nem vétetnek. 
Szentírás magyarázatok a reggeli isteni tiszteletek alkalmával tartatnak: az ádventi és böjti időszakon 
át, kivévén hétfőt és szombatot. Vasárnap du. epistolai magyarázatok tartatnak a szentháromsági 
vasárnapokon át kivévén a legnagyobb aratási időre eső néhány vasárnapot. Kathekizatio tarttatik 
Vízkereszttől Húsvétig. Az úrvacsora a három sátoros ünnep mindkét napján, ezenkívül Advent első 
vasárnapján, Nagypénteken és aratás után a hálaadó prédikáció alkalmával szolgáltatik ki. Ezeken az 
alkalmakon néhány kivétellel a teljes gyülekezet részt vesz." „A betegeknek a háznál való gyóntatása 
szokásban van, de csak nappal követeltetik és teljesíttetik." „A keresztelkedéseknél rendszerint a 
keresztanyák jelennek meg, a keresztapák csak kivételes esetekben. A háznál való keresztelést szükség 
esetén a bába végzi. Költséges és lármás pasziták (keresztelői lakomák) nem divatoznak. Az anyák a 
felgyógyulás után rendesen a reggeli könyörgések alkalmával kijönnek az egyházhoz, és ünnepélyesen 
bocsáttatnak ki." A konfirmandusok oktatása böjtben az iskolában naponta 11-től 12 óráig van 
megtartva, kivéve a szombatot. 10 éves kortól járnak a gyerekek konfirmációi oktatásra, de csak a 12. 
életévüket betöltöttek konfirmálkodhatnak. Az oktatáson használt kézikönyv: a soproni lelkészi kar 
által kiadott Konfirmációi tankönyv. „A házasság, a háromszori hirdetés törvény szerint történik, s 
összeköttetéskor a jegyesek megeskedtetnek, mindenkor a délelőtti órákban. Vegyes házasságoknál 
a törvényszerű eljárás eddig megtartatott. A temetéseken halotti prédikációkat csak ritka esetben 
kérnek, halotti búcsúztatások, költséges és lármás torok már nincsenek szokásban." „Az anyakönyvek 
másolatai a megyei levéltár részére rendesen beszolgáltatnak. A legutóbbi évben született harmincnégy 
kisded, éspedig 20 fi, 14 leány. Az utóbbi tíz évben 483 gyermek született, 313 lélek halt meg, így a 
gyülekezet 170 egyénnel szaporodott. Az utolsó tíz év alatt 179 gyermek konfirmálkodott: 89 fi és 90 
leány. Hozzánk tért egy, tőlünk áttért egy egyén. Az 1894/95-ös tanévben az iskola hat osztályában 
összesen 125 tanuló, 67 fiú és 58 leány. Ezen kívül az ismétlőbe 44-en jártak, 24 fiú és 20 leány, így az 
iskola tanulóinak száma 166." 
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Az emléklapon pontos kimutatások szerepelnek a gyülekezet anyagi állapotáról. A gyülekezet 
földtulajdona 69 katasztrális hold és 760 négyszögöl volt ebben az időben, kötvényekben 2513 Ft, 8kr. 
Az 1894-es mérleg 1037 Ft, 98 kr. bevételt és 742 Ft, 53 kr. kiadást jelöl, a pénzmaradvány 295 Ft, 45 
kr. A gyülekezet ingatlanai: a templom 59 négyszögöl, a lelkészlak és melléképületei 368, az iskola és 
a tanítólak 363 négyszögöl. A magtárban 9408 kg őszi és tavaszi gabona van, ennek értéke 485 Ft, 81 
kr. Ezenkívül a gyülekezetnek vannak különböző célokra tett alapítványai. Az egyházközségnek két 
temetője van egymás mellett, akkor még a régebbit használták. 

Ugyanebben az emléklapban találunk arra utalást, hogy 1871. szeptember 8-án leégett az iskola, 
a lelkészlak, a tanítólak összes melléképületeikkel együtt. Ekkor az egyházmegye gyűjtést rendezett 
ezek kijavítására. A következő évben a gyülekezet minden épületét felújította, az iskolát és a 
lelkészlakot cseréppel befedték. 1882. március 11-én ismét leégett a tanítólakás melléképületeivel. 
Ezután ezt is cseréppel fedték. A tűzesetek által okozott kár elhárításában nagy segítségére voltak 
az egyházközségnek Ihász Imre és Ihász János földbirtokosok az építkezéshez szükséges anyagok 
ajándékozásával. 

Elmondás alapján tudjuk, hogy Pápateszéren az 1900-as évek elején Szabó Sándorék udvarán 
haranglábat állítottak fel, mely az evangélikus közösség máig megmaradt egyetlen értéke. 1943-
tól lett ismét szorosabb a kapcsolat az itteni hívekkel. Bakonytamásiból rendszeresen járt át lelkész 
Pápataszérre a 70-es évekig házi istentiszteleteket tartani. Először Szabó Sándoréknál, később Szabó 
Lajoséknál tartották az alkalmakat. A harangláb 1965-ben került végső helyére a helyi temetőbe, ahol 
felújított állapotban ma is áll. 

1903-ból való a következő évkönyv, melynek tanúsága szerint Bakonytamásiban továbbra is Tatay 
Lajos a lelkész, tanítójuk pedig Csányi Lajos. Ez az évkönyv megjegyzi, hogy a gyülekezet legkorábbi 
anyakönyve 1731-ből való. 1911-ből származik a következő canonica visitatiós jegyzőkönyv ugyancsak 
Gyurátz Ferenc püspök látogatásáról. 

Az 1912-1913-as évkönyv szerint is Tatay Lajos a gyülekezet lelkésze, és a tanító továbbra is Csányi 
Lajos. A gyülekezet felügyelője ekkor dr. Király Lajos győrszentmártoni (a mai Pannonhalma) lakos. 
Jó példája ez az akkori felügyelőválasztási szokásnak, hogy tekintélyes embert kérnek meg erre a 
hivatalra, akinek azért valamilyen kapcsolata van a gyülekezettel, még ha nem is a faluban lakik. 
Ekkor másodfelügyelője is volt a gyülekezetnek, Fadgyas Gyula személyében, aki egyben a község 
jegyzője is. 

1920-ból származik Kapi Béla püspök látogatásának jegyzőkönyve. Ebben is találunk érdekességet 
a gyülekezet akkori életéből. Egy fogságból hazatérő eredetileg ugyan katolikus, de ott baptistává 
lett egyén bibliaórát tart a faluban. Először csak saját házánál, később más házaknál is. Hivatalosan 
azonban a római katolikus egyház tagja maradt. A jegyzőkönyv tanúsága szerint az evangélikus 
gyülekezetből senki sem tért át a baptista hitre. 

Tatay Lajos 1933-ig volt a gyülekezet lelkésze. A család három lelkész tagja 125 évig pásztorkodott 
a bakonytamási gyülekezetben. A Tatay család a bakonytamási temetőben nyugszik. Ekkor a tanító 
Benkő Béla, az ő utóda Búzás Imre lett, akik a kántori szolgálatot is ellátták. Mivel a gyülekezetnek 
két iskolája volt, ezért Búzás Imre mellett szolgált még „kis" iskolai tanítóként Szabó Elek, akit később 
Sikátoron választanak meg rendes tanítónak. Búzás Imre halála után újra Benkő Béla lett a kántortanító 
egészen az államosításig. Szabó Elek helyett Sebestyén Ödönt választották meg „kis" iskolai tanítónak, 
aki Sopronból került ide. Benkő Béla mellett ő volt az utolsó evangélikus tanító Bakonytamásiban. 

1933-tól 1968-ig Mohácsy László az egyházközség lelkésze. A lelkész lánya, Mohácsy Márta lett 
a gyülekezet kántora. Elkerülését követően Vass Eszter látta el ezt a szolgálatot. Őt követte Gábor 
Sándomé Benkő Klára és Szekeres Sándor A II. világháború és az azt követő negyven év súlyos 
rombolásokat végzett a gyülekezeti élet minden területén. 1945. március 25-én, virágvasárnap a 
bevonuló oroszok szétlőtték a templom tornyát, mivel a visszavonuló németek onnan lőtték őket. 
A tornyot 1947-ben építették újjá. A szocializmus negyven éve alatt az egyház visszaszorítása, az 
elvándorlás, a körzetesítés következtében a gyülekezet létszáma erősen lecsökkent, átlagéletkora pedig 
megnőtt. Vági Károly 1945-től 1952-ig, Fodor Károly 1952-től 1970-ig voltak a felügyelők. Előttük 
Mihályi Lajos veszprémi lakos volt az egyházközség felügyelője. 

1969-től 1979-ig Ruttkay Levente a gyülekezet lelkésze, az ő utóda 1979-től 1985-ig Szabó Vilmos 
Béla. 1970-től 30 éven át a nehéz időkben derekasan helytálló felügyelő Németh Pál. Benkő Béla 
tanító nyugdíjba vonulását követően elvállalta a gyülekezetben a kántori szolgálatot. Öt követte Deli 
Ferencné, aki a mai napig alkalmanként kántorizál. 

1985-ben megszakadt a csaknem 350 éves folyamat, amikor is a lelkész egy közösségben élt a 
gyülekezettel. 1996-ig helyettes lelkészek sora szolgált az egyházközségben. Selmeczi Lajos Sikátorról, 
Zügn Tamás és Mitykó András Lovászpatonáról, Ördögné Hanvay Enikő pedig Bakonyszentlászlóról 
látta el a gyülekezet gondozását. 1996-tól 2006-ig a gyülekezet beiktatott lelkésze Ördög Endre volt, aki 
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Bakonyszentlászlóról gondozta a gyülekezetet. 1997-től a gyülekezet gondnoka és pénztárosa Erdélyi 
Zoltán. 

Űj gyülekezeti terem, valamint a lelkészlakás szentelésére került sor 2001-ben. A december 1-én 10.00 
órakor kezdődő ünnepi alkalmon Tatay Sándor író halálának 10. évfordulójáról is megemlékeztek. Az 
igehirdetést és a szentelést Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke végezte. 

A bakonyszentlászlói templom renoválása miatt Bakonytamásiban iktatták be hivatalába 2003-ban 
Ördög Endrét, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye megválasztott esperesét. 

Németh Szabolcs, a gyülekezetből származó teológus 1994-től 2004-ig látta el a kántori szolgálatot, ő 
jelenleg a Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánkai Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze. 
Az ő édesapja, Németh Károly 2000-től 2009-ig a gyülekezet felügyelője, aki nagy elkötelezettséggel 
látja el feladatát. Szabolcsot 2004-ben a szülőfalujában avatták lelkésszé. Bakonytamási templomában 
ez volt az első ordináció. 2002-2003-ban Nagy Zoltán segédlelkész és felesége, Dorn Réka hatodévesként 
élt és szolgált a gyülekezetben. 2005-től újra van helyben lakó lelkésze az egyházközségnek Szakos 
Csaba személyében, akit 2009-ben iktattak be szolgálatába. 2006-tól a gyülekezet kántora Szakosné 
Mihátsy Zília. 

2006-ban a tetőtér beépítése, 2007-ben a garázs és kerítés készült el. 
A bakonytamási egyházközséghez tartozik szórványként a szomszéd Gic település. Itt működött 

1957-től Veszprém megye első gyógypedagógiai intézete, amelyben értelmi fogyatékos állami 
gondozott és szülői háttérrel rendelkező gyermekek éltek és tanultak. 1990-ben vette fel az iskola 
Sztehlo Gábor evangélikus lelkész (gyermekmentő, iskolaalapító) nevét. Emlékét nagy tisztelettel 
ápolták egészen 2008-ig, az intézmény megszűnéséig. Az utolsó néhány évben az iskolában hitoktatást 
végzett egyházközségünk lelkésze, Szakos Csaba. 

2009. szeptember 19-én került sor az első presbiteri találkozóra, 6 gyülekezet (Bakonytamási, 
Pápateszér, Vanyola, Csót, Nagygyimót és Pápa-Tapolcafő) presbitériuma találkozott egymással, 
töltött el egy tartalmas délutánt. 

2010-ben születésének századik évfordulója alkalmából ünnepségsorozat keretében emlékeztek Tatay 
Sándor Kossuth-díjas íróra szülőfalujában, Bakonytamásiban. Ittzés János püspök igét hirdetett, az 
alkalmat megtisztelte jelenlétével Tatay Ágota, az író leánya is, aki fiával ültetett egy fát a gyülekezeti 
termünk elé Tatay Sándor emlékére. Ezt követően kiállítást tekinthettünk meg a gyülekezeti teremben. 

A Bakonytamási Evangélikus Egyházközség anyagyülekezet, hozzá tartoznak: Pápateszér, Gic, 
Bakonyszentiván és Bakonyszűcs szórványok. A 200 l-es népszámlálási adatok szerint Bakonytamásiban 
225-en, Pápateszéren 31-en, Gicen 12-en, Bakonyszentivánban 9-en és Bakonyszűcsön 5-en vallották 
magukat evangélikusnak. A választói névjegyzékben szereplők száma 189 fő. A gyülekezet tagjainak 
száma ma a szórványban élőkkel együtt 265 fő, ez kevesebb, mint fele az 183l-es adatnak, és még 
kisebb százaléka az 1895-ös 765-nek. Az egyházközség 10 éve folyamatosan építkezett és fáradozott 
azért, hogy legyen minden igényt kielégítő közösségi terme, parókiája és helyben lakó lelkésze. Minden 
vasárnap 11 órakor van helyben istentisztelet. Pápateszéren 2008-tól minden hónap első vasárnapján 
9.30 órakor tartunk a Polgármesteri Hivatalban istentiszteletet. Jelenleg 3 iskolában és 4 óvodában 
folyik hitoktatás. 

A templom 
A templom egy 18. századi hagyomány szerint 1030-1038 között épült István király rendeletének 

értelmében. 1524-ben egy jegyzékben a falu plébánosának említése közvetett bizonyíték a templom 
létezésére. 1642-ben öntötték az első harangot. 1711-ben az evangélikus gyülekezet használatba veszi 
a középkori templomot. 1748-ban a boltozaton megtalálták a fájdalmas Szűzanya freskóját, amelyet 
1773-ban levertek. 1786-ban újították fel először a templom épületét. 1791-ben egy második harangot 
öntettek. 1793-ban egy nagy tűzvészben leégett a templom is. Gyülekezetek siettek segítségre, több 
helyről érkezett adomány és kegyszerek is. 1795-ban szentelték fel a felújított templomot. 1834-ben 
készült el a harmadik harang, 1843-ban pedig orgona került a templomba. 1846-ban adományozták a 
keresztelőkutat. 1857 a templom nagy felújításának, mondhatjuk építésének éve. Tatay Sámuel lelkész 
elgondolása szerint megmagasították a falakat, s a templomot nyugati irányban meg is hosszabbították. 
1857-ben készült az oltárkép. Ezután gyertyatartókat és csillárokat szereztek be. 1907-ben is felújították 
a templom épületét kívülről és belülről. A háború innen is elvitt két harangot, amelyeket 1923-ban 
pótoltak. 1930-ban körülvették a templomot kerítéssel. 1945-ban a második világháború következtében 
a torony súlyosan megrongálódott. 1947-ben sikerült helyrehozni a sérüléseket, sőt a torony magasabb 
lett. 1957-ben a templom 100 éves jubileumán belülről renoválták, 1972-ben pedig külső renoválásra 
került sor. 1993-ban a toronysisakot újrafedték, az oltárképet és a csillárokat restaurálták, kicserélték 
a padokat, a járólapokat, és a villanyvezetéket is felújították. 

2007-ben volt a templomépítés 150. évfordulója, ebből az alkalomból felújították, a tetőszerkezetet 
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kicserélték, s a templom emléktáblát kapott erre az alkalomra. A nagy ünnepen a helyi lelkészen kívül 
Ittzés János, a kerület püspöke és Ördög Endre esperes végezték a szolgálatokat. 

2008. szeptember 20-án a gyülekezet Ihász Lajos első felügyelőjére emlékezett, születésének 160. és 
halálának 100. évfordulója alkalmából. Ebből az alkalomból rendbe hozták a család hathalmi kriptáját, 
a templomban pedig Ihász Lajos domborművét helyezték el, és áldotta meg Ittzés János püspök. 

A gyülekezet műkincsei 
A templomban található orgona készítőjét és készítési idejét nem ismerjük. Korábban, idekerülése 

előtt, szétszerelt állapotban a dénesfai Cziráky-kastély padlásán tárolták, majd innen hozta el 
fizetség fejében Bodáts Sándor rábaszentandrási kántortanító, aki orgona- és zongorakészítéssel is 
foglalkozott. Ö 1843 telén műhelyében fia segítségével javította az alkatrészeket, játszóasztalt készített 
az eredetileg hátul játszós hangszerhez, majd ő állította össze az orgonát jelenlegi helyén. A hangszert 
többször javították, de ez nem vált feltétlenül javára. Legutoljára Kemenesi Rezső szombathelyi 
orgonaszerelő nyúlt hozzá. Az 1800-as év táján épülhetett, jó mester műhelyében, kiváló anyagokból. 
Az orgonaszekrény eredetileg kékesszürke márványfestésű volt, aranyozott díszítéssel, ezt több 
rétegben barnára festették. A hangszer különös értéke a ritkaságnak számító, eredetiben megmaradt 
szíjhúzással működtethető ékfúvó. Az orgona működőképes, de csak szakszerű műemléki restaurálás 
után nyerhetné vissza eredeti szépségét. Az úrvacsoraí készlet, a paténa, kehely, kancsó és cibórium 
művészi értékkel elkészített tárgyak. Az evangélikus múzeum nyilvántartott darabjai, ahol kiállítás 
részét is képezték. Az aranyozott ezüst úrvacsorai kehely alján 1715-ös évszám található, a paténán 
pedig L B. monogram, ami feltehetően Löwey Balázs 17. századi győri lelkész nevét rejti. 

Bakonytamási neves szülöttei 
Hámory Imre (1909-1967) operaénekes, énektanulmányait a Zeneakadémián végezte. Az Operaház 

és a Mátyás-templom magánénekese volt. 
Tatay Sándor (1910-1991) író, Tatay Lajos lelkész fia. 1935-ig élt Bakonytamásiban, majd 

szülőfaluban eltöltött évek ihlették. Több regényének témája a két világháború közötti magyar 
társadalom ellentmondásossága. Ifjúsági regényei máig népszerűek. A San Francisco-i filmfesztiválon 
nagydíjat nyert Ház a sziklák alatt c. filmnek forgatókönyvírója. Háromszor kapott József Attila-díjat. 
Életművét 1991-ben Kossuth díjjal ismerték el. Szülőfaluja temetőjében nyugszik, gyülekezetünk a 
gyülekezeti ház falán emléktáblával emlékezik rá. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

A gyülekezet lelkészei; 
Bona Jakab (1622-1623), Vadiní Ferenc (1625-1636), Kassai Sutoris János (1640-1641), Somogyvári 

János (1646-1647), Kassai János (újra, 1651-?), Szentegyházi József (1653-?), Nemesházy János (1653), 
Szentegyházy József (1653-?), Molitor András (lelkészi szolgálata előtt tanító volt, ?-1680), Göndör 
Gergely (?-1710), Bognár György (1718-1720), Schwartzwalder Jeremiás (1720-1721), Nemeskéri 
Orbán Péter (1721-1731), Tóth Károly (1731-1735), Csíkvándy Thalabér Ferenc (1735-1763), Petróczy 
András (1763-1765), Németh Ádám (1765-1766), Perliczy János (1766-1780), Druglányi (Donglányi?) 
Pál (1781-1798), Horváth Sámuel (1798-1809), Szakonyi Mátyás (felesége Tatay lány volt, innen a 
„három Tatay nemzetség", 1809-1848), Tatay Sámuel (1848-1893), Tatay Lajos (1893-1933), Mohácsy 
László helyettes lelkész (1933-1934), Mohácsy László lelkész (1934-1968), Síkos Lajos helyettes 
lelkész (1944-?), Dorn Vilmos helyettes lelkész (1969), Ruttkay Levente (1969-1979), Szabó Vilmos 
Béla (1979-1985), 1985-től helyettesek: Selmeci Lajos, Zügn Tamás, Mitykó András, Ördög Endréné 
Hanvay Enikő, Órdög Endre (1996-2006), Nagy Zoltán segédlelkész (2002-2003), Szakos Csaba (2005-
től helyettes lelkész, 2008. november 9-től a gyülekezet megválasztott lelkésze)"' 

Pápateszéren lelkész volt, mielőtt az filia lett volna: Hada Tamás (1725?) 
A gyülekezet felügyelői 1848-tól: 
Ihász Lajos (1848-?, később egyházkerületi felügyelő is lett). Ihász Imre (1880-?), dr. Király Lajos 

(1912-?), Fadgyas Gyula másodfelügyelő, Mihácsi Lajos (?-?), Vági Károly (1945-1952), Fodor Károly 
(1952-1970), Németh Pál (1970-2000), Németh Károly (2000-2009), Szűr Gyuláné (2009-) 

Tanítók: 
Kolotorisz András (1675-1678), Tóth István (1680-1690), Boros János (1734-1735), Benkő András 

(1735-1736), Simon András (1736-1740), Dul Mihály (1742-1748), Démy László (1748-1751), Németh 
István (1752-1758), Nyírő Zsigmond (1759-1765), Derencsényi Mihály (1765-1766), Gregori János 
(1766-1777), Bodátzi András (1777-1779), Győry Mihály (1780-1784), Polgár György (1785-1795), 

459 Magassy Sándor: Egyháztörténeti névtár. A történet leírásának adatai és a névtárt adatok nem mindig egyeznek. 
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Kováts András (1795-1801), Mestery Mihály (1801-1814), Varga György (1814-1834), Csányi Mátyás 
(1833-1877), Csányi Lajos (1854-1855), Galtz (Gisszes) Lajos (1902-1904), Sümeghy István (?-1911), 
Kis Dezső (1912), Havas Sándor (1912-1915), Benkő Béla (1921-1922), Szabó Elek (1927-1941), Búzás 
Imre (1926-1942), Sebestyén Ödön (1942-1948), Benkő Béla (1947-1948)*' 

Szakos Csaba 

V60 

460 Magassy Sándor: Ehtört. Névtár. 
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Balatonfüred-Dörgicsei Társult evangélikus Egyházközség 

8244 Dörgicse, Fő u. 49. 
Tel.: 87/788-381 
Riczinger József lelkész (elérhetősége: 8230 
Balatonfüred, Somogyi u. 4/A.) 

Balatonfüreden a hagyomány szerint a 
16. században volt gyülekezet, de önállóvá 
1937-ben lett. 
Alsó-, Felső-, Kisdörgicse keletkezési ide
jét nem ismerjük. Anyakönyvezés 1726-tól 
van. 
Balatonakaii gyülekezete épületeivel már 
1606-ban fennállt, mint Dörgicse filiája 
élt már akkor is. 

Balatonfüredi és dörgicsei társegyházak 
lélekszáma együtt: 496/312/191 

Balatonfüredi társegyház 
Tisztségviselők: dr. Pethő Balázs felügyelő, Kugler Nándor másodfelügyelő. Kása Jenő gondnok, 

Teli Antal gondnokhelyettes, Pálfi Sándorné pénztáros, Tellné Kiss Lívia pénztároshelyettes. Halász 
Tiborné jegyző, ifj. Csaby Sándor kántor, Hermán Jánosné számvevőszéki elnök, Szöllősiné Csaby 
Melinda számvevőszéki tag, Várayné Goróczi Éva számvevőszéki tag. Halász Ferencné egyházmegyei 
küldött. Presbiterek: dr. Ábrahámné dr Szollár Gyöngyi, Bertók Pálné, Boros Lászlóné, Bradanovics 
Barnabás, Csaby Sándor, Fülöp Tibor, Móroczné Polgár Katalin, Pataky Attila, Szebényi Gyula, Vörös 
Kálmán 

Dörgicsei társegyház 
Tisztségviselők: Szántó Ernő felügyelő, ifj. Bocskay Gyula számvevőszéki elnök, Bogdán Attila 

számvevőszéki tag, Krajcz Jánosné számvevőszéki tag, Kiss Péter József kántor 
Alsódörgicse: Csaby Sándor gondnok, Bogdán Lászlóné gondnokhelyettes, Galambosi Sándorné 

pénztáros, Balogh Ernőné Jegyző. Presbiterek: ifj Csaby Sándor, Duna Jenő, Tóth János, özv. Vörös 
Ernőné (Pécsely képviseletében) 

Felsődörgicse: Sárffy Etelka gondnok. Presbiterek: Király Sándorné, Kocsis Lajosné, özv. Szabó 
Istvánné 

Kisdörgicsei és balatonakah leány egyházak: 66/47/21. Fodorné Pálffy Edit gondnok. Bíró Gézáné 
gondnok. Szabó Gyuláné jegyző. Presbiterek: özv. Sárffy Lajosné, Krajcz János, Krajcz Jánosné, Krajcz 
József, Szabó Gyula 

Szórványok 
Pécsely (36/14/9), Vászoly (5/5/2), Csopak (44/15/5), Balatonszőlős (6/7/1), Tihany (20/5/2), Aszófő 

(11/6/3) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 684/359/294 

A gyülekezet története 

Balatonfüredi társegyház 
Balatonfüreden - a hagyomány szerint - Dévai Bíró Mátyás 1535-ben lutheri szellemben alapította 

meg az első protestáns gyülekezetet. A későbbiek során azonban a gyülekezetben a kálvini irány 
hódított. Egy 1901-es statisztikai adat szerint csak egy személy vallotta magát evangélikusnak 
Balatonfüreden, de a későbbi évtizedekben lassanként gyarapodott az evangélikusok száma. Az 
1903-as névtár Veszprém szórványaként nevezi meg 18 evangélikussal. Később, főként nyaranként 
az üdülő vendégekkel együtt voltak annyian, hogy istentiszteletek tartására is lehetett gondolni. 
A nyári istentiszteletek 1934-től a jelenlegi Árkád Hotel dísztermében, az egykori gyógyteremben 
voltak, melyet a tihanyi bencés rend bocsátott a helyi evangélikusok rendelkezésére. A rend helyi 
szívszanatóriumában (Erzsébet Szanatórium, ma Állami Szívkórház) és Balatonfüreden egyéb 
helyeken voltak istentiszteletek a nyaraló evangélikus lelkészek szolgálatával. Legtöbbször dr. Raflfay 
Sándor püspök szolgált. 
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1937-től az evangélikusok a polgári iskolában - jelenleg Bem József Általános Iskola - tartották 
istentiszteleteiket. Jónás Lajos, a Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese - aki az 1919-1948-közöttt 
a dörgicsei anyagyülekezetben szolgált - , volt az első lelkész, aki Balatonfüreden, most már mint 
Dörgicse leánygyülekezetében, a nagyünnepi alkalmakon a rendszeresebb istentiszteletek tartását 
megkezdte. Nagyon sokat segített a gyülekezeti szervezőmunkában Szuhács János, a polgári iskola 
tanára, később igazgatója, aki egyben a gyülekezet kántora is volt. 

1948-ban államosították a polgári iskolát, és az evangélikusokat kitiltották az épületből. 1948-
tól az evangélikus templom felépüléséig a helyi református templomban voltak az evangélikus 
istentiszteletek. 1948-tól 1977-ig Csaby József lelkész szolgált, aki a dörgicsei anyagyülekezetből 
pásztorolta tovább hűségesen a füredi filia híveit, és tartotta rendszeresen az istentiszteleteket. Csaby 
József lelkészsége idején a gyülekezet lakóházat vásárolt Balatonfüreden a Völgy utcában, de politikai 
okok miatt vissza kellett adni az épületet. (Az ürügy: a szomszédot zavarta a házból kiszűrődő hangos 
éneklés.) 

Csaby József után Éltes Gyula (1977-1985) és Hernád Tibor (1985-1988) lelkészek szintén lelkesen 
szolgáltak, és sokat fáradoztak azon, hogy saját istentiszteleti helye legyen a gyülekezetnek. 1988 őszétől 
Riczinger József mint a dörgicsei anyagyülekezet lelkésze kezdte meg szolgálatát Balatonfüreden is. 
Az ő szolgálata idején adatott meg az az örömteU lehetőség a gyülekezetnek, hogy templomépítésbe 
kezdhessen. 

A balatonfüredi evangélikus gyülekezet történetének és jelenlegi helyzetének megértéséhez tudni 
kell, hogy az utóbbi évtizedek elhibázott településpolitikája - falurombolás és az urbanizáció -
következtében a Balaton-felvidék falvaiból a fiatalok a környező nagyobb településekre vándoroltak, 
főként Balatonfüredre. Jelenleg az evangélikusok száma Balatonfüreden meghaladja az ötszáz főt, 
ahol eddig semmilyen saját tulajdonú épülete nem volt a gyülekezetnek, ellentétben a dörgicsei 
anyagyülekezettel, ahol 3 élő, működő evangélikus templom van, bár az evangélikusok száma a 100 
főt sem éri el. Ezért vált aktuálissá Füreden, hogy a gyülekezetnek saját temploma legyen, melynek 
szép tervét már régóta melengette a gyülekezet. Bár a Balatonfüredi Református Egyházközség és 
lelkipásztorai, a Petrőcz lelkészházaspár, készségesen adtak helyet az evangélikus istentiszteletek és 
egyéb gyülekezeti alkalmak tartására, az egyre inkább éledő gyülekezeti élet indokolttá tette saját 
istentiszteleti hely kialakítását. Gondot jelentett, hogy nagyon nehezen lehetett templomépítés céljára 
alkalmas telket találni. Végül a balatonfüredi önkormányzattal való hosszas egyeztetések után a 
Bajcsy-Zsilinszky utca és a Somogyi utca találkozásánál levő telket kaphatta meg a gyülekezet. 

Az egyházközség presbitériuma egyhangú döntés alapján Benczúr László Ybl-díjas építészt kérte fel 
a templom megtervezésére. Benczúr László igényes, a 3. évezred felé mutató, a kor követelményének 
megfelelő, modern stílusú tervet készített. 1996. február 17-én hálatelt szívvel gyülekeztünk össze az 
építési telken az ünnepélyes alapkőletételre, és elhelyeztük az alapító okiratot: 

Alapító okirat a Balatonfüredi Evangélikus Egyházközség templomához Balatonfüred Bajcsy-
Zsilinszky út 15. 

Az Úr 1996. esztendejének február 17. napján hálatelt szívvel rögzítjük alapító okiratunkban, 
hogy eddigi fáradozásainknak eredményeképpen. Istenünk segítségével a Balatonfüredi Evangélikus 
Egyházközség templomának építési munkáit elkezdhettük. Kérjük a Mindenhatót, hogy adjon 
erőt és kitartást egyházközségünk minden tagjának, presbitériumának, vezetésének, a tervezőknek 
és a kivitelezőknek, hogy terveink megvalósulhassanak, hogy a közösség megélése Istennel és 
embertársainkkal méltó környezetben lehessen, és gyülekezetünk Isten igéje által lelkileg is épülhessen. 
Urunk irántunk való kegyelmét látjuk abban, hogy 460 évvel azután, hogy Dévai Bíró Mátyás - lutheri 
szellemben - 1535-ben megalapította az első protestáns gyülekezetet, a balatonfüredi evangélikusok 
templomot építhetnek az Űr dicsőségére.(...) 

„Felindította az Úr az egész megmaradt népének a lelkét, úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a 
munkának. Istenüknek, a Seregek Urának a házán." Hag 1,14 

Az alapító okirat hitelesítői az ünneplő gyülekezet nevében: D. Szebik Imre püspök, Riczinger József 
lelkész, Hetyéssy Sándor felügyelő. 

Az alapkőletétel istentiszteleti szolgálatán Varga György, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye 
esperese, Kiss János kapolcsi lelkész és Riczinger József, a Dörgicse-Kővágóörsi Társult Evangélikus 
Egyházközség lelkésze, a helyi gyülekezet lelkésze szolgáltak. Az ünnepség utáni napokban nagy 
lendülettel elkezdődött az építkezés. 

Előzetesen építési bizottságot szervezett a gyülekezet elismert építési szakemberek bevonásával. 
Költségkímélés miatt generálkivitelezőt nem fogadtak. Minden munkafolyamatot megpályáztattak. 
Az alapozási munkálatokat, a felmenő szerkezeti falakat és a későbbi kőművesmunkákat Polgár 
Károly építési vállalkozó, gyülekezeti tag végezte. 

Az épület elrendezése a gyülekezet hitélete szempontjából nagyon előnyös, mivel a kétoldali 
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oldalhajó kinyitásával többirányú gyülekezeti munkát is lehetővé tesz. Az oltártérrel szemben állva 
balról gyülekezeti terem, iroda, jobbról pedig sekrestye, iflúsági terem, teakonyha és vizes blokk ta
lálható. 

Több mint 2 millió forintot adakozott a gyülekezet az «Evangélikus Templomért Balatonfüreden 
Alapítvány* javára. A gyülekezet összesen több mint 4000 munkaórában, 2 millió forint értékben 
végzett társadalmi munkát. Hosszan sorolhatnánk a neveket, de most csak néhányat említünk: Hetyéssy 
Sándor gyülekezeti felügyelő, Pethő Jenő gondnok, Tósoki Károly építész nevét, akik az építkezés 
kezdetétől annak befejezéséig lelkesen segítették a munkálatokat. Hegyi László építész is társadalmi 
munkában végezte a műszaki ellenőri feladatokat. Halász Tibor és Mátyás Sándor kertészmérnökök 
a templomhoz illő szép kertészeti tervvel ajándékozták meg a gyülekezetet. A kertészeti terv szintén 
társadalmi munkával valósult meg Szebényi Gyula gondnokhelyettes irányításával. 

A templomszentelésre elkészült oltárterítőt Kiss Istvánná sz. Kiss Lenke hímezte Hetyéssy Sándorné 
Kotsis Margit segítségével. A liturgikus színeknek megfelelő stólákat Bertók Pálné készítette, Pál 
Katalin gyülekezeti tagunk Erdélyben élő édesanyja pedig két horgolt oltárterítőt adományozott. A 
keresztelőmedence Pethő Jenő és családja adománya, a harangok beszerelési munkáit Kajos István 
gépészmérnök végezte. 

Az építkezés költségeihez jelentősen hozzájárultak bajor testvéreink. A gyülekezet germeringi 
testvérgyülekezete, a Dietrich Bonhoeffer Evangélikus Gyülekezet, egy 110 kg-os, F hangú harangot 
adományozott, melynek felirata: „Von guten Máchten wunderbar geborgen" (Áldó hatalmak oltalmába 
rejtve). A templom tornyában ezen kívül még két harang lakik, egy 250 kg-os, C hangú, „Minden lélek 
dicsérje az urat! (Zsolt 150)" feliratú és egy 430 kg-os, A hangú, a következő felirattal: „Rex gloriae 
veni cum pace!"( Dicsőség királya, jöjj békéddel!) A harangok együttesen F-dúr hármashangzatban 
szólalnak meg, és hívogatják az Ur imádására a híveket. 

Isten megsegítő kegyelmének köszönhetően 1999. november 6-án a templomszentelés felejthetetlen 
napjára ébredhetett a gyülekezet. Szebik Imre püspök hirdette Isten igéjét a gyülekezet lelki épülésére, 
a 100. zsoltár alapján: „Ujjongjatok az Űr előtt az egész földön! Szolgáljatok az Ürnak örömmel, 
vigadozva járuljatok színe elé!" 

A templomépítés során a gyülekezet anyagi lehetőségei kimerültek, így az oltárkép a templomszentelés 
idejére nem készülhetett el. Az oltártérbe az alapkőletétel istentiszteletén felállított kereszt került. 
2000-ben a gyülekezet Polgár Rózsa Kossuth-díjas textilművészt kérte fel az oltárkép megtervezésére 
és elkészítésére. Az elkészült gobelin szárnyasoltár a 136. zsoltár 1-9. verseit idézi: „Adjatok hálát az 
Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete...." 

A gyülekezet több tagjának, lelkészének és Tóth Imrénének, a gyülekezet felügyelőjének 
szervezésében 2004. március 17-én 12 taggal megalakult a gyülekezet énekkara. Karvezető: Vörös 
Ágnes. 

A gyülekezet lelki épülése szempontjából előnyös, ha a mindenkori lelkész a templom közelében 
lakhat, ezért kezdte meg a gyülekezet a templomkertben parókia építését. Az épülő parókia alapkövét 
2005. április 16-án ünnepi istentisztelet keretében helyeztük el a templom szomszédságában. Az 
istentiszteleten Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. Ördög 
Endre, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese és Riczinger József helyi lelkész szolgált. A 
munkálatokat gyülekezeti tagok, az Országos Egyház és Balatonfüred város önkormányzata támogatta. 
A felépült parókiát 2009 őszén szentelte Ittzés János püspök. 

A gyülekezet tervei között szerepel a tulajdonában lévő, templom melletti épület i^úsági házzá való 
átalakítása a gyülekezeti ifjúsági alkalmak, illetve nyári kirándulócsoportok számára, és abban egy 
koncertek rendezésére alkalmas orgona építtetése is. 

Örömmel adunk hálát Istennek a felépült templom áldásaiért, a templomlátogatás növekedéséért, 
az istentiszteleti alkalmak mellett vasárnapi iskola, iíjúsági órák, énekkari próbák, felnőtt-bibliaórák 
és egyéb alkalmak tartásának lehetőségéért, azért, hogy gyülekezetünk lélekben épülhet most már 
tovább. Ehhez kérjük Isten megújító Szentleikének munkáját bennünk és közöttünk. 

Dörgicsei társegyház 

A dörgicsei gyülekezet, mint maga a település is, nagy múltra tekinthet vissza. A terület Árpád
kori emlékanyagban igen gazdag, érdekessége, hogy egy kilométer sugarú körön belül négy rom
templom is található. Áz Árpád-kori törvények 10 falunak tették kötelezővé egy kőtemplom építését, 
de itt minden falu saját templommal rendelkezett. A mai Dörgicse három községből tevődik össze: 
Alsó-, Felső- és Kisdörgicséből. Ma is minden településrésznek - mint a középkorban - evangélikus 
temploma van. A három településrész evangélikus hívei együtt képezik a dörgicsei anyagyülekezetet. 
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Az alsódörgicsei evangélikus gyülekezet története 

Alsódörgicsét régen Boldogasszony-Dörgicsének nevezték. A gyülekezet keletkezését történeti 
okmányok hiányában egész pontossággal meghatározni nem lehet, de hogy keletkezése a reformáció 
elindulását követő időre visszavihető, bizonyítja Bárány György dörgicsei lelkésznek 1726-ban az 
anyakönyvbe tett ezen bejegyzése: „A gyülekezet már közel két századdal ezelőtt gyakorolta vallását". 
Ugyanerre vonatkozóan egy 1769-ben kezdődő számadási könyv címlapján ez áll: „A Dörgicsei 
evangélikus eklésia legelső kezdetét vette 1565. évben Maximilián (Miksa) magyar király uralkodása 
(1564-1576) alatt". Mivel a bejegyzés dátum és névaláírás nélkül van, sőt az íráskép és a tinta is 
későbbi eredetű írásra vall, hiteles okmánynak nem tekinthető. 

A gyülekezet adatokkal kísérhető története 1727-ben indul anyakönyvünk kezdetével. Ebből az 
anyakönyvből, a benne szétszórva írt jegyzetekből és két régi, évszám nélküli canonica visitatióból 
tudhatjuk meg, hogy a gyülekezet a Gernye-hegyen - a jelenleg romokban heverő - Árpád-kori eredetű, 
római katolikus építésű templomot használta egészen 1754-ig, amikor az arácsi református templom 
erőszakkal történt elvételekor a kiküldött katonaságtól a dörgicseíek is megijedtek, önként lemondtak 
templomukról, és átadták annak kulcsát. 16 évig templom nélkül maradtak az evangélikusok, jobbára 
szabad ég alatt tartották istentiszteleteiket. 

1771-ben az akkori lelkész, Szita Péter, továbbá Domonkos Ferenc és Benkő Ferenc fáradozásának 
eredményeképpen sikerült Drostig János bécsi ágens (ügynök) útján az akkori uralkodótól, Mária 
Terézia királynőtől engedélyt nyerni új templom építésére. így az erőszakkal elvett templom helyett, 
amelynek falai besározott sövényből készültek, új templom építése kezdődött már kőből, részint a hívek 
adakozásával, részint az egyházkerület buzgóbb gyülekezeteinek támogatásával. A szükséges fával a 
szentgáli református atyafiak szolgáltak igen olcsón. Az új, ma is álló templom felszentelésére 1794. 
advent 2. vasárnapján került sor. Ez alkalommal a prédikációt Murman Mihály esperes, kővágóörsi 
lelkész tartotta. Az oltár előtti szolgálatot az antalfai és a helybeli lelkészek végezték. 1862-ben már 
szükségesnek látta a gyülekezet a templom átalakítását, hiszen az már annyira roskataggá lett, hogy 
viharos időben félni lehetett benne. Egy villámcsapás következtében a templom fazsindellyel fedett 
tornya is elpusztult, és az egyik benne levő harang hasznavehetetlenné vált. Ekkor a tornyot bádoggal 
vonták be, a templom nagyobb mérvű átalakítását el kellett halasztani. A templomot 1872-ben iíjabb 
Csabi Dániel gondnoksága idején átalakították, a falakat fél öllel feljebb emelték. 

A templomnak az I. világháborúig két harangja volt. Egyik 4 mázsás, amelyet az 1862. évi villámcsapás 
által megrepedt régiből Veszprémben Glogger harangöntő készített. A következő felírat állt rajta: 
„Későn, korán, ha hallod e harang érc szavát, ember siess imádni a mindenség Urát". Pelárgus János 
volt ekkor a dörgicsei evangélikus lelkész. A kisebb harang 199 fontos volt. Körirata: "Kőszegen 1852. 
Pfistermeister Antal által.", továbbá: „Ha szívem ver, szívedre is verjen, verésemre idvességet nyerjen." 
A világháborúban a harangokat beolvasztották. Az alsódörgicsei templom tornyában ma is két harang 
lakik, melyek Seltenhofifer Frigyes fiai harangöntő gyárában, Sopronban készültek. A nagyharang 73,5 
cm átmérőjű 1930-ban készült, felirata: „Ne csüggedj el, kicsiny sereg". A kisebb harangot 1938-ban 
öntötték „Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok" felirattal. 

A templomnak kezdetben külön tornya volt, s ott állt az urasági lak előtt, a mostani katolikus 
templomnál. A mostani torony 1830-31-ben épült Ács János lelkipásztori szolgálata alatt. Alsódörgicse 
1895-ben vásárolt megtakarított pénzéből harmóniumot (400 forintért). Az orgona 1903-ból való, 
Szalay Gyula székesfehérvári orgonaépítő munkája. 

A boltíves kiképzésű templomot 1972-ben Csabi János gondnoksága alatt Csaby József, 1978-ban 
Éltes Gyula, a templom felszentelésének 200. évfordulója alkalmából pedig 1994-ben Riczinger József 
lelkész szolgálata alatt renoválták. A templom 2004-re, a Széchenyi-terv pályázatának keretében, az 
Országos Egyház támogatásával újra megszépült. 

A gyülekezet nevezetessége, hogy itt szolgált Zsédenyi István gályarab prédikátor, akit 1674-ben 
Pozsonyba vésztörvényszék elé hurcoltak, mivel pedig nem tagadta meg hitét, szicíliai gályákra 
kényszerítették, „mígnem az Úr az ő foglyát 1677-ben kegyelmesen hazahozta Dörgicsére" a 
gályarabságból. Ezért az utókor Isten iránti hálából márványtáblát készíttetett, amelyet a szószék 
fölött helyezett el, Mt 5,10 felirattal: „Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert 
azoké a mennyeknek országa..." 

A felsődörgicsei, kisdörgicsei és vászolyi gyülekezetek története 

Alsódörgicsétől északra található Felsődörgicse (régi nevén Szentpéter-Dörgicse). Evangélikus 
temploma az 1800-as évek elején épült. A falu északkeleti részén, az evangélikus templom mögött 
egy ikerromtemplom áll, amelyet már egy 1082-ben kelt birtokösszeírás is említ. Az evangélikus 
templom boltozatát 1832-ben alakították ki, tornya 1863-ban épült. Nagyobb mérvű renoválásra 1979-
ben Orbán Sándor gondnoksága és Éltes Gyula lelkészsége, 1996-ban Sárflfy Etelka gondnoksága, 
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Szántó Ernő felügyelősége alatt Riczinger József lelkész szolgálata idején került sor. Az idők folyamán 
két harangot szereltetett fel a gyülekezet. A templom harangjai valószínűleg a környék többi 
harangjához hasonlóan az I. világháborúnak estek áldozatul. Jelenleg egy harang lakik a templom 
tornyában, mely Seltenhoffer Frigyes fiai harangöntő gyárában, Sopronban készült 1928-ban. Felirata: 
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni, örök igazságban, hiszek Magyarország 
feltámadásában! Ámen." 

Felsődörgicsén 1726-tól 1948. július 1-jéig működött evangélikus egyházi iskola. Utolsó tanítója 
Kozma László kántortanító volt. 1948 után az egyházi iskola állami iskolaként még egy ideig működött, 
melynek a falu által tisztelt és szeretett tanítónője Csaby József lelkész felesége. Kovács Sarolta volt, 
aki évekig a gyülekezeti énekkart is vezette. 

A kisdörgicsei evangélikus gyülekezet Alsódörgicse filiája. Keletkezésének idejét okmányok 
hiányában meghatározni nem lehet, de hogy keletkezése régebbi időre visszavezethető, bizonyítja, 
hogy II. József császár korában (1780-1790) László Sámuel alsódörgicsei lelkész a kisdörgicsei filiában 
temetési szolgálatot végzett. Ezután 1821-ig semmiféle okirat nincs, ami a gyülekezet történetével 
kapcsolatban felvilágosítást nyújtana. 

A gyülekezet 1831-ig BoUa Jánostól bérelt imaházat. Ebben az évben kezdték meg a templom 
építését, ami 1834-re fejeződött be. A templomépítés anyagi fedezetének biztosításához szinte az 
egész Dunántúl protestáns gyülekezetei áldozatos adakozással járultak hozzá. A templomot 1998-ban 
Riczinger József lelkész szolgálata idején kívül-belül renováltuk. 

Kisdörgicsén 1821-től volt szervezett egyházi iskola. 1929-ben azonban az akkori kultuszminiszter 
rendelete alapján megszűnt, mert nem volt meg az előírás szerint minimálisan szükséges 30 tanuló. 
Utolsó tanítója Mészáros László volt. 

Dörgicse szórványa, Vászoly imaházát 1827-ben építette. Az építkezés részben a hívek 
áldozatkészségéből, részben országos adományokból történt. Egy harangja volt, amit az imaház 
építésekor, 1827-ben szereztek be a hívek. Az imaházat 1972-ben eladta a gyülekezet. Vászolyon 
az evangélikus gyermekek az egyesült protestáns iskolába jártak, míg az 1900-as évek körül az is 
megszűnt. 

A dörgicsei gyülekezetnek szórványa még Aszófő, Balatonszőlös, Balatonudvari, Csopak, Örvényes, 
Pécsely és Tihany is. Pécselyen nagyünnepeken a református templomban tartunk istentiszteleteket. 

A gyülekezeti élet 
1896-ban Gyurátz Ferenc püspök buzdítására mind Alsó-, mind Felsődörgicsén megalakult a 

nőegylet. Áldásos tevékenységének ékes bizonyítéka, hogy az alsódörgicsei templom 1930-ban készült 
nagyharangját az „Ágostai Hitvallású Evangélikus Nőegylet" adományozta. A pezsgő gyülekezeti 
életet színjátszókör és a gyülekezeti énekkar megalakulása is jelezte. A vasárnapi iskolavezetését és a 
kántori szolgálatot Jónás Lajos esperesi szolgálata idején Jónás Ella, az esperes leánya lelkesen vállalta. 
A szolgálatban Jónás Lajost követő lelkész, Csaby József és családja szintén sok feladatot vállalt a 
gyülekezet életében, a kántori szolgálatot édesanyjuk. Kovács Sarolta mellett felnövekvő gyermekei, 
Csaba és Sándor végezték. A színvonalas kántori szolgálatot végzők között emlékeznünk kell Kelemen 
Gyula pécselyi evangélikus testvérünkre, a Budapest-Deák téri gyülekezet korábbi kántorára, aki 
1988-tól 1990-ben bekövetkezett haláláig rendszeresen szolgált Dörgicsén és Balatonfüreden. A kántori 
szolgálat hiánya esetén Pintér Gyula, a kisdörgicsei gyülekezet gondnoka az istentisztelet liturgikus 
énekeit, előzetesen felvett anyagból, kazettás magnóról játszotta le. Szeretettel és hálával gondol a 
gyülekezet Horváth József mencshelyi, Kiss János kapolcsi lelkészekre, akik saját gyülekezeteik 
szolgálata mellett 1985-től 1988-ig önzetlenül és lelkiismeretesen látták el a helyettes lelkészi 
szolgálatokat a dörgicsei gyülekezetben. 

A Balaton-felvidék lakossága a 17-18. század fordulóján és az azt követő időkben nagyrészt protestáns 
vallású volt, egyes helyeken református, másutt evangélikus többséggel. A három Dörgicsén az 
evangélikus vallásúak alkották a lakosság nagy többségét. A 19-20. század századfordulóján 1000-nél 
is több evangélikus élt Dörgicsén. A gyülekezet 1937-től 1948-ig a Zalai Ágostai Hitvallású Evangélikus 
Egyházmegye esperesi központja volt, ezért az évek folyamán több segédlelkész is szolgált. Néhány 
névre a gyülekezet tagjai még ma is szeretettel emlékeznek: Böröcz Sándor, Horváth Miklós, Mihácsi 
Lajos, Szalay Kálmán, Viczy Kálmán. A második világháborút követő időszak tudatosan elhibázott 
településpolitikájának és az urbanizációnak következtében a Balaton-felvidék falvai elnéptelenedtek 
és elöregedtek, ugyanis a falvakból a beszűkült megélhetési lehetőségek miatt a fiatalok kénytelenek 
voltak a környező nagyobb településekre - főként Balatonfüredre - költözni. Ennek köszönhetően 
a gyülekezetek létszáma is nagyon lecsökkent. Kisdörgicsén ma már csak 11 evangélikus lélek él, a 
három dörgicsei gyülekezet együttes létszáma a 90 főt sem éri el. A kis létszám ellenére a gyülekezetek 
továbbra is ragaszkodnak szép barokk stílusú templomaikhoz, hitükhöz, őseik lelki örökségéhez. 
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Balatonakaii leányegyház 

A balatonakaii evangélikus gyülekezet az alsódörgicsei evangélikus anyagyülekezet filiája. A 
gyülekezet megalakulásának pontos időpontja hiteles okmányokkal nem bizonyítható. A jelenlegi 
templom helyén torony nélküli imaház állt. Az imaház építésének pontos időpontja sem ismeretes, 
azonban egy régi okiratból kitűnik, hogy a balatonakaii evangélikus gyülekezet és imaháza is 
Rudolf király és Bocskai István erdélyi fejedelem uralkodása idejében, vagyis 1606-ban a bécsi béke 
megkötésekor már fennállt. 

A gyülekezet elöregedett imaházát lebontatta, és elhatározta, hogy új templomot épít. A jelenlegi 
templomot Reichler Antal nagyvázsonyi építőmester tervezte és építette fel a lebontott imaház 
helyén. A templomépítési költségek fedezésére a hívek buzgón adakoztak, és jelentős társadalmi 
munkát is végeztek, csakhogy régi vágyuk, az új templom felépítése megvalósuljon. Példaértékű, 
hogy a költségekhez még I. Ferenc József is hozzájárult 200 koronával. Az új templom ünnepélyes 
felszentelésére 1890. október 19-én került sor. A templomszentelési istentiszteleten Tóth Gyula esperes, 
nagyvázsonyi lelkész szolgált. A szószéki szolgálatot Nyírő Károly dörgicsei lelkész végezte. 

A templom tornyában két harang lakott az I. világháborúig, egy 155 fontos 1820-ból, illetve egy 298 
fontos, mely 1894-ben készült. A világháborúban elveszett harangokat 1934-ben sikerült pótolni. A 
toronyba egy harang került, melynek felirata: „Ne csüggedj el, kicsiny sereg". 

Az akali evangélikus gyülekezet templomát 1906-ban szépen befestette Muziha Sándor budapesti 
szobafestő, ez a festés a karzat alatti rész mennyezetén ma is látható. A templom nagyobb mérvű 
renoválását 1995-ben végezték el Riczinger József lelkész szolgálata. Bíró Gézáné gondnoksága idején. 

Balatonakaiiban az 1850-es évektől 1938-ig működött evangélikus iskola, melynek egykori épülete ma 
is a gyülekezet tulajdonában van, és gyülekezeti házként funkcionál. A gyülekezeti ház tatarozására, 
teljes tetőcserére 2005-ben kerülhetett sor. A ma 64 fős akali gyülekezetet a dörgicsei anyagyülekezet 
mindenkori lelkészei pásztorolták hűségesen. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Felügyelők Balatonfüreden: 
Tóth Sándor, Hetyéssy Sándor, Tóth Imréné 
Gondnokok Balatonfüreden: 
Szuhács János, Gál Károly, dr. Jánosi Gábor, Kiss István, Pethő Jenő 
Lelkészek Dörgicsén: 
Kárfy György (1616-1651), Szentmihályfalvai János (1651-1652), Albini Lénárd (1652-1670?), 

Zsédenyi István, gályarab prédikátor (1670?-1674 és 1677-1706), Lucae (Luce) János (1706-1725), 
Kotharides Sámuel (1706-1725), GaresekGyörgy (1725-1726), Bárány György (1726-1729), Szentgróthy 
Mihály (1729-1746), Hajéri István (1746-1748), Horváth István (1748-1750), Tóth Mihály (1750-1769), 
Szita Péter (1769-1781), László Sámuel (1781-1783), Hajas Károly (1783-1801), Szakonyi Mátyás 
(1801-1811), Ágoston József (1811-1827), Kalmár József káplán (1827-1828), Ács János (1828-1855), 
Pelárgus János (1855-1885), Nyírő Károly (1886-1919), Jónás Lajos (1919-1948), Csaby József (1948-
1976), Éltes Gyula (1976-1985), Horváth József mencshelyi, Kiss János kapolcsi helyettes lelkészek 
(1985-1988), Riczinger József (1988-) 

Tanítók Dörgicsén: 
Tóth Mihály (1726-1735), Kállay Ferenc (1735-1741), Farkas Ferenc (1741-1742), Boros István (1742-

1747), Illés Sándor (1747-1769), Kun Jeremiás (1769-1772), Kozma Miklós (1772), Horváth György 
(1772-1781), Tóth Mihály (1781-1784), Ricinger Ádám (1784-1787), Kovács János (1787-1797), Búzás 
István (1797-1803), Molnár András (1803-1814), Sebestyén Ádám (1814-1872), Csengető Pál (1827-
1830), Schriba László (1830-1835), Takács János (1835-1837), Hima István (1837-1840), Mesterházy 
József (1840-1847), Németh János (1847-1854), Bárány Ignác (1854-1893), Riczinger Ignác (1895-1901), 
Kovács Sándor (1901-1936), Molnár Lajos (1936-1939), Kaposi Éva (1939-1942). Kozma László (1939-
1963) 

Tanítók Balatonakaiiban 
Kebeley Péter (1854-ig), Németh Sándor (1854-1885), Bázler Adolf (1885-1891), Hasza József 

(1891-1893), Műhl Gusztáv Adolf (1893-1894), Szalay Sándor (1894-1895), Hídegh István (1897-1900), 
Kovács József (1900-1903), Bognár József (1903-?), Varga Lajos (?), Szakály Dezső (?), Rösler Mária 
(?), Menyhárt Ilona (1932), Zatykó Mihály (?), Németh Vilmos (?), Winkler Karolina Zsuzsanna (?), 
Lovas Béla (1933), Kiss István (1938-ig) 

Összeállította: Riczinger József, Kiss Péter József 
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Csikvándi Evangélikus Egyházközség 

9127 Csikvánd, Kossuth u. 46. 
Tel.: 89/347-807 
E-mail: csikvandievegyház@grid-net.eu 
Zügn Tamás helyettes lelkész 

Az egyházközség keletkezését 1570 tájára teszik, anyakönyvezése 1751-től van 

Csikvándi anyaegyház: 283/280/180. Tisztségviselők: Bedecs István felügyelő, Jakabné Nagy 
Hortenzia jegyző, Zámolyi Dénesné gondnok, Vörösné Kovács Katalin gondnok, Zámolyi Zoltán 
tiszteletbeli felügyelő, Dr. Novobáczkyné Dr. Nagy Paula tanácsadó, Schlect Lajosné, Borok Józsefné, 
Balogh Sándor számvevőszéki tagok. Szabó László pénztáros. 

Presbiterek: Kozma Tibor, Kovács Józsefné, Balogh László, Nagy Ferencné, Tóth Lídia Ágota, Csillag 
Gyula, Kulcsár Károlyné, Kovács Miklós, Ihász Lászó, Cseh Ottóné 

Gyarmati szórvány: 76/60/50 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 369/340/230 

A gyülekezet története 
A település 1992-ig Veszprém megyéhez, attól kezdve pedig Győr-Moson-Sopron megyéhez tartozik. 

A 83. számú úton Győrtől 32 km-re, Pápától 18 km-re fekszik. Ősmagyar településnek, Payr „régi 
magyar kisközségnek" nevezi.^" Vannak, akik azt vallják, hogy székely eredetű falu volt. Temploma 
még a 12-13. században épült, de a török uralom alatt leégett. 1594-ben a tizenöt éves háború alatt 
az egész falu elpusztult. „Az elpusztított lakosokat a visszajövő, megmaradt lakosok a mai templom 
helyére egy tömegsírba temették. E tömegsír fölé építették a templomot*", amelyet később 1697-ben 
építettek újjá. „Már 1270 óta a Csitvándiak (Chytuandak) voltak a földesurai."*" Később a Szily, majd 
a Kisfaludy család a birtokosa. A régebben mintegy 100 lakosú község kétharmada evangélikus volt. 
Ma mintegy 500 lakosa van a településnek 283 evangélikus gyülekezeti taggal. 

A reformáció első nyomainak megjelenését nagyjából az 1570-es évekre teszik, még ismeretlen 
lelkésszel vagy „mesterrel". „1630-ban Magyar János, 1631-ben pedig Lévai György volt a lelkésze."*" 
1646-ban a büki zsinati jegyzőkönyv egy Jakab nevű csikvándi lelkészt mint távollévőt említ. 
Ugyanezen a zsinaton viszont megjelent Lőrincfi Pál gyarmati evangélikus lelkész, vagyis ekkor ennek 
a gyülekezetnek még lelkésze volt.*" 1661-ben Szentmiklósi János esperes is említi a gyülekezetet a 
lelkész neve nélkül. 1669-től Lendvai János végezte a lelkészi szolgálatot, aki 1674-ben a pozsonyi 
rendkívüli törvényszék előtt is megjelent. 

Az előbbi tényeket egy katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyv és egy térkép is igazolja.*" Payr 
szerint a csikvándiak tiltakoztak a katolikus esperes látogatása ellen. Ez 1698-ban történt, amikor Lacza 
János győri székesegyházi főesperes akarta a vizitációt lefolytatni, de részint „nagy munkában találta 
a falut", másrészt „összefutott a nép és ezt mondták neki: »Beszélhetsz nekünk, de a templomba be 
nem mégy! Most hoztuk rendbe, és szeretnétek tőlünk elfoglalni.«" O írja, hogy lelkészük a Túróéból 
származó, katolikusból hozzánk tért Molitoris András volt.*" Ez után a templomfoglalási kísérlet után 
nyugalmasabb idők következtek. 

Payr Sándor történetleírása itt megáll, a továbbiakban az egyetlen rendelkezésünkre bocsátott 
munkára. Polgár Lajos írására tudunk támaszkodni, aki viszont inkább a templom, mint a gyülekezet 
történetéről írt. 

A már többször említett templomot 1796-ban renoválták - tehát már jóval a türelmi rendelet után -
Kiss Mihály lelkész és Sólyom János oskolamester szolgálati idejében. A templom tatarozását Zámolyi 
Pál és Kozma János gondnokok vezették. „Az addig náddal fedett tetőt lebontották, és zsindellyel 

461 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924. 397. Továbbiakban: Payr. 
462 Polgár Lajos: A csikvándi evangélikus gyülekezet templomának története. 1984. Kézirat a lelkészi hivatalban. Továbbiakban: 

Polgár. 
463 Payr. 397. 
464 Payr. 397. 
465 Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Sopron, 1910. 130. 
466 Polgár. 
467 Payr. 397. 
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fedett új tetőt készítettek. A templom belső terét is fával képezték ki."'"''' Talán éppen ezzel függ össze, 
hogy míg az ácsok 84 napot, a kőművesek csak 4 napot dolgoztak. Ennek a templomnak nem volt 
tornya. Ezért a harangokat egy haranglábon helyezték el. „A harangláb az 1858. évi falutérkép szerint 
a volt evangélikus iskola helyén volt" - írja az emlékezés, s ez erősíti a már említett tényt, hogy már 
1796-ban is volt tanítójuk, sőt, amint a tanítók névsora mutatja, már előbb is. S hogy mennyit áldozott 
a csikvándi gyülekezet a gyermekek tanítására, azt szintén a kis gyülekezet hosszú tanítói névsora 
bizonyítja. 

„Az idők folyamán annyira megrokkant a templom, s kicsinek is bizonyult, hogy az 1819. esztendőben 
elhatározta a gyülekezet, hogy újjáépítik" - folytatódik a krónika. 1819. április 12-én volt az ünnepélyes 
alapkőletétel. Ebben az időben a gyülekezet pásztora Zábrák Dániel, tanítója pedig Kiss Sándor volt. 
Ezt az építkezést Kalmár János és Zámolyi György gondnokok irányították. A templomot úgy építették 
újjá, hogy a régi templom falaiból alig maradt valami (a homlokzati falak, a bal oldali fal, a torony alsó 
része). Az új falrészt tapolcafői téglából építették, a tetőt is teljesen felújították. Az építést Hutyorai 
József vezette, az ácsmunkát Puskás István, az asztalos-munkát Sárközi asztalosmester végezte el. 
Ezzel a munkával nemcsak felújították, hanem meg is nagyobbították a templomot. Felújíttatták a régi 
oltárképet is egy győri festővel. 

1819. október l-jén. Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap tartották a templom felszentelésének 
ünnepét, amelyen Tatay Pál győri esperes szolgált, és azon két lelkész igét hirdetett, egy pedig verseket 
mondott. 

1847. június első két napján Haubner Máté püspök tartott vizitációt. Ennek a hónapnak a végén 
egyházmegyei közgyűlés is volt a csikvándi gyülekezetben. 

A szabadságharc viharos évei után gondolhatott a gyülekezet toronyépítésre. 1852-ben határozták el 
a munkát és a gyűjtést az építésre és a templom renoválására is, de ez ekkor még csak terv és gondolat 
volt. Ekkor már Hetyey Mór volt a lelkész, és folyt a gyűjtés az építésre és a templomrenoválásra is, 
de közben meghasadt egy harang (1870-ben), ekkor a gyülekezet úgy határozott, hogy mivel újjáépül 
a torony, nagyobb harang kerüljön abba, ennek súlya 202 kg volt. A torony felépítése végül 1871-ben 
valósult meg. A gyülekezet szép avatóünnepségen adott hálát Istennek megsegítő kegyelméért. Sajnos 
a keresztet tartó királyfa hamar elkorhadt, a kereszt letört, ezért a tornyot 1892-ben újjá kellett építeni. 

A régi oltár helyett 1825-ben újat készíttettek, ennek részei még ma is megvannak. A későbbi 
években új harangot öntetett a gyülekezet, ezt Hencz János esperes áldotta meg. A harang súlya 99,1 
kg. Az alsó és felső övben szőlőindás koszorú fut körbe. 

Az 1823-ban készített oltáron ismeretlen festő által festett, ismeretlen témájú oltárkép volt. Az 1860-
as években a gyülekezet új oltárképet kap az oltárra, ezt Berzsenyi Lénárd festő ajándékozta. A kép 
festője az 1848-as szabadságharc idején ezredesi rangban küzdött a szabadságért, 15 évi várfogságra 
ítélték, és a képet fogsága idején festette. A kép érdekessége, hogy arra rabtársait festette, s a kép 
jobb oldalán Kossuth Lajost, a bal oldalon pedig Batthyány Lajost örökítette meg. Ez a kép, amely 
egyébként Bécsben egy kiállításon ezüstérmet is kapott, ma már nincs a gyülekezet tulajdonában. A 
kép hátulján van feljegyezve, hogy Berzsenyi Lénárd festette 1859/60-ban, és díjazásban is részesült 
a l^stmény. Erről a festményről Hencz János lelkész szerzett tudomást és kapcsolatai révén sikerült a 
gyülekezetnek hozzájutni. 1865-ben helyezték el az oltáron, és áldották meg. 

Időközben elhasadt a régi harang, újat kellett öntetni. A gyülekezet most kettőt rendelt, a kisebb 72 
fontos (kb. 32 kg), a nagyobb 325 fontos (kb. 162 kg) volt. A gyülekezet harangjai eddig haranglábon 
álltak. Ekkor elhatározták, hogy az új harangokat toronyban helyezik el, vagyis a templom ekkor 
tornyot kapott. Ezzel a munkával együtt tanítólakás is épült, és az iskolát is felújították. 

1861-ben a templomban még nem volt orgona. Kalmár Sándor, Csikvándon született és beledi 
evangélikus tanító javaslatára a gyülekezet a beledi leégett katolikus templom megmaradt orgonáját 
vásárolta meg 240 Ft-ért. Az orgonát Hencz János lelkész szentelte fel és Nóvák László kántortanító 
szólaltatta meg 1861. advent 1. vasárnapján. 

A gyülekezet lelkésze ekkor Hetyei Mór, a tanító Nóvák László, a munkát vezető gondnokok (érdekes, 
hogy mindig kettőt említ az emlékezés) Csöngető Mihály és Szabó Gergely voltak. A munkákat egy 
helybeli kőműves és egy téti ácsmester végezték. A gyülekezet önerejével nagymértékben hozzájárult 
a munkákhoz, de a Gyámintézettől is kaptak támogatást, 1500 Ft kölcsönt. A toronyépítés közben 
kicserélték a tetőszerkezetet is, a fazsindely helyett apatini, égetett lapos cseréppel fedték a templomot. 
A templom ablakai is megújultak. 

Az 1900-as évek elejére újra felmerült a gondolat: a templomot fel kell újítani. Ekkor a gyülekezet 
lelkésze - az emlékezés szerint - Horváth Béla volt, tanítója pedig Szabó György, akit Kristóf Kálmán 
követett. A lelkész indítványára templomépítési alapot hoztak létre. „Szépen gyűlt a pénz annak 

468 Polgár. 
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ellenére, hogy a falu népét sorozatban érték a sors csapásai" - írja a szorgalmas krónikás. A csapás 
tényeit is megtudjuk: 1906. augusztus 17-én jégeső pusztított, 1911. augusztus 29-én pedig a falu 
nagyobb része leégett. Ezek ellenére is gyűltek az adományok, sőt - talán kivételes tény - egy olasz 
fronton harcoló és haldokló csikvándi katona így búcsúzott bajtársaitól: „Ha meghalok, pénzemet 
küldjétek haza szülőfalum templomalapjára!"""' Az adomány meg is érkezett. 

Ügy tűnik, hogy a csikvándi gyülekezet története valóban összefonódik templomáért való küzdelmével. 
A vesztett háború után az alapra gyűjtött pénz teljesen elértéktelenedett. A gazdasági körülmények is 
nagyon rosszak voltak. A gyülekezet mégis elkezdte temploma felújításának előkészületeit. Annál is 
inkább lépnie kellett, mert az akkor létező Államépítészeti Hivatal a templomot életveszélyes állapota 
miatt bezáratta. 1929-ben indult a munka Csehi István pápai ács és kőműves, Bojsza Lajos asztalos 
és Datler Szilárd festő és mázolómester vezetésével. A templom elavult szerkezetének elbontása 
után csak a torony és a csupasz falak maradtak. A falat megerősítették, és 40 cm-rel magasabbá is 
emelték, teljesen új födémet és tetőszerkezetet kellett készíteni. A belső berendezést és a karzatot is 
megújították. Ehhez hozzáteszi az emlékezés, hogy 1929. szeptember közepén kezdődött a munka, és 
december 8-ára készen voltak. A két munkát vezető gondnok: Bedecs István és Zámolyi Sándor voltak. 
Előzőleg azonban új orgonát is kapott a gyülekezet gyülekezeti tagok és Amerikában élő csikvándiak 
adományából. Ez az orgona van ma is használatban. 

1929. december 8-án D. Kapi Béla püspök szentelte fel a templomot sok vendég jelenlétében. 
Az idő múlásával azonban újra javításra szorult a templom, főképpen a falun átvonuló második 
világháborús front harcai következtében. A torony süvege rongálódott meg legjobban. 1948-ban a 
presbitérium elhatározta a templom felújítását és a torony kijavítását. Ebben az időben Németh Géza 
volt a gyülekezet lelkésze, a gondnokok pedig Balázs Sándor és Csörköly Lajos voltak. Helyi kőműves, 
Himódi Sándor végezte a munkát. A torony süvege ekkor már vasbetonból készült. A teljes külső 
tatarozást is sikerült befejezni. Az utca vonalára kőkerítés, a többi oldalra pedig drótfonatú kerítést 
emeltek. Elkészült egy új, 220 kg-os harang is Slezák rákospalotai harangöntő mester munkájával. 
1949. augusztus 28-án végezte Túróczy Zoltán püspök a templom felszentelésének szolgálatát. 

1959-ben bevezették a templomba a villanyt, és a templom belsejét felújították. A torony külső 
vakolatát és a templom homlokzatát is fel kellett újítani Polgár József kőműves vezetésével. Később 
a harangokat villamosították. A gyülekezet lelkipásztora még ekkor is Németh Géza volt. Amikor ő 
nyugdíjba vonult, akkor a lelkészi szolgálatot Bálintné Bálintné Varsányi Vilma vette át. „Asszonyi 
vállára súlyos gondok nehezedtek, meg kellett oldani a templom fűtését. Ehhez viszont az egész 
templombelsőt fel kellett újítani. Újrafestették az oltárt és a templompadokat is. De elkészült a 
templom külső tatarozása is" - olvassuk az emlékezésben. Ehhez megint anyagi áldozatot kellett 
hozniuk, és társadalmi munkával is hozzájárultak templomuk megszépítéséhez. Ebben az időben a 
gyülekezet felügyelője Zámolyi Károly Kálmán volt, a gondnokok pedig Varga Dénes és Zámolyi 
Ferenc. Megújult tehát megint a csikvándiak temploma. 

Ebben az időszakban azért is harcolniuk kellett, hogy helyben lakó lelkészük legyen. Asbóthné 
Pécsinger Éva vette át a szolgálatot egy ideig. 1998-ban a csikvándi gyülekezet Weltler Sándor 
malomsoki lelkész gondozásába került, akinek ezzel kettős teher nehezedett vállára, de vállalta a 
szolgálatot. A gyülekezet mégsem adta fel, a Széchenyi-terv és az Országos Egyház segítségével, 
valamint önerővel felújították a lelkészlakást is. A felújítás utáni hálaadás ünnepén Smidéliusz Zoltán, 
a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspökhelyettese szolgált. Az ünnepélyen sokan voltak jelen, a 
gyülekezet pedig azt a kívánságát fejezte ki, hogy szeretné, ha helyben lakó lelkésze lenne. „Istennek 
adjunk hálát, s kérjük, hogy világosítsa meg e kor nemzedékét, különösen a jövő nemzedékét, hogy 
példát tudjanak venni az ősök egyház- és templomszeretetéből, hogy mi is és a jövő nemzedéke is 
úgy tudja szeretni templomát, egyházát, ahogy az ősök tették ember javára és Isten dicsőségére" -
fejeződik be az idézett emlékezés. 

A templom mellett a gyülekezetnek az iskolára is gondja volt. A csikvándi iskola létezéséről a 
legkorábbi adat 1710-ből való. Vizközi Mihály volt az első ismert nevű mester, s annyira szerették, 
hogy nemcsak őt, hanem felnőtt fiait is többször kérték fel keresztszülői tisztségre. 1748 tavaszán 
Nagy Mihály mezőörsi katolikus alesperes tartott - parancsra - vizsgálatot, amelyben ezt állapítja 
meg: „a tanítólakás (iskola) keveset érnek. Ezeket a falu szokta kijavítani"*™. A harangláb is ennek az 
épületnek közelében volt, mivel akkoriban a harangozás kötelessége is a tanítóé volt. Talán érdemes 
megjegyezni, hogy ekkor még nem volt kötelező az iskola látogatása. Érdekes viszont, hogy a tanító 
kötelessége volt - másutt is - az ostyakészítés az úrvacsorához. A balázs- és gergely-járás voltak azok 
az alkalmak, amikor a tanító végiglátogatta a gyülekezetet, és ekkor jött össze fizetése is. Ennek a 
látogatásnak kialakult „liturgiája" volt, és méltó volt a tanító szép megvendégelése is. 1774-ben Mária 
Terézia rendezte az iskolai oktatást, azt lehet mondani, ettől kötelező az iskola látogatása. Rendeletek 

469 Polgár. 
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is jelentek meg ezzel kapcsolatban: „A falusi Oskolabéli Letzkéknek felosztása, vagyis letzkék rendi" 
címmel. Ez a mai tanmenet és tanterv, órarend alapja. Egy másik rendelet „Az oskolamesterek 
Kötelességei"-t foglalja össze. S megjelent ezzel kapcsolatban egy „Különös Regulák" című rendelet 
is. Mindezek a rendeletek az evangélikus iskolákra nem vonatkoztak, de azok követték a rendelkezés 
utasításait. A jobb módú szülők tankönyvet is vettek. A könyv elejére néhány sort vagy verset írtak. 
Egy ilyen: „Polgár Sándor könyve, igaz pénzért vette, úgyis azért vette, mert nagyon kedvelte, tanítója 
szavára tanul is ám eleget, de játszani jobb szeret.""' 

1858-ban épült az újabb iskola Hencz János lelkész és Nóvák László tanító idejében. Ehhez az 
építkezéshez a gyámintézettől segélyt is kaptak. 1907-ben az iskolában már 112 tanuló volt, az iskola 
pedig egytantermes és egytanítós volt. ez pedig már tarthatatlan helyzetet jelentett. 1907-ben egy 
községi képviselőtestületi ülés elhatározta, hogy megszervezi a másodtanítói állást, a tanító fizetését is 
megjavítja, sőt az iskolát is a község építteti fel.*" Az első és második világháború viharaiban is folyt 
a tanítást egészen addig, míg az egyházi iskolát államosították. 

Lelkészek, tanítók 
Lelkészek: Magyar (Magyari) János (1630), Lévai György (1631), N. (Jakobus) Jakab (1646), Szucsay 

Gergely (1648-1649), Lendvai János (1649-1674), Molitoris András (1697-1698), N. N. (1700), Kopjás 
András (1711-1714), Niszinin János (1714-1751), Vásonyi Sámuel (1751-1755), Petróczy (Petrovics, 
Petracz) András (1755-1761), Dérnyi László (1761-1792), Nóvák István (1793-1796), Kiss Mihály 
(1796-1799), Horváth István (1800), Zábrák Dániel (1800-1823), Hencz János (1823-1866), Hetyey Mór 
(1866-1902), Horváth Béla (1902-1933), Nagy Gábor (1939), Lukácsy Dezső (1933-1940), Németh Géza 
(1940-1978), Bálint Lászlóné Bálintné Varsányi Vilma (1979-1988), Buczohch Márta helyettes lelkész 
(1988), Asbóthné Pécsinger Éva helyettes lelkész (1988),Weltler Sándor helyettes lelkész (1998-2009), 
Zügn Tamás helyettes lelkész (2009-) 

Segédlelkészek: Kovács István (1791-1892), Varga Pál (1892-1893), Major Jenő (1939), Molnár Sándor 
(7-1957) 

Tanítók: N. N. (1700), Vízközi Mihály (1710-1720), Bors Pál (1737-1738), Badátzi (Badács, Bodács) 
Pál (1742-1753), Baranyai Pál (1753-1763), Nagy István (1764-1776), Dubovai Pál (1777-1783), 
Proszperinijózsef (1783-1788?), Jeszenszky József (1788-1793), Laucsek (Lautsch) József (1793-1796), 
Skita Mihály (1797-1798), Sólyom János (1797-1803), Zábrák Ruttkay József (1803-1816), Simon 
István (1816-?), Kiss Sándor (1816-1822), Erdélyi János (1822-1824), Székely Pál (1824-1834), Varga 
István (1834-1835), Szalay Sándor (1835-1846), Nóvák László (1846-1891), Matyák János (1869-1872), 
Schrantz József (1869-1872), Pentzer Károly (1886-1888), Szabó György (1888-1891), Rácz Sándor 
(1890-1925), Kovácsics Géza (1921-1926), Orbán János (1922-1924), Kristóf Kálmán (1925-1926), Tóth 
Lajos (1926-1944), Molnár Zsuzsanna (1936), Móricz Hona (1943-1944), Rajcs Elemér (1944-1948), 
Gerencsér Katalin (1948)*" 

A dolgozatot tPolgár Lajos csikvándi helytörténész kutatása, feljegyzései alapján Keveházi 
László készítette 

471 Dr. Sárdy István: Győr megyei népiskolai viszonyok a közigazgatás tükrében. 
472 Csilcvándi Község jegyzőkönyve, 1907. jan. 17. 
473 Magassy Sándor: Egyháztörténeti névtár. Kézirat. EHE birtokában. 
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Csöglei Evangélikus Egyházközség 

8495 Csögle, Rákóczi u. 160. 
Web: http://csogle.lutheran.hu 
E-mail: csogle@lutheran.hu 
Rostáné Piri Magda helyettes lelkész, espe
res (elérhetősége: 9452 Boba, József Attila 
u. 24.) 

Az egyházközségről már a 16. században is 
van adatunk, Dabrony filiája volt, 
1935-ben önállósult 

Csöglei anyaegyház: 74/78/45. 
Tisztségviselők: Pirka Ferenc felügyelő, 
Szalay Gyuláné pénztáros 

Adorjánházi leányegyház: 65/69/47. 
Döbrönte Kálmánná gondnok 

Nagypiriti leányegyház: 48/42/31. 
Presbiter: Bognárné Samu Erika 

Kispiriti leányegyház: 21/22/15. Presbiter: Horváth Jenőné 
Egeraljai szórvány: 31/31/19. Presbiter: Ferenczy Béláné 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 239/252/157 

A gyülekezet története 

Az anyagyülekezet 

Ez az ősi Veszprém megyei település a hun-magyar monda szerint azt a zárt területet jelenti, 
amelyen a hunok maradványai - a későbbi székelyek - laktak Árpád fejedelem bejöveteléig. 

Chigle vagy Chigla ótörök eredetű szó, olyan hely, ahol fonott kerítés, esetleg gyepíi volt. Kézai 
Simon - Kun László királyunk papja - 13. századi krónikájában említi, hogy egy 3000 fős hun sereg 
egészen Árpádig Csögle mezején táborozott. Később Mátyás király okleveleiben is találunk említést a 
környék nemesi családjairól."'' 

A reformáció hamarosan meghonosodott Csöglén. Egy 1594-es adat bizonyítja, hogy itt „szabad 
exercitiumuk" (vallásgyakorlatuk) volt a reformátusoknak. Egy 1624-es levél pedig arról tanúskodik, 
hogy „az addig 30 esztendőtől fogva romlásban levő templomuk Isten tiszteletére reparáltatik."*'^ 
Ezzel kapcsolatban két megjegyzés illik ide. Egyrészt ha 1594-ben már itt szabadon gyakorolhatták 
a reformáltak vallásukat, akkor annak korábban kellett elkezdődnie. Csögle tehát az legkorábbi 
gyülekezeteink közé tartozhat az adatok alapján. A másik, talán szomorú megjegyzés, hogy Payr 
Sándor, a Dunántúl egyháztörténésze ezt a gyülekezetet egyik nagy könyvében (Dunántúli Kerület 
története. Egyháztörténeti emlékek) sem említi. 

Ennek oka az lehet, hogy a gyülekezet a nehéz korszakban elveszthette önállóságát, azok közé a 
gyülekezetek közé tartozhatott, amelyekről nem volt nyom, és a gyülekezet újraéledése már abban az 
időben kezdődött el, amelyet Payr már nem kutathatott, mert könyvében legtovább a 18. századig jut 
el. Később is voltak kutatásai és adatai, de azok meg egy tűzben elpusztultak. Lehet, hogy ezért „tűnt 
el" Csögle is úgy, mint egy búvópatak? Mégsem ez történt, de erről már a község honlapja beszél: 
„A katolikus ellenreformáció áldozata lett a csöglei református prédikátor, Kóródi János gályarab, aki 
1675-ben Itáliában szenvedett mártírhalált." 1681-ben pedig „Sillei György csöglei prédikátor alá is 
akartak forrót önteni, sok hamis ál inquisitiokat vittek is ellene végbe." Ezek a szomorú történetek azt 
jelentik tehát, hogy ebben az időben a gyülekezet nagy része református lett. 

Bél Mátyás - a nagy evangélikus tudós - 1735-ben ezeket írja Csögléről (nagy művében, a Notitia 
Hungáriáé könyvében): „Egeralja szomszédja, a Piriti, Bíró, Búzás, Barcza, Gyarmathy, Ferenczy, 
Ambrus, Farkas, Péterffi, Dömjén, Veres, Antos, Érsek, Bende, Nagy és Szabó református vallású 
nemesek bírják, kiknek szabad vallásgyakorlatuk, lelkipásztoruk és a nyugati oldalra szépen épített 

474 Csögle honlapja. 
475 Csögle honlapja. 

784 

http://csogle.lutheran.hu
mailto:csogle@lutheran.hu


Csöglei Evangélikus Egyházközség 

templomuk van. Abban közösen tartják istentiszteleteiket a szomszéd adorjániakkal, egerallyaiakkal 
és piritiekkel, mert azoknak nincs otthon lelkipásztoruk, hanem tanítómesterek segítik őket, de 
különben, ahányszor az idő engedi, egyenként ide a csöglei istentiszteletre jönnek. Csögle ugyanis 
mintegy feje a többi falunak, igen közel hozzájuk, egyenként ágyúlövés távolság választja el tőlük, 
nem sokkal távolabbra vannak kelet és dél felé Dobron és Csősz." 

Az 1774-es egyházmegyei összeírás szerint a községnek „840 református, 151 lutheránus és 26 
pápista lakosa van" - olvassuk a falu idézett krónikájában. Tehát Csögle központ, de ekkor református 
központ volt a vidéken. A számok erről árulkodnak. „A környék evangélikusságának anyagyülekezete 
hosszú ideig Dabrony volt, ahol már 1564-ben volt evangélikus lelkész. Hét filiával is rendelkezett: 
Nyárád, Pór-Szalók, Nemes-Szalók, Adorjánháza, Egeralja, Csősz és persze Csögle is" - olvassuk a 
krónikában. 

1895-ben egy egyházlátogatás alkalmára Nagy Lajos dabronyi lelkész írta meg a gyülekezet 
történetét, és ebben a csöglei filiáról is szót ejtett. Csögle evangélikusságának lelkészei tehát ebben 
az időben a dabronyi evangélikus gyülekezet lelkészei voltak. Az 1895-ös Emlékkönyv alapján 
elmondható, hogy változatos gyülekezeti élet folyt a csöglei filiában és a többiekben is. Házi 
istentiszteleteket tartottak, valamint nagy konfirmációi ünnepélyeket, ahol a gyermekeket imádságos 
könyvekkel és Űjtestamentumokkal ajándékozták meg. Ekkoriban már alakulóban volt a gyülekezeti 
levéltár és könyvtár is. Mind az oltár és a templom hiányainak pótlására, mind pedig a szegények és 
árvák segélyezésére és iskolai neveltetésére a nőegylet alapítása és működése adott ösztönzést. Azt 
is lehet mondani, hogy ezzel megindult a belmissziói munka a filiában. Mégis, „mindezek ellenére 
Gyurátz Ferenc püspök - egy egyházlátogatásán - hangot ad azon véleményének, hogy a gyülekezetet 
a felolvadás veszélye fenyegeti." Nyilván észrevette a református környezetben „fel- és elolvadás" 
kísértését. Talán ez volt az első komoly impulzus a gyülekezetben arra a törekvésre, hogy önállóvá 
legyen. Az egyházlátogatás jegyzőkönyve az épületekkel kapcsolatban annyi információt tartalmaz, 
hogy azok jó karban vannak, de nem részletezi, hogy miket foglal magába az „épületek" kifejezés. 
Tény, hogy ekkor már iskola felállítását is tervezték a gyülekezetben annak ellenére, hogy a kellő tőke 
még nem állt rendelkezésre. Eddig az evangélikus gyermekek vallásoktatását a református iskolában 
igyekeztek megoldani. 

A trianoni békediktátum után, amikor az evangélikusság nagy vérveszteséget szenvedett, országosan 
több „missziói egyházközséget" szervezett az egyház vezetősége. A veszteség jobban a megmaradtsikra 
irányította az egyház figyelmét. Az önállósodás gondolata már 1928-ban is felmerült. Ezt támasztja 
alá néhány adat missziói segédlelkészekről, akik itt szolgáltak az anyakönyvek bejegyzései és aláírásai 
alapján. Csillag Ferenc, (1929-1931), Mohácsi László (1932), Pölöskey Miklós (1932-1935) és Balogh 
Pál (1935) szolgáltak ekkor missziói lelkészként.'"' Kakas József dabronyi lelkészi szolgálata idején 
(1909-1935) ,az ő tevőleges támogatásával, a fenti missziói lelkészek szolgálata nyomán a csöglei 
leányegyházközség fokozatosan kezdett önállósulni. 

A szervező lelkész Bárdosi Jenő volt, akit 1935-ben választott meg a dabronyi egyházközség. A 
gyülekezet tehát ettől az évtől önálló. Bárdosi Jenő 1945-ig volt a gyülekezet lelkipásztora. Utolsó 
szolgálati évéről megint van egy olyan bejegyzés, hogy itt dolgozott 1944-ben Hubert István is missziói 
lelkészként és Tóth Károly is helyettes lelkészként, sőt 1945-ben Szabó Gyula is végzett helyettesítő 
szolgálatot. (1944-1945 között és aztán 1949-1951 között)."' Utódjuk hosszabb ideig Mészáros Sándor 
volt (1945-1954), Brebovszky Gyula pedig 1954-ben volt helyettes.*" Ők már minden bizonnyal 
Mészáros Sándor kisegítői voltak valamilyen okból. 

A gyülekezet történetének érdekessége, hogy ettől az időponttól két olyan lelkésze volt egymás után, 
akik szorgalmasan végezték a gyülekezeti és szórványmunkát, de készültek a jövendő lelkésznemzedék 
tanítására is. 1954-1964 között dr. Fabiny Tibor volt a lelkipásztor. Ö innen Miskolcra került, majd a 
Teológiai Akadémián, az egyháztörténeti tanszéken kapott feladatot. Öt Reuss András követte, aki 
előbb egyházunk külügyi szolgálatában állt, majd ugyancsak a Teológiára került, és a rendszeres 
teológia professzora lett (1964-1968). A már többször említett bejegyzés szerint ezután Sárkány 
András következett a szolgálatban 1968-1969 között. 

Az is kiemeli Csöglét a gyülekezetek történetéből, hogy ezután Kovács Etelka került a gyülekezet 
szolgálatába, aki az első felavatott női lelkésze volt evangélikus egyházunknak. 1970-2003 között 
33 éven át végezte a csöglei gyülekezet szolgálatát igen nagy odaadással és szorgalommal. 1969-től 
mint lelkészi munkatárs végezte a szolgálatokat, 1970-től a gyülekezet megválasztott és beiktatott 
lelkésze lett."' Nyugdíjba vonulásától, 2003-tól Szabó Ferenc vette át a lelkipásztori szolgálatot, akinek 

476 Magassy Sándor: Onomastikon-Csögle. Továbbiakban Magassy. 
477 Magassy. 
478 Magassy. 
479 Magassy 
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távozása után, 2005-től egészen a mai napig Rostáné Piri Magda, a Vasi Egyházmegye esperese, bobai 
lelkész végzi helyettesként a szolgálatot a csöglei gyülekezetben. 

A leányegyházakról és a szórványról 
Adorjánháza a 14-15. században jöhetett létre. 1476-ból való első okleveles említése „Adryanhaza" 

néven. 1696-ban „Adorján" néven említik. A reformáció híre és tanítása valószínűleg Pápáról kiindulva 
került ide Enyingi Török Bálint idejében. Református temploma 1784-ből való, de minden bizonnyal 
már a 16. században voltak itt evangélikusok is. A kis gyülekezetnek temploma van. 

Nagypirit első említése 1372-ből való „Pered" néven. Református temploma 1796-ban épült. Kispirit 
első okleveles említése 1532-ből való „Pierre" vagy „Peír" néven. Református temploma 1739-ben 
épült. Egeralja a 17. században jött létre. Bél Mátyás leírásában (1735-ben) az Egerally családot említi 
birtokosként. Első református temploma 1740-ben épült, az újabbat 1913-ban szentelték fel. 

Lelkészek 

Lelkészek: 1895-ig Dabrony filiája, a dabronyi lelkészek jártak ki. 
Közülük a csöglei önállósodás szervezésében segítettek: Kakas E. József (1909-1953), Bárdossy Jenő 

(1953-1976) 
Csöglén szolgáltak: Csillag Ferenc (1929-1931), Mohácsy László (1932), Pölöskey Miklós (1932-1935), 

Balogh Pál (1935). Segéd-, illetve missziói lelkészi minőségben: Hubert István, Tóth Károly, Szabó 
Gyula, Mészáros Sándor (1945-1954), Brebovszky Gyula helyettes lelkész (1954), dr. Fabiny Tibor 
(1954-1964), Reuss András (1964-1968), Sárkány András (1968-1969), Kovács Etelka (segédlelkészi, 
lelkészi munkatársi, majd lelkészi minőségben 1970-2003), Szabó Ferenc (2003-2005), Rostáné Piri 
Magdolna bobai lelkész, a Vasi Egyházmegye esperese helyettesi minőségben (2005-) 

A jelen 
Csöglén a gyülekezetnek istentiszteleti célra berendezett gyülekezeti terme van a lelkészlakásban. 

Adorjánházán a kicsiny gyülekezet templomban tarthatja istentiszteletét. Nagypiriten és Kispiriten 
a református templom ad otthont a havi egy alkalommal megtartott istentiszteleteknek. Mind az 
anyagyülekezetben, mind a hozzá tartozó filiákban és szórványokban rendszeres a szolgálat felnőttek 
és gyermekek között is. 

Rostáné Piri Magda adatai és lektorálása alapján összeállította Keveházi László 
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8543 Gecse, Kossuth u. 25. 
Zügn Tamás helyettes lelkész (elérhetősége: 9127 
Csikvánd, Kossuth u. 46.) 
A 16. században éltek már itt evangélikusok Csik
vánd és Vanyola filiájaként, 
az anyaegyház önállósodása és az anyakönyvezés 
kezdete: 1895 

Gecsei anyaegyház: 175/140/95. Tisztségviselők: 
ifj. Kiss Sándor felügyelő, id. Kiss Sándor pénztáros, 
Móricz Gyula gondnok. Presbiterek: Bendes Lajos, 
Kovács Lászlóné, Pethő Sándorné, Szabó Lajos, 
Rakocsa Sándor, Mezei Istvánná, Cser Józsefné, 
Csete Zoltán, Kalmár Ede, Pap Kálmán 

Szerecsenyi leányegyház: 134/80/70. 
Presbitérium: Sipos István gondnok, Bolla József, 
Bolla Ferenc, Kovács Istvánná, Herold Gyuláná, 
Holbok József, Kiss Ignác. 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 
309/220/165 

A gyülekezet története 

A község 

Történetírók szerint a község neve 1319-ben 
Gueche.'**" Ebben a könyvben olvasható: „régi magyar 
személynév, számosan viselték". Oklevélben már 1230 körül említik Gecseként.*'" 1488-ban rovásadót 
fizettek a gecsei jobbágyok: 12 forintot a lövődéi kartauzi barátoknak, majd a veszprémi püspökség 
birtokolja a községet a környék falvaival együtt. 1531-ben a birtokállománynak majdnem kétharmadát 
a török felégette, és 1546-ban a lakosságot elhurcolta. 1557-ben azonban már újra 16 portán folyik az 
élet, bár 1570-től megint a törökök uralják. A 15 éves háború idején lakatlan, de 1609-ben újra beszél 
a krónikás „árendásokról", majd földesúri majorságról, ahol cselédség munkálkodhat. 

Gecse lakossága földművelést folytat, állattartása nehézségekbe ütközik, mivel kevés a rétje és 
legelője. Szőlőhegye azonban van, és már 1538-ban a pápai piacon értékesítik a gyümölcsöt. Ezektől 
az évektől egészen 1800-ig a győri püspökség szedi a tizedet, amelyet Kesző várához kellett vinni, 
vagy árendában művelhették a földet. Előbb az árenda évi 180 Ft volt, utóbb 300 Ft lett, sőt a földesúr 
bevezette a „szerződésben nem szereplő bárány- és méhkilencedet" is. A lakosság „szabad menetelű, 
magyar jobbágy, mely a veszprémi püspök úriszékének van alávetve". 

A leánygyülekezeti korszak 
Gecsén 1539-től éltek evangélikusok. A rábaközi falvak elnéptelenedtek, majd újra benépesültek. 

Több falu evangélikus hitéért üldözött népe menekült ide, és húzódott be az „ingoványos lápos 
területre, mely a dombok között húzódott meg" - olvashatjuk egy régi írásban. „Itt nagy földnek ura 
vette őket pártfogásába, az kinek oltalma alatt szabadon gyakorolhatták vallásukat". Egy levélben ezt 
olvashatjuk: „Még rengeteg az midőn mi eleink Getsei Helységet megszállották magok költségével 
szereztek harangot, melyre most is reá vagyon metszve: Evangélikusok Harangja. Azután később 
Augustana Confession levő eleink Oratóriumot és Mester-lakást is szereztek. Mesterjek volt, az ki 
szántóföldekkel és rétekkel bírván gyermekeket tanétott, az Eöregeknek könyörgés tételekkel és 
tanétással szolgált."'"^ 

Ebben az időben Gecse Csikvánd filiája, majd 1750-től Vanyolához kapcsolták, ahol a katolikus 
gyülekezethez tartoztak hivatalosan. Bíró Márton veszprémi püspök megbízásából a gyülekezetet 

480 dr. Csánki Dezső: Városok és falvak. III.K. 231. 
481 Szeghalmi Gyula: Dunántúli vármegyék. 580. 
482 Takács Elek: A homokbödögei gyülekezet története. Kézirat. 
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elfoglalták. Fábri püspök megnevezi az elűzött tanítót, Halmán Lajost 1752-ben. De előtte is voltak 
tanítóik, köztük nem egy lelkészi oklevéllel is rendelkezett: Zsolnai Pál, Krajczár Péter, Bors Pál, 
Irréthelyi Illés, Stieglitz János, Lakatos János s az utolsóként említett Halmán Lajos. 1752-től 1786-ig 
a mostani telek szomszédságában Kalmár Sándor pajtájában gyülekeztek össze dobszóra, mivel még 
temetéskor sem szólalhatott meg az elvett harang. 

1773-tól növekedett az evangélikusok lélekszáma. A század végén a 700 lakosú falu törzslakossága 
evangélikus, de a kevés föld - amely a szombathelyi káptalan birtoka - a megélhetést nem biztosította. 

IL József türelmi rendelete sem szüntette meg ezt a jogsértő állapotot. Ezért 1787-ben panasszal 
fordultak a „Királyi Camaralis Administrátióhoz": „Amikor könyörgésre összvegyülekezünk, vagy 
halottunk történik, szükséges lett volna az haranggal való jeladás, de mind ekkorig noha a fölséges 
Királyi Kegyelem mindenütt már közönségesen most az harangozást megengedte, mégis a Getsei 
Catholikus Atyánkfiai, nem tekintvén azt is, hogy az Harang az mi Eleink költségével szereztetett 
és tőlünk ingyen, minden pinz nélkül elvétetett, azon Harangnak haszonvételét velünk közleni nem 
akarják. Még ekkoráig fundus sem jelöltetett az hová Mesterünknek Házat építhettünk volna." 

Kérésük eredménnyel járt, mert 1787. június l-jén kelt elismervényükben ezt írják „...megvalljuk, 
hogy az elvett harangra megegyeztek az itt lakozó Római Atyafiakkal és Ökegyelméktől a Harang 
kifizetésébe felvettek 40 Ft-ot, hogy ezen mi Summa pénzen magunknak és maradékainknak másikat 
különösen szerezhessünk". Meg is vették a harangot a következő évben, Takáts Gergely kurátor 
vezetésével a kijelölt telken egy kis imaházat építettek. Mivel ezzel nem voltak megelégedve, 1788-
ban új oratórium építésére kötnek szerződést a következőképpen: „Alább megírott, megvallom ezen 
contraktusbéli levelemnek rendiben, hogy a Getsei Augustana Confession lévő lakosokkal megegyeztem 
az Új Oratoriumjoknak felépíttetése eránt nyolcvanöt forintokban oly véggel, hogy az templomnak 
szélességét négy ölben adja meg, a hossza pedig hat öl légyen. Ezen kívül pedig az megkívántató öt 
ablakkal és toronnyal azt felékesítsem és az építés munkáját érdemesen és ditséretesen megtegyem. 
Veinglin Márton kőműves mester, Zels Mihály curátor, Takáts Gergely, Zeles Márton, Vasvári György, 
Papp János elöljárók és Vazalla Sámuel tanító." 

Lelkesedéssel adják össze a szükséges pénzt, és hordják emellett az építési anyagokat. Ugyanebben 
az időben - 1791-ben - még fizetniük kellett a vanyolai plébánosnak „200 Rhenes Forintokat," amelyről 
hiteles elismervény van a gyülekezeti levéltárban. 

A tanítónak lakást építettek az iskolaépítéssel egy időben, mindkettő nagyon egyszerű épület volt. A 
templom azonban nagyon szép kivitelű, a mostaninál az épület 120 cm-rel, tornya pedig két méterrel 
alacsonyabb, és egyenes végződésű. A mostani félkörös záródást - az oltártéri átalakítást - 1886-ban 
építették hozzá. Ekkor tüntették el a díszítéseket, és a templom külső formáját is megváltoztatták. 
A vakolat díszeit leverték, és zsindellyel fedték a falakat. Az 1948-as templomfelújításlcor az eredeti 
állapotot alakították vissza. 

A tanítók 1786-tól Vazalla Sámuel, Kiss Sándor, Holin Pál és Szíj Sámuel. 1892-től Nagy Kálmán 
segédlelkész is tanítója a gyülekezetnek, az ő szolgálati idejében történt meg a gyülekezet önállóvá 
válása, ő lett a gyülekezet első megválasztott lelkésze. 

Az anyagyülekezet 1895-től 1938-ig 

Az önállósodás vágya régóta érlelődött a hívekben, mivel a vanyolai lelkész a sokszor járhatatlan 
útviszonyok miatt ritkán tudta kielégíteni az igényeiket. De nemcsak ez volt a ritka szolgálatok oka. 
A vanyolaiak ragaszkodtak a lelkészi díj levélben általuk leírt szolgáltatásokhoz és költségekhez. Ezért 
sokszor még beteggyóntatáshoz sem jöhetett át a lelkész, és így „kénytelen volt e szent céltól elállnia 
és tovább halasztania." Ezért, mint írják 1836. nov. 3-án panaszosan: „Ilyen és ilyennél több okra nézve 
vélek a filia többé nem közösködik". Igaz, hogy az egyházi felsőbbség közbenjárására megbékélnek, de 
1895-ben mégis önállóvá lesznek. 

Első lelkészül Nagy Kálmánt hívják meg, aki már 1892 óta tanítója volt a gyülekezetnek. Előtte 
ugyan Szíj Sámuel felszentelt lelkész és tanító már engedélyt kapott az 1856. jún. 18-án tartott soproni 
egyházkerületi gyűlés határozatával a keresztelésre is, az adatokat azonban még Vanyolán könyvelték. 
Az első keresztelést 1856. nov. 12-én végezte, és ezt írta: „Megkereszteltem és feljegyeztem az midőn 
az első gyermek általam megkereszteltetett Getsén 1856 év nov. 12-én Szíj Sámuel a Getsei Fiókegyház 
szabadalmas tanítója és felszentelt pap". 

Nagy Kálmán 1895. szeptember l-jétől 1938. szeptember 1-jéig lelkésze a gecsei gyülekezetnek. 
Lelkészi naplójában a következőkben írja le az önállósulás történetét: „1895-ik év szeptember első 
napja a gecsei ág. h. ev. leánygyülekezet történetében korszakot jelölő időpont. Akkor hozta hírül 
nt. Gyurátz Ferenc esperes úr személyesen a gyülekezetnek, hogy az egyházkerületi közgyűlés a 
gyülekezet kérelmének helyt adott, s az anyásítását kimondotta s ezzel a gecsei ev. hívek rég táplált 
hő óhaja teljesedésbe ment. Hogy saját lelkésszel bírjon immár semmi útját nem állván, a megfelelő 
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intézkedések a lelkészi hivatal betöltésére megtétettek. A gyülekezet első lelkészéül Nagy Kálmán 
segédlelkészt választotta meg, ki már három év óta a gyülekezet körében az iskolai tanítást is vezette." 

A gyülekezet 1898. szept. 15-ével Weidinger György nevelőt választotta tanítójuknak, aki 1902. 
szept. 15-ig látta el tisztségét. Ekkor Gálosra hívták meg, és helyébe Bárdosi Aladár bakonytamási 
másodtanítót választották. Bár az önállósodás és a tanítók személyeinek változása anyagi terhet 
jelentett, mégis 1899-ben a Fő utca 76. szám alatti beltelket - 625 Ft-ért -, majd 1902-ben ugyanezen 
telek udvar felőli részét is megvásárolták 1250 Ft-ért tanítólakásul. Ezt az épületet aztán felsőbb 
egyházi hatósági támogatással építették újjá. 

1902-ben a már lelkesedéssel munkálkodó nőegylet orgonát vásárolt 300 koronáért, amelyet nov. 
2-án ünnepély keretében szólaltattak meg a hívek örömére. A hálaadó gyülekezet öröme azonban 
hamar szomorúságra változott, mert: „1903. márc. 28-án délután 3 órakor harangok vészjelző kongása 
hívta a mezőben dolgozó embereket a községbe, hol Dallos Imréné pajtája kigyulladván, az onnan 
óriási szélben elharapózott tűz az egész falut pusztulással fenyegette." 42 lakóház égett le, ennyi család 
lett hajléktalanná. A tanítólakás számára vett épület is leégett, amelyben az egylet boltja volt. A 
koldusbotra jutott gyülekezet gyűjtőívet bocsátott ki a hittestvérekhez, és „esdő szavunkra mintegy 
ezer korona adományt nyertünk". Ezzel és a biztosítási összeggel felépítették az új tanítólakást, ahova 
Bárdosi tanító 1904. aug. hó 10-én beköltözhetett. A sokfelől érkező adományokból és egymást segítve 
a hajléktalanná vált családok is új otthonhoz juthattak. 

Az 1905. március havában tartott évi közgyűlésen Nagy Kálmán lelkész megemlékezett a következő 
tényről: „A jövő évben lesz 120 éve, hogy a gyülekezet elnyomatás után újra szervezkedett, valamint 
20 éve annak (1886), hogy a templomunk a jelenlegi nagyságában megújíttatott. Ünnepségre hívta 
össze a híveket, hogy ezzel is bizonyítsák az ősök hitéhez való ragaszkodásukat". Ekkor határozták el 
azt is, hogy a 120 évvel ezelőtt szerzett kisharangot felcserélik közadakozásból nagyobbra. 1906. május 
13-án valóban megünnepelték a gyülekezet fennállásának 120 éves jubileumát, s a 298 kg súlyú új 
harangot is ekkor szentelték fel. 

A bővítés évei 

A gyülekezet ebben az időben csak Gecse községben élt. Az anyakönyvben azonban van nyoma 
annak, hogy a szomszéd községből, Vaszarról is hoztak gyermekeket keresztelésre. 1903. szept. 8-án 
pedig már Szerecsenyből való gyermeket kereszteltek itt. Ekkor arra gondoltak a szerecsenyi hívek, 
hogy a téti gyülekezet messze van, inkább az alig 3 km-re levő Gecséhez szeretnének tartozni. 
Ez a tervük megvalósulhatott, és az 1905-ös jegyzőkönyv szerint kölcsönösen megállapodtak a 
csatlakozásról. BoUa Viktor szerecsenyi gondnok aláírásával készült jegyzőkönyv szerint: „A közgyűlés 
kölcsönös megegyezés folytán (...) a szerecsenyi fiókgyülekezet a gecsei anyagyülekezet számára az 
alábbi járandóságot fizeti: A lelkésznek fizetik az évi 10 koronát, a közös kiadásokból a reájuk eső 
részt, amely a jelenben 5 korona, a gyülekezet javára fél pár 1/8, egész pár 1/4 pozsonyi mérő rozsot 
évenként." A jegyzőkönyv felhívja a szerecsenyi gondnokot, hogy december 15-ig szolgáltassa át a 
fenti járandóságot. „A csatlakozás számban növelte a gyülekezet lélekszámát, de lelki kapcsolata csak 
akkor javult, amikor a szerecsenyi gyülekezet templomot épített 1948-ban. Eddig a hívek - vegyes 
házasok lévén reformátusokkal - a református gyülekezetben éltek, gyermekeik ott jártak iskolába, 
sőt ott konfirmáltak is. Egyházi adót is a református gyülekezetnek fizettek, sőt a temetéseket igen 
sokszor a református tanító végezte el. Jakab Sándor lelkész hetenkénti átjárással, családlátogatással és 
hittanórák tartásával ébresztette önálló evangélikus gyülekezeti életre az alig 120 lelket. De növekedett 
a gyülekezet lélekszáma a nagyrészt Új malomsokról a vaszari határban letelepedett evangélikus 
családokkal, szám szerint 17-tel. Ők az ún. Remény-telepen éltek. 

Az 1892-ben épült lelkészlakás és a vele egy fedél alatti iskolaterem még jó állapotban álltak, de a 
zsúpfedeles melléképületek már összedőlőben voltak. 1907. ápr. 2-án egy akarattal kezdtek hozzá a 
romok eltakarításához, és egy cseréptetős hátsó részt alakítottak ki, amelyben lelkészi irodát, kamrát, 
magtárt, ezek alá pincét, majd hátrább istállót, kocsiszínt és sertésólakat építettek, 3500 korona 
értékben. Kézi és igás napszámmal is szívesen vették ki részüket a hívek a munkából Kalmár Ferenc 
és Kiss János gondnokok vezetésével. Míg a férfiak az épületek felújításán munkálkodtak, a nőegylet 
tagjai „a régi rézből készült úrvacsorai edények megbecsülése mellett új, ezüstből való edényeket 
vásárolnak". Az oltár körüli zsámolyt bordó plüssel vonják be. 

Az 1908. ápr. 26-i közgyűlésen határozták el, hogy a már évekkel előbb felügyelői tisztéről 
lemondott Relle Sándor helyett Mihályi Sándor evangélikus hitben élő, egyházi ügyekben járatos 
nagydémi földbirtokost kérik fel felügyelőnek, aki elfogadta a felkérést. Tisztségét csak négy évig tudta 
lelkiismeretesen vállalni, egészségi állapota megromlása miatt 1912. okt. 20-án elköszönt a hívektől. 
Utódjául dr. Kovacsics Sándor téti járási orvost kérik fel, aki szívesen vállalta is a szolgálatot. 1912. 
okt. 20-án tartott ünnepi beiktatásakor hitet erősítő beszéddel kezdte felügyelői tisztét, és 20 koronás 
ajándékkal buzdított a gyülekezet anyagi életének erősítésére. Később Győrbe költözött, s mint városi 
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nyugalmazott tiszti főorvos és egyetemi magántanár is rendszeresen megjelent a gyülekezetben, és 
gyakorolta elnöktársi tisztségét. 

Hofbauer Pál esperes 1911. április hó 26-án tartott hivatalos látogatásán örömének adott kifejezést, 
hogy „a gyülekezet körében minden tekintetben virul az egyházi élet", az istentiszteletek látogatása, 
az iskolában folyó munka, lelkész és tanitó példás kapcsolattartása a híveket is áldozatkészségre és 
egyházhűségre serkenti. Nemcsak a helyben lakók, de még az idegenbe jutottak is adományaikkal 
tartják kapcsolatukat régi gyülekezetükkel. Sokan költöztek ki ugyanis ebben az időben Amerikába, 
akik a nagybirtokok miatt itthon földhöz nem juthattak. Voltak, akik egy-két évi munkálkodás után 
verítékkel szerzett dollárjaikat hazahozva földet tudtak vásárolni. 

A jobb élet reményét azonban összezúzta a közeledő háború vihara. így örökíti ezt meg a lelkészi 
napló: „1914. aug. l-jén éjszaka, talán még sohasem történt meg, dobpergés ébresztette fel a község 
leikosságát. Másnap a déli vonattal községünk és gyülekezetünk minden katonaviselt tagja, 42 éves 
korig, elhagyta községét és kis családját, hogy sokan közülük soha viszont ne lássák. Nemsokára 
jönnek a szomorú tudósítások a hősi halottakról, akikről a templomban megemlékeztünk név 
szerint is. Majd a rekvirálás következik, alig marad a családnak kenyérgabona. Sokan zokognak 
panaszkodva, mások keresik imádságban, istentiszteleti közösségben a lelki békességet. Reménységgel 
várnak hazaérkezőket, békességet, nyugalmas munkálkodást. A háború gyomra telhetetlen" - írja 
Jakab Sándor lelkész. A vihar elvitt „testről ruhát, asztalról kenyeret, szívekből békességet. Betört a 
templomba is és elvitte a nagyharangot, amely 1915. okt. 9-én hívta templomba utoljára a híveket." 

A gyülekezet élete is szegényesebbé vált, sokan elfordultak Istentől, mivel ezt a szörnyű vérontást 
megengedte. 1918. okt. 31-én jött a forradalom híre, majd 1919. március 21-én kikiáltották a 
Tanácsköztársaságot. Egyháztól, vallástól elfordultak többen, fogyatkoztak a templomos hívek, a 
gyülekezet közel 75%-a elmaradt. 

1920. október 7-e „feledhetetlen szép ünnepe volt a gyülekezetnek." Első püspöki látogatásra jött 
Kapi Béla püspök László Miklós titkárral, akiket Takács Elek esperes valamint Szabó Ferenc vanyolai 
lelkész kísért. A Vanyola felől érkező vendégeket du. 2 órakor lovas bandérium fogadta, harangok 
- még a katolikus templomiak is - zúgása közben érkeztek a templom előtti díszkapu elé, ahol a 
gyülekezet elnöksége fogadta őket a hívek seregével. Az í^úság sorfala között vonultak a templomba. 
Az „Isten felséges adománya" kezdetű énekkel vette kezdetét az ünnepség. Esperesi oltári szolgálat 
után Nagy Kálmán lelkész hirdette az igét János 15,1-6 alapján, majd az oltár előtt állva Kapi püspök 
„mély érzéssel beszélt a hit felemelő, életújító hatalmáról." Buzdította a híveket apáik örökségéhez, 
az evangéliumi vallásukhoz való ragaszkodásra. Imádság után a „tisztelgő küldöttségek" szóltak: 
Töreki Árpád katolikus lelkész, Kopácsy Pál körjegyző és Pap Sándorné a nőegylet nevében. A lelkész 
ismertette a gyülekezet történetét, majd záróima és ének után véget ért az ünnepség. A hívek a 
felejthetetlen szép ünnepnek emlékével távoztak az Isten házából. Özv. Mihályi Gézáné vendége volt 
a püspök és titkára, másnap Bakonytamásiban folytatódott az egyházlátogatás. 

A háború utáni időszak pénzromlása és gazdasági nehézségei sem vették kedvét a hittel tervezgető 
híveknek, lelkesedéssel adakoztak, majd rendeltek az elrekvirált harang helyett újat. Seltenhoífer 
harangöntő készítette a 273 kg-os harangot. Ünnepélyes szállítása a helyi állomásról hat ökör által 
vont, virágokkal és koszorúkkal díszített szekéren történt. Felavatására 1923. jún. 24-én a közelről és 
távolból érkező hívek örvendező seregében került sor. Takács Elek esperes, Tatay Lajos bakonytamási 
és Mesterházy László pápai lelkészek szolgálatával adott hálát a gyülekezet. Az új harang a szállítási 
költségeken kívül 628 koronába került. Jegyzőkönyvi határozattal adtak nevet is az új harangnak: 
„Hőseink Emlékére". 

1924-ben a földreform kapcsán lelkészi és kántori javadalmi földet akart venni az egyházközség 
vezetősége, de a jobb módú gazdák nem vállalták a kitűzött vételárat, annak részletekben való térítését, 
így a gyülekezet nem kapott ingatlanokat. 

Az 1928. február 6-án tartott közgyűlésen elhatározták egy új orgona vételét, mert az 1902-ben 
vásárolt használt orgona már zavaróan szólalt meg. Száz mázsa magtárí gabona értékével és pénzbeli 
adakozással megrendelték Pécsett Angster József orgonaépítőnél az új orgonát. A 4300 pengőbe került 
orgona elkészült év végére, és december 9-én ünnepélyesen avattáik fel Takács Elek esperes. Mód 
Aladár nagysimonyi és Kovács Béla pápai hitoktató lelkészek szolgálatával. 

Az 1936. június hó 28-án tartott rendkívüli közgyűlésen Bárdosi Aladár tanító lemondott, 
nyugdíjazását kérte. 37 éven át hűséggel munkálkodott evangélikus gyülekezetekben, ebből 34 évet a 
gecsei gyülekezetben. Egyházi szolgálata mellett a község javára is eredményesen munkálkodott. A 
népművelés vezetőjeként is tevékenykedett, s a lelkésszel együtt Hangya szövetkezetet hoztak létre, 
amelynek ügyvezetője lett. Községi képviselő és közgyám tisztsége mellett 16 éven át vezette a helyi 
Posta Ügynökséget. Nemcsak a gyülekezet és a község népe búcsúzott a hűséges, példás családi életet 
élő tanítótól, elismerő oklevéllel tüntette ki Kapi Béla püspök és a kultuszminiszter is. A búcsúzó tanító 
1879-ben született Várpalotán, középiskoláit a soproni líceumban és tanítóképzőben végezte. Felesége 
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Fadgyas Ilona, két gyermeke: Sándor tanár (soproni líceum), Jenő lelkész (Csögle, sopronkőhidai 
fegyház és Dabrony). Bakonytamásin másodtanító volt 1899-1902 között, Gecsén pedig 1902-től 1936-
ig tevékenykedett. Erdélyi Sándor tényői tanítót választották utódjául, aki mind az iskolai-templomi, 
mind a különböző társadalmi munkában megbecsült vezetője lett a gyülekezetnek és a községnek. 

1936. szept. 20-át így örökíti meg Nagy Kálmán lelkész naplójában: „Ezen a napon ünnepelte a 
gyülekezet temploma fennállásának 150 éves évfordulóját. Igét hirdetett Takács Elek esperes, jelen volt 
Kolozsváry László országgyűlési képviselő. A gyülekezet lelkésze ismertette a gyülekezet történetét." 
1936. nov. 22-én elhatározzák, hogy megújítják a tanítólakást színielőadások bevételéből és egyéb 
adományokból. 

Ezekben az években számban és lelkiekben gazdagodnak az íjQúság tagjai és a KIE által rendezett 
körzeti konferenciák résztvevői is. 1936. dec. l-jén Erdélyi Sándor tanító és Nagy Ilona tanítónő -
Nagy Kálmán lelkész leánya - vezetésével színdarabot rendeznek. Nagy Kálmán ebben az időben már 
sokszor gyengélkedik, így segédlelkészeket igényel a gyülekezet. Előbb Zámolyi Gyula, majd Szalay 
Kálmán segédleLkészek szolgálnak. 1938. szept. 25-én Nagy Kálmán lelkész nyugalomba vonult. Az 
önállóvá lett gyülekezet első lelkésze 46 éven át munkálkodott. Nov. 6-án búcsúzott el tőle gyülekezete, 
és imádságos áldással kísérte Pápára családjával. 

Változások időszaka, 1938-1971 

Nagy Kálmán lelkész távozásával nyugtalan időszak következik a gyülekezet életében. Megkezdődött 
a lelkészválasztással járó küzdelem, előbb három jelöltje is volt a híveknek, aztán amint változott a 
lelkészek sora, kitolódott a lelkészválasztás. 1940. április 2-án Jakab Sándor celldömölki segédlelkész 
kapott megbízatást a helyettes lelkészi szolgálatra. Alig indult el az új korszak, súlyos esemény rázta 
meg a híveket. Május 5-én, vasárnap az istentiszteleten a záróének alatt elnémult az orgona, és a 
kántor. Erdélyi Sándor összeesett, meghalt. Temetésén, május 7-én, Takács Elek esperes szolgálatával 
búcsúzott közel 4 éven át munkálkodó, szeretett fiatal tanítójától a gyülekezet. 

Az előző választási harcok miatt a hívek elhanyagolták a lelkészlakás gondozását, a templom 
udvarát és körülvevő kertjét méteres gazerdő ölelte körül. A pártoskodások is szétszórták a híveket. 
Végül a presbitérium egy akarattal a helyettes lelkészt, Jakab Sándort hívta meg lelkésznek. Beiktatása 
1940. aug. 18-án volt, Takács Elek esperesnek és a környező gyülekezetek lelkészeinek szolgálatával, 
részvételével. Igehirdetési alapigéje az új lelkésznek iKor 2,1-5 volt. Ugyanezen év aug. 4-én 
megválasztották a Gecsén lakó Hunyadi Zoltán tanítójelöltet. 

A nőegylet tagjai nagy buzgalommal rendezték újjá a lelkészlakást, udvarát és a templomot körülölelő 
kertet, így várták az i^ú lelkészházaspárt, akik ez év október 17-én tartották esküvőjüket Győrött (a 
feleség Bándy Katalin tanítónő). A nőegylet munkálkodása felélesztette az ifjúságot is, bibliakörök 
alakultak, énekkart szervezett az iíjú tanító. Előadásokat tartottak nemcsak a gyülekezetben, de a 
szomszédos falvakban is. A bevételből új harmóniumot vásároltak 340 pengőért, valamint színpadi 
felszerelést, 50 db széket és az iskolába új padokat is. Vendégeket hívtak: Sopronból teológusokat. 
Pápáról hittanos gimnazistákat. Évente többször rendeztek szeretetvendégségeket, amelyeken KIE 
vezetők, Bonnyai Sándor lelkész. Popper Mária diakonissza, valamint szomszédos gyülekezetek 
lelkészei szolgáltak. 1942-ben a templom fűtését oldják meg kályhavétellel és tűzifa szerzésével. Június 
hónapban a templomtető teljes felújítását végeztetik el a hívek adakozásából. 

Kitört a 2. világháború. A tanítót behívták 1942. okt. 4-én, így a lelkész felesége kapott megbízatást 
a gyerekek oktatására és a kántori teendők végzésére. Sűrűn jöttek a katonai behívók, az itthon 
maradottak hetenként többször imádkoztak békességért és az áldozatokért. A nőegylet 27 Bibliát 
osztott szét vagy küldött el a katonák után. Napközi otthont nyitottak, hogy munkálkodhassanak a 
nagyrészt megcsonkult családok. Volt olyan gazdaság, ahol a szerszámot a 15 éves ifjúnak kellett fognia 
édesanyja mellett. 1943-ban Szekeres Jolán lovászpatonai tanítónőt hívták a gyermekek oktatására, aki 
2 éven át jó eredménnyel munkálkodott, még a kántori szolgálatba is besegített. Szeptember 10-én 
istentiszteleten búcsúztak az első hősi halottól: Kalmár Károlytól. Október 30-án a tanítás megszűnt, 
november 6-án pedig német katonákat szállásoltak be az iskolába. Az istentiszteletet, hitoktatást 
magánházaknál, olykor egy-egy udvarban tartották. A templom udvarán légvédelmi ágyú állt. 
Szerecsenyi bérházukba és az iskolába is menekülteket szállásoltak be. 

1945 elején az általános mozgósítás elvitte a leventéket és a még itthon élő katonaköteles férfiakat. 
Menekült tanítók foglalkoztak a gyermekekkel és kántorizáltak. A húsvéti ünnepek alatt vonult végig 
a falun a front, riasztva az otthonok lakóit. A templom sértetlen maradt, csak a perselyt ürítették ki, 
és az iskolai villanyt semmisítették meg. 

A háború utáni földbirtokrendezéskor a gecsei gyülekezet 5 kat. hold földet kapott, Szerecseny pedig 
templomépítés céljára telket. A hitélet is éledezett: a pápai hitoktatók vezette diákok műsoros estekkel, 
a helyi i^úság pedig színielőadásokkal szolgáütak. Vasvári Dénes gondnok a lelkésszel együtt példásan 
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munkálkodva vezették a híveket. Bár a pénz romlása megkezdődött, mégis sikeresen, önerőből - 10 
698 Ft-ért - fizethették ki a felújítási munkát. Május 8-án ismét megnyílt a templom ajtaja Bácsi 
Sándor pápai lelkész szolgálatával. 

Jakab Sándor lelkész 1971. december 31-én nyugalomba vonult megromlott egészségi állapotára 
való tekintettel. A hívek áldáskívánással búcsúztak tőle, és elkísérték győri otthonába. Feleségének 
is megköszönték kántori munkáját, az ifjúság és a nőegylet vezetését. 1985-ben búcsúzott el tőle volt 
gyülekezete a győr-nádorvárosi temetőben. 

1972-től napjainkig 

1972 januárjában Ittzés János takácsi lelkész kapott megbízatást a helyettesítésre a gyülekezetben. A 
lelkészhiány miatt nem tudták betölteni a gecsei lelkészi állást. Ezért január 23-án Sikos Lajos esperes 
tájékoztatta a presbitériumot a takácsi gyülekezettel való társulás lehetősége felől és a helyettes 
lelkész megválasztásáról. A presbitérium magáévá tette az egyházhatósági javaslatot, és január 30-
án közgyűlési határozattal megerősítették a társulást és a lelkész megválasztását is. A közös lelkész 
lakása a takácsi gyülekezetben lesz, annál is inkább, mivel a gecsei paplak szükséges rendbehozatala 
felülmúlta volna a gyülekezet anyagi képességét. Mindegyik gyülekezetnek külön presbitériuma, 
külön pénzkezelése volt az egyházi törvények szerint. A lelkészlakás karbantartása továbbra is a 
takácsi gyülekezet feladata lesz, a lelkész útiköltségét gecsei-szerecsenyi viszonylatban fizetik. 

1972. jan. 30-án közös közgyűlésen készítik el az egyhangú meghívással megválasztott lelkész, Ittzés 
János díjlevelét. Ezután az első feladat a templomvilágítás korszerűsítése, valamint a templomtorony 
villámhárítóval való ellátása volt. Tervbe vették a templom külső felújítását és ahhoz az adakozás 
megindítását. Megújult az iíjúsági munka, és bevezették a gyülekezeti bibliaórákat. A lelkész a 
családlátogatások fontosságát helyezte előtérbe, hogy a „kívülállókat" is bevonhassák a terhek 
hordozásába és az istentiszteleti alkalmakon való részvételbe. Sajnos a szinte évtizedes munka mind 
lelki, mind anyagi vonalon megállt, mert Ittzés János lelkészt a kőszegi gyülekezet hívta meg. 

Az 1980-ban elköszönő lelkész utódja a Malomsokon és Csikvándon eredményesen munkálkodó 
fiatal lelkészházaspár, Bálint László és felesége, Bálintné Varsányi Vilma az egyházi vezetőség és a 
gyülekezet kérésére örömmel vállalkoztak mind a takácsi, mind a gecsei gyülekezetekben való 
szolgálatra. Folytatódtak a lelki munka ágazatai: bibliaórák, iíjúsági összejövetelek és evangelizációs 
sorozatok. Megtörtént a templom tervbe vett teljes külső felújítása, a belső tér szépítése nemcsak 
Gecsén, de részben Szerecsenyben is. Az idősebb presbiterek sorában már több fiatal tűnik fel és vállal 
szolgálatot. Időközben Bálint Lászlót megválasztják lelkésznek, aki azonban csak 5 éven át pásztorolta 
feleségével a nyájat, mivel meghívták őket a celldömölki gyülekezetbe. 

Távozásuk után rövid időre helyettesek szolgáltak változó beosztás szerint, amely miatt akadozott 
az élet. Ennek megoldására a gyülekezet meghívta lelkészének Görög Zoltán homokbödögei lelkészt, 
aki 1989 ősze óta látta el helyettes lelkészként a gecsei gyülekezet szolgálatát. A gyülekezetben 
rendszeresek a szeretetvendégségek, ahol hittanos fiatalok szerepelnek. Az új lelkész szolgálati 
ideje alatt a takácsi gyülekezettel való társulás megszűnt. 1997 októberétől Görög Zoltán lelkészi 
szolgálatát fogadja az alig 100 lelkes szerecsenyi leánygyülekezet is. 1997-ben ünnepelte a gyülekezet 
az önállósulás 100 éves jubileumát. 

Görög Zoltán lelkészt 2009-ben Isten magához szólította, temetése gyülekezetei nagy részvétével és 
részvételével 2009. március 26-án Pápán volt. A helyettes lelkészi szolgálatra először Weltler Sándor 
malomsoki lelkész kapott megbízást, majd még ugyanebben az évben Zügn Tamás lett a gyülekezet 
helyettes lelkésze. 

A szerecsenyi leányegyház története a templom építéséig 
A szerecsenyi gyülekezet reformációjáról nem rendelkezünk adattal. Minden valószínűség szerint 

kezdetének időpontját Pápa és környéke reformációjának megindulásával egy időbe, tehát az 1500-
as évek végére tehetjük. Története egybefonódik a téti gyülekezet történetével, amelyhez 1903-
ig tartoztak. 1903-tól viszont a nem sokkal korábban önállósult (1895) Gecse filiája lett. A gecsei 
lelkész rendszeresen átjárt ugyan Szerecsenybe, de nem sok eredménnyel. A szerecsenyiek ugyanis 
a református testvérekkel együtt gyülekezeti közösségben éltek. Ez azonban mégsem jelentette az 
evangélikus identitás feladását. 1940-ben aztán megtörtént a Gecséhez való kapcsolódás. Ettől kezdve 
nem járultak hozzá a szerecsenyi református egyház anyagi fenntartásához. A különválástól kezdve 
a kis gyülekezetben egyre erősödött a templom utáni vágy, bár ennek akkor még anyagi feltételei 
egyáltalán nem voltak meg. 

Havonként egy alkalommal tartottak istentiszteletet magánházaknál (legtöbbször a Makker, BoUa, 
Tamás, Varga családoknál). Később aztán a gyülekezet megerősödve bérbe vett helyiségben tartotta 
az istentiszteleteket és a hitoktatást is. 1944-ben a bérbe vett helyiséget lakás céljára igénybe vették. 
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Menekülteket telepítettek oda. A háború után lehetetlen volt a bérleményt visszaszerezni. Ettől kezdve 
a református iskolában volt a hitoktatás, az istentiszteletek pedig a református templomban voltak. 

1945-ben a földosztáskor a szerecsenyi gyülekezet négyszáz négyszögöl területhez jutott. Ezzel 
együtt felerősödött a templomépítés gondolata. Egyelőre azonban nem foghattak az építkezéshez 
az anyagiak hiánya, valamint a telken lévő rossz istállóépület miatt, melynek tulajdonosa, a 
helybeli szövetkezet, nem kapott engedélyt a lebontásra. Hosszú keserves utánjárással csak 1949 
szeptemberében kerülhetett sor a lebontásra. Az építés előkészületei már az 1948. november 14-én 
megtartott gyülekezeti közgyűlésen megindultak. 

Az építkezés 1949 tavaszán kezdődött. A terveket Kalmár Zoltán gecsei származású nagykanizsai 
építőmester ingyen készítette el. Ennek alapján nyújtották be költségvetésüket Csite Sándor és Fal 
János kőművesmesterek, amely 49 ezer forintot tett ki. Mi sem mutatja jobban az építkezésre való 
készséget, mint az a tény, hogy a gyülekezet kasszájában ekkor mindössze 67 Ft készpénz volt. A 
költségek fedezésére a lelkész a környező gyülekezetektől, valamint a veszprémi, győri, kemenesaljai, 
soproni egyházmegyék testvéreitől kér segítséget. A gyülekezeteknek küldött gyűjtőívekre érkeztek 
az adományok: a veszprémi egyházmegye 28 gyülekezetéből kereken 3600 Ft, a győri egyházmegye 
10 gyülekezetéből mintegy 4000 Ft, a kemenesaljai egyházmegye 9 gyülekezetéből majdnem 2000 
Ft. A fentieken kívül a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól kapott a gyülekezet 8000 forint 
államsegélyt, a Dunántúli Egyházkerület 3000 forint segélyt küldött. Az egyházkerületi gyámintézettől 
600 forint segély érkezett. 1950. május 22-én Hering János esperes értesítette a gyülekezetet, hogy 
Szerecseny a megyei gyülekezeti segélyből 700 forintot kapott. 

Az összefogás eredményeképpen Jakab Sándor lelkész 1950. október 29-én ezt jelenti: „Az építkezés 
1949. november 10-én megkezdődött. Ez év advent első vasárnapján, november 27-én az egy méter 
magasra emelkedett falak között megtarthattuk az alapkőletételt istentisztelet keretében. Az anyagok 
helyszínre szállításában segítségünkre volt vallásfelekezetre való tekintet nélkül az egész falu és a 
gecsei hittestvéreink. A templom karácsonyra tető alá került." 1950 tavaszán folytatódik az építkezés, 
de hamarosan abbamarad anyaghiány miatt. Őszre sikerül még valamelyes anyagot szerezniük, 
részben hivatalos kiutalás révén, részben egyes személyektől adományképpen. 

Tétről három kőművesmester jött el pár napi munkát végezni ingyen. A kőművesek mellé 
segédmunkásnak Kajárról és Gecséről is többen érkeztek. Ajándékba készítette Horváth Kálmán téti 
asztalosmester a templomajtót és nagyon jutányosán a karzatot. A templom festését a hozzá való 
anyaggal Horváth József győri festő, a templomajtó vasalását díszes kilincsekkel Bauer László győri 
lakatos, az üvegezést Páll Károly végezte adományképpen. A csillárt Bácsi Sándor pápai lelkész, a 
templomi Bibliát BoUa József, a gyertyatartókat pedig a gecsei gyülekezet adományozta. Az oltárterítőt 
az evangélikus asszonyok gyűjtéséből szerezték be, és Mészáros Ida varrta ki. 

A szerecsenyi templom megépülése emberileg Jakab Sándornak, a gyülekezet akkori lelkészének 
köszönhető. Hihetetlen tenni akarással és fáradhatatlanul dolgozott. Nemcsak szellemi irányítója volt 
a munkálatoknak, bár ez sem kevés, hisz beszámolójában említi, hogy az építkezéssel kapcsolatban 
megírt levelek száma 229, és az egy év alatt, míg a templom épült 127 napot volt távol lakásától. A 
fizikai munkából is bőséggel kivette részét. Ez utóbbiról Makker Sándor presbiter a templomavató 
közgyűlésen így számol be: „Nagyon jól tudjuk, és nem akarjuk elfelejteni, hogy Tisztelendő Urunk 
nemcsak az adminisztrációs munkát végezte az építkezésnél, és nemcsak irányított minket, hanem 
fizikai munkát is végzett oly mértékben, amely nekünk is nagy buzdítást adott. Előttünk van kedves 
Tisztelendő Urunk, ahogy kubikus lapáttal a kezében velünk együtt ássa a templom alapját, és 
lapátolja a betonkeveréket. Gyakran láttuk a falak építésénél malteroskanállal a kezében, vagy amint 
a téglát hordta. Nem feledjük, hogy sokszor életének veszélyeztetésével a magas állványokon az 
ácsokkal együtt dolgozott. Előttem van, amint sokszor sárosan és átázva sárban és hóban átjött ide 
Szerecsenybe azért, hogy az elkezdett munkát jelenlétével és segítségével előbbre vihessük. Kedves 
Tisztelendő Urunk! A templom építésében végzett szolgálatát úgy vesszük, mint szívének ajándékát." 

Elkészült hát a nagy mű, áll a templom. Legalábbis részben. Tornya ugyanis befejezetlenül maradt, és 
a belső berendezés is hiányzott. Harangjuk sem volt. A gyülekezet mégis úgy érzi, hogy köszönetet kell 
mondani Istennek. Ezért felkérték Túróczy Zoltánt, a Dunántúli Egyházkerület püspökét, hogy avassa 
fel a templomot. A templom avatására 1950. október 29-én a délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet 
keretében kerül sor Az avató istentiszteleten jelen voltak: dr. Kovácsics Sándor egyházközségi 
felügyelő, egyetemi magántanár, Túróczy Zoltán, a Dunántúli Egyházkerület püspöke, Menyhár 
István püspöki titkár, Lukácsy Dezső téti. Bácsi Sándor pápai, Mészáros Sándor csöglei lelkészek, 
Varga Károly a szerecsenyi gyülekezet, Vasvári Dénes és Papp Kálmán a gecsei gyülekezet gondnokai, 
a szerecsenyi presbiterek, a templomépítésen dolgozó iparosok: Csite Sándor és Fal János kőművesek, 
Horváth József győri festő és Horváth Kálmán asztalos Tétről és még sokan mások. 

A nehéz napok még ezután következtek. A templom építéséhez szükséges anyagiakat nagyobbrészt 
segélyként kapta a gyülekezet, de a továbbieikat immár nekik kell elvégezniük. A templomszentelés 
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utáni idők teendőit Jakab Sándor lelkész 1952. május 22-én a következőképpen foglalja össze: „A 
felavatást követő hetek, téli hónapok az anyagbeszerzéssel teltek. December 6-án elkészült a torony 
körüli állvány, 7-én, 8-án elkészült a toronyalapot fedő betonpárkány, melyre a torony kerek folytatása 
épült. December 14-én a torony tetőszerkezetének elkészítéséhez fogott az ácsmester. December 27-én 
elkészült a torony kőművesmunkája, 1951. január 4-én pedig a torony tetőszerkezete." 

Január 16-án megtörtént a torony bádogozása és a kereszt feltétele. Ezután az építkezés rövid ideig 
szünetelt pénzhiány miatt. Augusztus 27-én felvágatták a faanyagot, majd megtörtént annak az 
asztaloshoz való szállítása. Megegyeztek a kőművessel a külső vakolásban, amely a templom alapjának 
kiásásától számított két éven belül - 1951. november 10-én - elkészült. November 23-án lerakták a 
szószék alapját. 1952. január 4-én BoUa József és BoUa István Tétről Szerecsenybe szállították a kész 
templompadokat. 1952. január 4-én és 5-én a padokat behelyezték. Január 10-én a templom belső 
ajtaját szerelte fel Horváth Kálmán téti asztalos. Március 5-én és 6-án helyére kerül a szószék is. 
„Március utolsó napjain Horváth József győri festő belakkozta a templom padjait, a szószéket és az 
ajtókat, és ezzel mostani állapotában elkészült templomunk" - írja Jakab Sándor 1952. május hó 22-i 
jelentésében. 

A szerecsenyi leányegyház története a templomszenteléstől napjainkig 
Jakab Sándor lelkész 1971. december 31-én nyugalomba vonult megromlott egészségi állapota miatt. 

1972 januárjában Ittzés János takácsi lelkész kapott megbízást a helyettesítésre a gyülekezetben, mivel 
a lelkészhiány miatt az egyházi felsőbbség nem tudta betölteni a gecsei lelkészi állást. Január 23-
án Síkos Lajos esperes tájékoztatta a gecsei presbitériumot a gyülekezet takácsi gyülekezettel való 
társulásának lehetőségéről és a helyettes lelkész megválasztásáról. A presbitérium magáévá tette az 
egyházvezetőség javaslatát, és január 30-án közgyűlési határozattal erősíti meg a társulást. 

1981-ben Ittzés Jánost a kőszegi gyülekezet hívja meg lelkészének, és helyét az akkor malomsoki 
lelkészházaspár, Bálint László és felesége, Bálintné Varsányi Vilma veszi át. így most már a Takácsi-
Gecsei Társgyülekezet (Szerecsennyel együtt) a Malomsok-Csikvándi társult gyülekezetnek is 
társgyülekezete lett. Bálint László szolgálata alatt kerül sor az idő vasfoga által kikezdett szerecsenyi 
templom felújítására. A gyülekezet elhatározza, hogy építésének 50. évfordulójához közeledő 
templomát felújítja. A renoválás költségét a gyülekezet viseli, ezért a lelkész 1988. február 25-én 
körlevelet bocsát ki: „Kicsi templomunk nagyon rászorul a tatarozásra, hogy a falu központjában 
méltóképpen tükrözze gyülekezetünk Isten iránti szeretetét és templomunk iránti hűségét" - írja 
körlevelében Bálint László lelkész. A gyülekezet magáévá teszi a felhívást, és az asszonytestvérek 
vállalják a gyűjtést. A feladatot a következő asszonytestvérek végezték: Bolla Vilmosné, Gerencsér 
Pálné, Herold Gyuláné, Bolla Ernőné, Bolla Viktorné, Kovacsics Józsefné, Bolla Jenőné. 

A gyűjtés eredménye 63 200 forint. A gyülekezet a munkát Gyimóthy Kálmán pápai kőműves 
kisiparosnak adja ki. 1989-ben aztán Bálint Lászlóék Celldömölkre kerülnek, távozásuk után rövid 
ideig helyettesek szolgálnak, így az istentisztelet ideje mindig változó. Ezt a gyülekezet megelégelvén 
fölkereste lakásán Görög Zoltán lelkészt, aki akkor még a takácsi gyülekezetet is gondozta. Az 
egyházi felsőbbség hozzájárulásával a gyülekezet meghívta lelkészének Görög Zoltánt, aki 1989 
őszén lett helyettes lelkésze a gecsei gyülekezetnek. 1990-ben Mitykó András lovászpatonai lelkész 
családi kötelékekre tekintettel kapja meg a szerecsenyi gyülekezetben a szolgálatot. Távozása után 
Malomsokról és Pápáról látták el a lelkészi szolgálatot. 1997 október havától újra Görög Zoltán 
lelkész szolgált a szerecsenyi gyülekezetben 2009 márciusi haláláig. A helyettesítésre ekkor Dechertné 
Ferenczy Erzsébet lovászpatonai lelkésznő kapott ideiglenes megbízást, jelenleg pedig Zügn Tamás. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: Gábor Mátyás (1670-1673), ezután 1834-ig a gyülekezet Csikvánd, majd Vanyola filiája. 

Szíj Sámuel lévita tanító (1885-1892), Nagy Kálmán vanyolai segédlelkész kihelyezve (1892-1905), 
Nagy Kálmán (1905-1938), Zámolyi Gyula segédlelkész (1936), Szalay Kálmán segédlelkész (?), Tóth 
János (1938-1939), Zongor Endre segédlelkész (1939-1940), Jakab Sándor helyettes lelkész (1940), 
Jakab Sándor (1940-1971), innen a gyülekezet takácsi társgyülekezete lett, Ittzés János takácsi lelkész 
(1972-1981), Ittzés János Kőszegre meghívása után Csikvánd, majd Malomsok gondozta, Bálint László 
és Bálintné Varsányi Vilma (1981-1989), Görög Zoltán (1989-2009), Dechertné Ferenczy Erzsébet 
helyettesít ideiglenesen Lovászpatonáról, majd Zügn Tamás (2009-) 

Tanítók: Zolnay Pál (1685-1690), Krajczár Péter (1690-1700), innen Farkas János plébános gondozta a 
gyülekezetet. Bors Pál (1760-1715), Szily István (1721-?), Irréthelyi Illés (?), Vrathely Illés (1727-1731), 
Stigütz János (1731-1740), Lakatos János (1740-1745), Halmán János (Lajos?) (1745-1749), Vazella 
János (1786-1831), Kis Sándor (1831-1838), Halász Pál (1838-1848), Szíj Sámuel (1848-1888), Locszva 
(?) Aurél (1888-1890), Nagy Sándor (1890-1891), Hildebrand Miksa (1891-1892), Nagy Kálmán lelkész 
is tanított, Weidinger György (1898-?), Bárdosi Aladár (1912-1936), Erdélyi Sándor (1936-1940), Nagy 
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Ilona (1936-?), Hunyadi Zoltán (1940-1944), Szekeres Jolán (1944-1946), Szabó László (1946-1948) 
Felügyelők: Kalmár Ferenc és Kis János gondnokok (?), Relle Sándor felügyelő ((?), Mihályi Sándor 

(1908-1912), dr. Kovacsics Sándor (1912-1945), Vasvári Dénes gondnok (1945-?), i^. Kiss Sándor 
(2008-)*"^ 

tGörög Zoltán 

Forrásmunkák: 

Nagy Kálmán: Lelkészi napló 
Jakab Sándor: Lelkészi napló 
Gyülekezeti levéltár, Gecse 
Payr Sándor: Gyurátz Ferenc élete 
Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék 
Dr.Csánki Dezső: Városok és falvak III. k. 560. 

483 A régebbi adatok Magassy Sándor névtárából valók. Az újabb adatok azért nem pontosak, mert Görög Zoltán lelkész 
meghalt, miközben megígérte az adatok pontosítását. 
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Homokbödögei Evangélikus Egyházközség 

8563 Homokbögöde, Jókai u. 27. 
Web: http ://homokbodoge.lutheran.hu 
E-mail: homokbodoge@lutheran.hu 
Tóth Károly beosztott lelkész Homokbödögén 
(elérhetősége: 8541 Takácsi, Petőfi u. 50.) 
Szakos Csaba helyettes lelkész Nagygyimóton és 
Tapolcafőn (elérhetősége: 8555 Bakonytamási, 
Széchenyi u. 3.) 

A gyülekezet keletkezése és az anyakönyvezés 
kezdete: 1737 

Homokbödögei anyaegyház: 167/280/240. 
Tisztségviselők: Gabnai Sándor felügyelő. Kovács 
Lajos másodfelügyelő, Banai Endre pénztáros, 
Domokos Mihályné számvevőszéki elnök, Gabnai 
Kálmánné számvevőszéki tag Németh Miklós 
számvevőszéki tag. Presbiterek: Berzsenyi Lajos 
harangozó, Bíró Károlyné, Gál Józsefné, Horváth 
Imréné, Károlyi Lajosné, Németh Ferenc, Németh 
János, Piszker Pálné, Szűcs Lászlóné 

Nagygyimóti leányegyház: 111/160/135. 
Tisztségviselők: Józsa László gondnok, Kalbert 
Zoltán gondnokhelyettes. Érsek Gézáné jegyző. 
Presbiterek: PéknerLajosné, Nagy Viktorné, Csatári 
Lajosné, Kánai Viktor, Németh Géza, Baranyai 
Lászlóné, Molnár Dénes, Molnár Dénesné, Flider Ferencné, Csizmadia Lajosné 

Tapolcafői leányegyház: 130/120/98. Tisztségviselők: Banai Gyula gondnok. Nagy Gáhorné 
pénztáros. Domonkos József tiszteletbeli gondnok. Presbitérium: Kutasi Dénesné, Csigi János, Radics 
Ferenc, Váczi Lajos, Banai Ferenc, Váczi Kálmán, Nagy Károlyné. 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 408/560/473 

A gyülekezet története 

A homokbödögei gyülekezet 
Homokbödöge Pápától 15 km-re délre a Bakony lábánál fekszik. Története a 12. századra nyúlik 

vissza. A falu eredetileg királynői birtok. A régi feljegyzések szerint a királynő fazekasai lakták a falut, 
mint ilyenek kisnemesi kiváltságot élveztek. 

A homokbödögei gyülekezet történetének kezdete szorosan összefügg a szomszéd Ugod község 
történetével. A korabeli feljegyzések szerint valószínűleg Ugod volt az anyagyülekezet, melyhez 
Homokbödöge mint filia tartozott. A homokbödögei gyülekezet a 16. században keletkezett. Mind 
az evangélikus, mind a református egyháznak voltak itt hívei, akik 1598-ban oratórium számára 
szereztek fundust, ingatlanokkal együtt. 1655-ben is az ugodi prédikátor és mester járt ki Bödögére 
mint Ugod filiájába istentiszteletet tartani. Ugod Choron János vejének, ifjabb Nádasdy Tamásnak a 
birtoka, virágzó evangélikus anyagyülekezet volt mindaddig, amíg az ugodiakat újra katolikussá nem 
tették az Esterházyak idején. 

Az 1629. évi körmendi református zsinat jegyzőkönyve szerint a gyülekezet „az ellenkezők 
(evangélikusok) által elfoglaltatott".**'' Tehát már 1629 előtt volt itt gyülekezet. 1630-ban 
Szentmihályfalvai Miklós volt a lelkész, utóda Kecskeméti Albert lett, majd 1646-ban Gally György 
ugodi lelkész jelen volt a büki zsinaton, aki már 1642-ben mint száki lelkész írta alá a Concordiát. 
1655-ben a szakonyi zsinaton Monedula (Csóka) János nevű lelkészt avatták fel ugodi lelkésznek. Erről 
vallja Árki István ugodi törvényes esküdt: „mikor 1655-öt írtak, akkor Csóka János nevű prédikátor 
volt Ugodban, akivel együtt jártam Bödögére könyörgésre és prédikációra Péter András nevű német 
ember házához." Ugod mint anyagyülekezet 1661-ben Szentmiklósy János esperességének idején még 

484 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924. 175-176. Továbbiakban: Payr 
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fennállott. Az 1662. évi országgyűlésen a protestáns rendek Ugodot is felhozzák, mint ahol Esterházy 
Ferenc tisztjei a templomot és a paplakot római katolikus részre elfoglalták, és az összes lakosokat 
vallásuk elhagyására kényszerítették. 

Az önálló homokbödögei gyülekezetről legközelebbi adatunk 1703-ból való, amikor is egy Juhos 
nevű lelkész volt Bödögén. 1711-ben már van az evangélikusoknak Bödögén temploma, mivel a pápai 
híveket az Esterházyak elűzvén az evangélikus hívek Homokbödögére jártak istentiszteletre. Egy régi 
írás szerint „templomuk jóformán a pápai hívek segítségével állott fenn. Ma is látható a templomban 
az a két tölgyfa pad, amelyet a pápai hívek számára tartottak fenn. A pápaiak 1784-ben tértek haza 
saját templomukba. 1785-ben a csóti gyülekezet is levált a gyülekezetről. 

Károly István 1711. évi egyházlátogatási jegyzőkönyve csak tanítót említ Bödögén. Ugyancsak ő 
említi, hogy 1724 körül Tóth István Homokbödöge lelkésze. 1725-31 között Göndör György a bödögei 
lelkész, 1735-ben Csikvándy (Thalabér) Ferenc veszi át a szolgálatot, de még ez évben újra változás 
történik, 1735-1737-ig Clement Jakab lett a lelkész. Az ő idejéből származik a gyülekezet 1737-ben 
kezdődő első anyakönyve, melyet mind a mai napig folyamatosan vezetnek a lelkészek. Öt Tóth 
István váltja fel 1737-től 1749-ig, akit Horváth Mihály követett (1749-1757), majd Hrabovszky Sámuel 
volt 1757-től 1762-ig a lelkész. Az ő idejében, 1759-ben állítanak haranglábat. Hrabovszky Sámuel 
feljegyezte, hogy lelkészkedése idején az imaház és az iskola is romos állapotban volt. Az ő szolgálata 
idején vásároltak a templomba székeket, illetve építettek karzatot. 

Dubovay János lelkész ideje alatt a gyülekezet új haranglábat épített, és elhatározta, hogy a 
templom illetve a lelkészlakás felújítására - 1854-ben - templomi fundációt hoznak létre. Ez azt 
jelentette, hogy a hívek minden esztendőben karácsony és újév között önkéntes adományt adtak a 
fent említett célra. Erre azért volt szükség, mert a gyülekezet második temploma, melyet 1779. július 
6-án kezdenek építeni, és mely 1781. december 8-ára készült el, 1854-re újra romos állapotba került. 
Ez utóbbi templom cölöpökre épült, torony nélkül. 1884-ben Kiss Lajos lelkészsége idején elkészült 
a templomhoz a torony, és ezzel a templom új bejáratot kapott. 1885-ben új harangot vásároltak a 
kisharang helyett, amely időközben a református templomba került. 1902-ben a nőegylet új oltárképet 
ajándékozott a gyülekezetnek, 1906-ban pedig a férfi énekkar orgonát építtetett, amelyet 1954-ben 
újjáépítettek, majd 1996-ban villamosítottak. 

Nagygyimóti leányegyház 

Nagygyimót az Öreg-Bakony hegység északi lejtőjének végén. Pápa városától keletre 6 km távolságra 
fekszik. A Gyimót falunév régi magyar személynevünk megtartója. Első írott emlékét az a latin nyelvű 
oklevél őrzi, amelyet 1232-ben adtak ki abból az alkalomból, hogy a Péter nevű, Gyimótról származó 
ispán szolgát vásárolt. 

A gyülekezet történetéről első adatunk 1598-ból származik, amikor is a helyi evangélikusok 
megalakítják az Ugodhoz tartozó leányegyházukat.'"^ A református egyház 1618-ban a pápai 
esperességhez tartozó anyaegyházközségként említi.*'"' Ettől kezdve az evangélikusok és a reformátusok 
közösen tartanak tanítót. De a feljegyzések szerint az ifjabb evangélikus Nádasdy Tamás, „akit a 
kálvinisták misésnek gúnyoltak," innen és Nyaradról elűzte a református lelkészeket."'" 

A homokbödögei anyakönyvi bejegyzések mellett a gyülekezet régmúltjáról tanúskodik egy 
1703. évi jegyzőkönyvbe foglalt tanúvallomás is: „Bödöge mindenkor Ugodhoz tartozó ecclésia volt 
mindaddig, amíg Ugodot pápistává nem tették, aminthogy Gyimót lutheránus hely volt." 

A gyülekezet a fejlődés útjára 1879-ben lépett. Ebben az évben tanítólakás számára házat szereztek, 
majd ezzel egy időben iskolát is építettek, mely egyúttal imaházként is szolgált. Első tanítójuk Balassa 
Sándor volt. Mindjárt az első évben takarékmagtárat alapítottak, ezzel is hozzájárulva az anyagi alap 
megszilárdításához. 1883-ban két harangot szereztek be harangállvánnyal együtt. A gyülekezet számbeli 
gyarapodására mutat, hogy 1885-ben az imaház már nem elég a hívek befogadására. Elhatározták, 
hogy templomépítési alapot hoznak létre a hívek önkéntes adományaiból. 1895-ben megalakult a 
nőegylet, amelynek bevételei ugyancsak a templomalapot szolgálták. 1888-ban önkéntes adakozásból 
népkönyvtár létesült 52 kötettel. Ekkor a gyülekezet második tanítója Petter Viktor. Anyagyülekezetük 
Homokbödöge volt, ahonnan Takács Elek esperes lelkész évente hatszor, február hó első vasárnapján, 
húsvét második ünnepén, mennybemenetel ünnepén, augusztus első vasárnapján, aratási hálaadó 
alkalmával és advent második vasárnapján jött ki istentiszteletet tartani. 

1872-ben épült fel az evangélikusok első iskolája Kovacsics Jánosék portáján a gyülekezeti tagok 
áldozatkészségéből. Miután 1868-ban leégett a falu és az imaház is, szükségessé vált a fentebb 
már említett új imaház építése. 1909-ben felépült az új, impozáns templom, valamint az iskola a 

485 Payr. 176. 
486 Payr. 176. 
487 Adattár. VIII. 21.31. 
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tanítólakással. 1942-ben felújítják a templomot és az iskolát is. Közben 1938. május l-jén meghalt 
Petter Viktor, és helyébe 1939. augusztus 6-án Sokoray Józsefet választották tanítóul. 

A gyülekezet gondozását 1950. augusztus 20-ától Bárány László nyugalmazott lelkész vette át. 1958-
tól újra homokbödögei lelkészek szolgálnak Nagygyimóton. 

Görög Zoltán halálával az állás megüresedett, ideiglenesen Szakos Csaba bakonytamási lelkész 
helyettesít. 2009. december 13-án a nagygyimóti templom fennállásának 100. évfordulóján a hálaadó 
istentiszteleten igét hirdetett Ittzés János püspök. 

2010. szeptember 4-én a második presbiteri találkozót tartottuk meg a házigazdák vendégszeretetét 
élvezve. 6 gyülekezet presbitériuma (Bakonytamási, Pápateszér, Vanyola, Csót, Nagygyimót és Pápa-
Tapolcafő) 45 fő volt együtt. 

2011. február 5-én evangélikus jótékonysági bált tartottunk. 

Tapolcafői leányegyház 

Tapolcafő Pápa város része, hivatalos neve jelenleg Pápa-Tapolcafő. A Pápát Veszprémmel összekötő 
főútvonalon a Pápát követő első település. 

A gyülekezet 1805-ben alakult. Anyakönyvi adatai szerint már előzőleg is voltak itt evangélikusok 
a református gyülekezeten belül, azonban lélekszám szerint mindig kevesebben voltak. Az alakulás 
évében mintegy 200 lelket számlált a gyülekezet. 

A hívek Perlaky Gábor (1805-1817) homokbödögei lelkész szolgálata idején felbuzdultak, és tanítót 
szerettek volna hívni. Mivel azonban sem iskolájuk, sem tanítólakásuk, sem imaházuk nem volt, a 
vármegyei hatóság engedélyével 1805. október 9-én imaház és tanítólakás számára nyolcvan forint 
értékben telket vásároltak. 1806-ban a telek szomszédságában levő lakóházat is megszerezték. Ez lett 
a tanítólakás. Még ebben az évben meghívták Németh Zsigmondot tanítónak Bakonyszentlászlóról. Ö 
lett a gyülekezet első tanítója. 

Isten segítségével a gyülekezet az évek során tovább fejlődött, és a gyülekezeti tagok áldozatkészsége 
folytán felépítették 1830-ban a máig is álló imaházat (templomot) 1772 Ft költséggel. A következő 
években zavartalan a fejlődés. Az 1900-as évek elején a kedvezőtlen talajviszonyok folytán az egyházi 
épületek rongálódnak, repedeznek, s így folytonos javításra szorulnak. 

A gyülekezet mindig a homokbödögei gyülekezet filiája volt. Az úrvacsora kiszolgáltatására 
az anyagyülekezet lelkésze évi négy alkalommal tartott itt istentiszteletet: karácsony második 
ünnepnapján, húsvét utáni első vasárnap, pünkösd második ünnepén és aratási hálaadó istentisztelet 
alkalmával. Egyéb alkalmakkor a mindenkori kántortanító, „prédikáló-tanító" tartott istentiszteletet, 
így történt ez 1950-ig, az államosítás évéig. Ettől kezdve a mindenkori anyagyülekezeti lelkész járt át 
Homokbödögéről istentiszteletet tartani. 

Lelkészek, elöljárók 
A homokbödögei gyülekezet lelkészei: 
Juhos N. Ugod prédikátora (? egy 1708-as jegyzőkönyv adatai szerint „Homokbödöge mindenkor 

lutheránus gyülekezet volt és Ugodhoz tartozott."), Klement Jakab (?), Csikvándi Ferenc - a fenn 
említettekről semmit nem tudunk. Tóth István (1737-1749), Horváth Mihály (1749-1757), Hrabovszky 
Sámuel (1757-1762), Szent-Gróthy Kiss István (1762-1771), Kiss Zsigmond (1771-1783), Patyi Ferenc 
(1783-1787), Farkas László (1787-1791), Nagy István (1791-1798), Moszbery Péter (1798-1801), Bongya 
Gábor (1801-1805), Perlaky Gábor (1805-1807), Dubovay Sámuel (1807-1842), Dubovay János (1842-
1868), Kiss Lajos (1868-1902), Tóth Kálmán (1902-1905), Takács Elek (1905-1951), Szabó Gyula (1951-
1955), dr. Ferdinánd István (1955-1973), Görög Zoltán (1973-2009), Szakos Csaba helyettes lelkész 
Nagygyimóton és Tapolcafőn (2009-), Magassy Sándor Homokbödögén (2009), Tóth Károly István 
takácsi beosztott lelkész Homokbödögén (2009-) 

Felügyelők: 
László Elek (?), Gyimóthy Pál (1812), Fodor István (1814), Gyimóthy Márton (1816), Kamondy 

Márton, Mátis Ferenc, Mátis Péter. A fent említettekről nem tudunk közelebbit. Berzsenyi József 
(1929-?), Berzsenyi Lajos (1929-1937), Berzsenyi Béla (1937-1972), Pongrácz Dénes (1972-1980), 
Gabnai Sándor (1980-) 

tGörög Zoltán lelkészs 
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8516 Kemeneshőgyész, Ady E. u. 23. 
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gergelyi, Dózsa Gy. u. 1.) 

A gyülekezet a 16. században keletkezett, 
újjáalakulás és anyakönyvezés 1783-tól 

Kemeneshőgyészi társegyház: 370/350/325. 
Tisztségviselők: Németh Imre felügyelő. Szálai 
Jánosné gondnok. Borbély Balázsné pénztáros. 
Takács Sándor számvevőszéki elnök. Fodor József 
Imre és Szakács Lajos számvevőszéki tagok. 
Presbiterek: Barti József, Döbrönte Béla, Kovács 
Zoltánné, Szálai János, Takács Sándorné 

Magyargencsi társegyház: 353/315/290. Tisztségviselők: Holczinger Judit felügyelő, Bálintné Sári 
Judit gondnok, pénztáros, Mógor Tamás jegyző. Molnár Károlyné számvevőszéki elnök, Győrffyné 
Háry Judit, Boros Gyuláné, Jakab Istvánné, Molnár Károly, Sári Gyuláné, Sülé Gáborné, Sülé Gyuláné, 
Szóka Lászlóné 

Szórványok: Kemenesszentpéter (35/10/10), Egyházaskesző (18/10/10), Várkesző (10/0/0) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 786/685/635 

A gyülekezet története 

A gyülekezetek története a türelmi rendeletig 
Régi feljegyzések szerint Hőgyész községet már 1343-bím és 1345-ben donációként kapta az Ostffy 

család őse a leányág számára Nagy Lajos királytól. így lett a község a család számára „hölgyrész", s 
valószínűleg ebből alakult ki e település neve is: Hőgyész. 

írásos emlékek híján nehéz megmondani, hogy melyik év volt az, amikor Isten Lelke legelőször 
érintette meg az evangéliummal a Veszprém megye nyugati csücskében élő kemeneshőgyészieket és 
magyargencsieket. Csak következtetni tudunk arra, hogy gyülekezet itt már akkor lehetett, amikor 
Kemenesalján a reformáció terjedni kezdett. Más helyekhez hasonlóan, valószínűleg itt is, a hívek 
lelkészükkel, templomukkal és egyházi javaikkal együtt tértek át a lutheri tanok követésére. A „cuius 
regio, eius religio" elve alapján e területek birtokosai (Kisfaludy, Ostffy, Radó és Gömbös családok) is 
segíthették a reformáció térhódítását. 

Noha homály fedi a reformáció terjedésének és a gyülekezet történetének első évtizedeit Hőgyészen 
és Gencsen, egy-egy történelmi adatra azért lehet bukkanni: 1646. augusztus 13-án a büki zsinaton 
jelen van Hőgyészről Szentmihályfalvay János, a gyülekezet első ismert lelkésze. Az ugyancsak jelen 
lévő gencsi lelkész nevét nem ismerjük. 1647. november 12-én Fodor János hőgyészi lelkész, 1649. 
június 16-án pedig Fiomoky János gencsi lelkész aláírják a Concordia-könyvet. Az 1661-es Musay 
Gergely püspök által készített jegyzékben Hőgyész is szerepel a gyülekezetek sorában.*'* Ezek az 
adatok világosan mutatják, hogy a 17. században már létezett a gyülekezet. 

Az 1690-es években Kemenesalja és a szomszédos vármegyék 41 gyülekezete esperességet alakit, 
ennek első esperese, Asbóth János 1695-ben egyházlátogatást végez. Feljegyzéseiből tudjuk, hogy 
Hőgyész és Gencs különálló gyülekezetek voltak ebben az időben. Ekkor Gencsen Rajki János 
(1695-1698), Hőgyészben pedig Jeszenszky Pál (1695-1710) a lelkész. Mindkét gyülekezetnek a falu 
közepén van a temploma (a mai római katolikus templomok), lelkészlakása, lelkészi földbirtoka, 
iskolája azonban egyiknek sincsen. Anyakönyvi bejegyzésből tudjuk, hogy 1698-ban Hőgyészen 350 
evangélikus és 26 katolikus, Gencsen pedig 319 evangélikus és 12 katolikus él. 

1706-ban Gencsnek már van tanítója Szivágyi István személyében. 1708-ban a hőgyésziek a gencsi 
tanítót áthívják magukhoz, s mellette 1710-től segédtanítót is tartanak, Luthár Istvánt. Gencsre 1710-
ben új temító érkezik: Rusa Mihály, aki Miskei János (1698-1710) utódja. Cseh György (1710-től) 

488 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924. 330. 
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lelkész mellett ténykedik. 1710-1732 közötti időben Hőgyészen Bokányi József (1725) és Lucze János 
(1726-1732) a lelkészek, míg Gencsen Holéczy Ádám (1725-1732) szolgál. 

Az első virágzás ígéretes ideje nem tartott sokáig. III. Károly uralkodása idején Vajda Zsigmond fő- és 
Balogh Ádám alszolgabírók vezetésével templomfoglalások indultak Kemenesalján. Az evangélikusok 
pártfogóinak, Ostffy Mihálynak és Vidos Miklósnak minden igyekezete ellenére megkezdődik a 
vallásüldözés ebben a térségben is. 1732. január 28-30-án maga az alispán jött gyülekezeteinkbe, hogy 
mindkét helyen a magával hozott katolikus plébánosoknak adja át a templomot, egyházi javakat és 
szántóföldeket. Lucze Jánost elüldözik, Holéczy Ádám pedig itt maradva zsellérkedik. 

A hőgyésziek elűzött lelkészük helyébe Csurgó Györgyöt (1732. január-augusztus) hívták meg 
lelkészüknek, hogy visszaállítsák az evangélikus istentiszteletet. Ez azonban nem sikerült, így Csurgó 
Györgynek is távoznia kellett a gyülekezetből. 1732-1783 között nincs lelkésze a gyülekezetnek 
sem Hőgyészben, sem Gencsen. Á hívek 1780-ig Dömölkre (artikuláris gyülekezet volt, a mai 
Celldömölk), 1781-től Gergelyibe jártak, mert ide szabad volt istentiszteletre járni, a házasulandóknak, 
egyházkelőknek elmenni s a keresztelendőket elvinni; de az itteni lelkészek nem mehettek el vidékre. 

Az újjáéledés 
Az 1781-es türelmi rendelet lehetővé tette a gencsiek és hőgyésziek számára is, hogy újjászervezzék 

a gyülekezetet, s új templomot építsenek. A korábban önálló, az elnyomás előtt saját templommal, 
iskolával, lelkésszel és tanítóval bíró gyülekezetek összefogtak: Hőgyész, Gencs és Szergény egy 
gyülekezetté kapcsolódtak össze Hőgyész központtal. Feljegyzések szerint a három községben 1500 
evangélikus élt. Ez az új gyülekezet Szita Pétert (1783-1798) választotta meg lelkészévé. Az ő munkája 
nyomán 1783. október 25-én hivatalosan is gyülekezetté alakultak a községek hívei. Ezen a napon 
kezdődött az anyakönyvezés. 

A templom felépítésének terve már a gyülekezet hivatalos megalakulása előtt megfogalmazódott. 
1783. június 13-án 2 hold földet vásároltak Mesterházy Nagy Antal feleségétől. Gömbös Mariannától 
93 forintért. Mivel azonban ezt a területet kicsinek találták, vásároltak még hozzá a szomszédos 
telekből Döbrentei Mihály özvegyétől. A templom megépítése azonban korántsem bizonyult egyszerű 
feladatnak, noha létszám tekintetében elegen voltak a törvényi kitétel teljesítéséhez, s a kellő összeg 
is rendelkezésükre állt. A jóváhagyó bizottság próbált akadályokat gördíteni a templomépítés 
megvalósítása elé. Elsőként dupla egyházi adó fizetésére kötelezték az evangélikusokat: nemcsak saját 
gyülekezetükhöz, hanem a katolikusokhoz is le kellett róniuk a kiszabott összeget. Másodszorra ki 
kellett lépniük a Magasítói való távolságot, vajon elég messze lesz-e a két templom egymástól, s nem 
lehet-e az odacsatlakozásra kényszeríteni a gencsi, hőgyészi és szergényi híveket. 

Miután bizonyossá vált, hogy minden feltételnek eleget tett a gyülekezet, 1784. március 24-
én elhelyezték a templom alapkövét. Ebbe az alapkőbe a templom déli részén latin nyelvű iratot 
tettek, mely magyarul így hangzik: „Az ágostai hitvallást követő hőgyészi gyülekezet az ő Vas 
megyei leánygyülekezeteivel: Magyargenccsel és Szergénnyel együtt az Atya, Fiú és Szentlélek 
Istennek nevében kívánja ezen imaházat szentelni, hálásan örökre tisztelve II. József császár és király 
kegyelmességét, mellyel 1783. október 26-án ezt a munkát kegyesen engedélyezte. Nevezetes esztendő 
volt ez, a hazai béke, gabona és bor oly bő termése folytán, hogy azelőtt csaknem sohasem volt bővebb 
termés. Ezen az időben éltek és virágoztak itt a tekintetes és nemzetes főnemesek. Gömbös Lajos úr, 
Gömbös Ádám úr, Kisfaludi László úr, Tóth Bálint úr. A nemesek közül: Döbrentei István és József, 
Vári György, Vári János és Ferenc, Nagy György és többen. Az itt összejövő ezerötszáz lélek épített 
tisztelendő Szita Péter lelkész és Perlaki Gábor szuperintendens idejében. Ezen alap 1784. márc. 24-én 
tétetett le." 

A templom felépüléséig az istentiszteletet egy nagy pajtában tartották, amit Dukai Takách Mihály 
engedett át erre a célra, hiszen az alapkő elhelyezés után 4 évig kellett a gyülekezetnek az építkezésen 
dolgozni, míg a templom felépült és felszenteltetett. A templomszentelési ünnep 1787. október 9-én 
volt, melyen jelen voltak Hrabovszky Sámuel szuperintendens, Szita Péter hőgyészi. Illés Péter 
szentandrási, Döbrentei Lajos nagyszőllősi, Kövessy Pál magasi és Torkos Ádám vönöcki lelkész. 

A templom oltárát 1788-ban szerezték be Győrből. Ekkor vásároltak az oltárra feszületet, 4 
gyertyatartót, úrvacsorai edényként 2 cinkannát és egy ezüstkelyhet. A templom első orgonáját 
1791-ben, a templom kisebb, 3 mázsa 2 font súlyú harangját pedig 1796-ban vásárolták. A templom 
szószéke sem maradt üresen. Szita Péter után Rigán János (1798-1809), majd Beliczay Jónás (1809-
1845) lelkészek hirdették innen az Isten igéjét. 

Három évvel a templomszentelés után még mindig van adóssága a gyülekezetnek a templomépítésből, 
mégis lelkészlak, iskola és tanítólak építésén kezdtek gondolkodni. Iskolát a gencsiek is már 1783-ban 
akartak építeni. E célra Kisfaludy László egy belső jobbágytelket is kijelölt. A megvalósulásra azonban 
1839-ig várniuk kellett. Mivel az első terv megsemmisült, 1833-ban határozatot hoztak, hogy Gencsen 
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„nevelő intézetet" létesítenek. 1836-ban kezdődik meg az építkezés. Az iskolát 1839. november 10-én 
szenteli fel Beliczay Jónás, már esperesként. Az iskola első tanítója Nagy János. E régi iskola helyett 
aztán 1927-ben új iskolaépületet épített a gyülekezet 2 tanteremmel, imaházzal és 2 tanítólakással. 

A magyargencsi hívek Káldy György buzgólkodására 1845-ben negyedfél (három és fél) mázsás 
harangot vesznek Sopronban. 1845. november l-jén hozzák haza, és november 2-án fa haranglábra 
helyezve felavatják. 

A hőgyészi templom oltárát 1865-ben Birkmayer János győri aranyozó újraaranyozta. Az oltárkép 
1858-ból való, Jankó Kálmán festette. Ugyanebben az évben a régi, fából készült keresztelőkutat is 
kicserélték a mostani, soproni homokkőből való kútra. 1872-ben vásárolta a gyülekezet azt a 6 mázsás 
harangot, amit az I. világháború idején a haza védelmére ajánlottak fel. 

Kemeneshőgyészen az iskolaépület a tanítólakással Hering János (1845-1888) lelkészsége idején, 
1872-ben épült. Ugyanebből az időből való a lelkészlak is. 1889-1891 között Varga Pál helyettes lelkész 
végzi a szolgálatot a gyülekezetben. A hőgyészi közös templom hosszú időn keresztül torony nélkül 
állt. Nagy Lajos volt már a lelkész (1891-1910), amikor 1906-ban közadakozásból tornyot építettek a 
templomhoz. A toronyszentelést 1906. augusztus 20-án Gyurátz Ferenc püspök végezte. Ugyanezen 
évben készült a toronyóra és a mai orgona is. 

Az utóbbi 100 esztendő 

1911-1918 között Mészáros István a lelkész. 1911-ben - ekkor már Szergény nélkül - a gyülekezet 
létszáma 1924. 1923-ban a gyülekezet, Weiss F. Vilmos (1919-1934) lelkészi szolgálata alatt, korábbi 
harangjának pótlására, 4 mázsa súlyú nagyharangot szerzett be. 

Az 1930-as években, amikor Lukács István (1935-1939) volt a lelkész, a gazdasági válság ellenére a 
gyülekezet nagyobb költséggel tataroztatta a magyargencsi egyházi épületeket. Mind Magyargencsen, 
mind Kemeneshőgyészben harmóniumot vettek. A hőgyészi templom elé akkoriban épült a díszes 
kapu és a kerítés. 1930-ban 1812 lélekből állt a gyülekezet. 

A jubileum évében (1937) az egész templom renoválására kerülhetett sor. E munkálatok során kapta 
a templom a ma is látható magyaros, népies díszítésű karzatokat és padokat. A renovált templom 
újraszentelésére 1938. szeptember 11-én került sor Kapi Béla püspök szolgálatával. A renoválást 
Lukács István lelkész vezette. 

1940-1966 között Váczy Dezső volt a lelkész. 1948-ban államosították a gyülekezetek iskoláit. Az 
1989-es rendszerváltást követő kárpótlások során a hőgyésziek visszakapták az egykori iskola és 
tanítólakás épületét, a gencsiek pedig pénzbeli kárpótlást kaptak. 1966-ban pár hónapig Németh 
Ferenc a megbízott lelkész Szakái Árpád (1966-1997) érkezéséig. Őt Schermann Gábor (1997-2005) 
követte a lelkészi szolgálatban. 

2000 nyara és 2003 nyara között ismét megújult a hőgyészi közös templom külseje. Ekkor a tetőt, a 
tornyot és a négy oldalt renoválta a gyülekezet. 

A gencsi kárpótlási összegből teljes külső és belső felújítást végeztettek a gencsi imaházon 2005-
2006-ban, melynek keretében az imaház gázfűtést is kapott. Szabó Ferenc helyettes lelkész (2005. 
augusztustól) vezette a munkálatokat. 2006. szeptember 2-án szentelte fel az imaház épületét Ittzés 
János püspök. 

A gyülekezet munkásai 

A külső fejlődés mellett nem feledkezhetünk meg a gyülekezet belső, lelki fejlődéséről sem. Hiszen 
egy gyülekezet csak akkor fejlődhet külsőleg, ha van benne lelki fejlődés is. Hosszú évszázadokon 
át igehirdető lelkipásztorok, tanítók voltak azok, akik Isten elhívott eszközeiként az emberek között 
terjesztették az evangéliumot. 

Lelkészek, tanítók 

Lelkészek: 
Hőgyész: Szentmihályfalvay János (7-1647), Fodor János (1647-1649), Homoky János (1649-1695), 

Jeszenszky Pál (1695-1710), Csurgó György (1732) 
Gencs: Rajki János (1695-1698) 
Hőgyész-Gencs-Szergény: Szita Péter (1783-1798), Rigán János (1798-1809), Beliczay Jónás 

(1809-1845) 
Hőgyész-Gencs: Mészáros István (1911-1918), Weisz F. Vilmos (1919-1934), Lukács István 

(1935-1939), Váczy Dezső (1940-1966), Szakái Árpád (1966-1997), Schermann Gábor (1997-2005), 
Szabó Ferenc (2005-ben helyettes, 2006-tól lelkész) 
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Az első számú tanítók nevei: 
Kemeneshőgyészen: 1708-tól Szivágyi István, aki mellett 1710-ben Luthár István a segédtanító. 

Az utánuk következő tanítók neve egy jó évszázadon keresztül nem ismert. A türelmi rendelet után 
az első ismert tanító 1815-ben Csákváry József. 1816-tól több mint 30 éven keresztül Torkos István 
tanított. 1860-1891 között Bándy Endre végezte ezt a szolgálatot. 1892/93-ban Nits István helyettes, 
majd 1893-1934 között megválasztott tanító, 1934/35-ben Mód Aladár és Ambrus Gyula a helyettes 
tanítók, 1935-től 1937-ig Böröczki Vilmos, 1938-1948 között Takács János volt a tanító. 

Magyargencsen: Szivágyi István (7-1708), Rusa Mihály (1710). Ezután egy darabig nincs adat róluk, 
még a türelmi rendelet után sem. Nagy János (1840-1872), Mártinyi Márton (1872-1886), Szabó Antal 
(1886-1924), Nagy László (1924-1928), Asbóth László kántortanító (1928-1948), Unger József alsós 
tanító (1929-1948) 

Szabó Ferenc 
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8492 Kerta, Dózsa Gy. u. 45/a. 
Kopf András helyettes lelkész (elérhetősége: 8483 
Somlószőlős, Kossuth u. 107.) 

Kertai társegyház: 75/78/57. Tisztségviselők: 
Egressy Sándor felügyelő, Szabó Béláné 
gondnok. Hegyi Attiláné jegyző. Csiszár Antalné 
számvevőszéki elnök. Presbiterek: Kovács Ernőné, 
Szabó Zoltánná, Németh Anita, Beké Károly, Balogh 
Antal, Szabó Gyula, Nagy Imre, ifj. Beké Károly 

Kamondi leányegyház: 61/65/59. Horváth Jenő 
gondnok, Jakab Jolán számvevőszéki elnök. 
Presbiterek: Asbóth Károly, Asbóth Zoltán, 
Kamondy Géza, Kamondy Béla, Kamondy Gyula, 
Jakab Ernő 

Karakószörcsöki leányegyház: 58/65/59. Balogh 
Péter felügyelő. Szabó Pál gondnok. Presbiterek: 
Ferenczyné Szabó Zsuzsanna, Szabó Ernő, Szabó 
Béla, Attila, ifj. Tóth József. 

Veszprémgalsai társegyház: 15/21/21. A 
presbitérium: Polgár Lajos gondnok. Polgár Lajos, 
Polgár Lajosné, Polgár Józsefné, Polgár Ernőné, 
Nagy Károly 

Rigácsi leányegyház: 25/24/17. Gondnok: Rosta Béla 
Kisberzsenyi szórványegyház: 7/3/3 
Zalameggyesi szórványegyház: 10/17/10. Gondnok: Egyed Ernő 
A társult egyházközség lélekszáma: 251/263/226 

A gyülekezet története 

A településekről 
Kerta a Somló közelében fekszik. Nevét először 1227-ben említi egy oklevél, vagyis régi, legalábbis 

középkori falu. Napjainkban a falunak mintegy 800 lakosa van. A település katolikus temploma a 15. 
században épült, szentélye gótikus, hajója barokk. Az iskola épületében helytörténeti kiállítás látható. 

Karakószörcsök a Bakony alján fekszik Veszprém megyében, a Somló és a Ság-hegy között. Régi 
falu, bizonyára még honfoglalás előtti. Ezt talán szláv eredetű elnevezése tanúsítja. A kettős név 
előtagja a szláv Krakov (Krakkó) hely és víznév. Utótagja, a „szörcsök" galagonyást jelent. Vagyis, ha 
magyarul akarjuk mondani, így is hívhatnánk: Galagonyáshely. A falunak ma 323 lakosa van. 

Kamond a megye nyugati szélén a Kisalföld délkeleti peremvidékén, a 8. sz. főúttól északra a Marcal 
medencéjében helyezkedik el. Első említése 1062-ből való, tehát szinte a honfoglalás korából már 
„Kamond" néven. Kis- és Nagykamondból jött létre összevonás révén 1954-ben. Egykor Kiskamondon 
nemesek, Nagykamondon pedig jobbágyok laktak. Ma a falunak 577 lakosa van. 

A kertai gyülekezet 
Az 1629. évi körmendi református zsinat jegyzőkönyve szerint már az „ellenkezők által 

elfoglaltatott" (tehát evangélikus!) gyülekezetek közé tartozott. Ebből viszont arra következtethetünk, 
hogy már ezelőtt is voltak lutheránus hitet követők a községben. Ennek bizonyítéka lehet az is, hogy 
a reformáció ágainak szétválása idején még nem jelentek meg a környéken a kálvini irányzat követői. 
Ezekben a községekben a protestáns felekezeteket ma is az evangélikusok képviselik jelenlétükkel, 
templomaikkal. 

Az 1646. évi büki zsinat jegyzőkönyve Kerta lelkészét a távollévők névsorában említi. 1656-ban 
a Concordiát Hettyei András írta alá. 1674-ben már Fövenyesi János a lelkésze a gyülekezetnek. A 
feljegyzések szerint a kertai gyülekezet levéltárában őriztek egy 1695-ben keletkezett végrendeletet. 
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amelyet Solnai István írt alá. Következtetni lehet ebből arra, hogy ez a Solnai István azonos azzal 
a volt nagyvázsonyi prédikátorral, aki a Kolonics-féle reverzálist (1674) aláírta, s ezért prédikátori 
tisztét nem írhatta a végrendelet alá. 1693-ban - szintén egy végrendelet szerint - Fodor János volt 
a gyülekezet lelkésze (1693-1696). Ezt támasztja alá Asbóth János esperes 1695. évi egyházlátogatási 
jegyzőkönyve is. Ez a jegyzőkönyv jegyezte fel, hogy a parókia szántóföldje 33 hold. 

1706 és 1710 között Kerta lelkésze Szénesi (Szenesi) András. Az ő utódja Csurgó György volt (1710-
1711). 1721-ben megfordult és szolgált itt Ács (Áts) Ferenc is. 1745-ben az egyházkerülethez terjesztett 
folyamodvány szerint 1721 táján nagy veszély fenyegette a gyülekezetet. „Mivel a kertai evangélikusok 
a Mélt. Zichy háznak örökös jobbágyi lévén, ezelőtt circiter (körülbelül) 24 esztendőkkel az említett 
Méltóság három Papot, Tiszttartóját, Ispánjait és hajdúit reájok küldvén, akkori Predikátorjukat ki 
akarta üznyi és szokott Exercitiumjoktul avagy devotiojuktól (gyakorlatuktól és imádatuktól) kívánta 
megfosztani." Az 1725-i névtár szerint Rotarides Sámuel a lelkész (1724-1742). Tóth-Sipkovits János 
1742-ben Németh Mihály szalóki (Nemesszalók) tanítót ordinálta kertai lelkésznek, aki még 1750-ben 
is itt volt. Ebből az időből való gróf Zichy Imre templomépítési engedélye: „Ezen levelem mellett 
engettem meg kertai Falusiaknak, hogy tovább is csak épecsék imádkozó házakat, mivel ez Templomot, 
kiben ezelőtt voltak, elvettem tőiök, és senkiiül hántások ne legyen. Görött Die 1 xbres 1742. (P.H.) 
Groff Zichy Imre, m.k." Az elvett templom még 37 évig fennállott a római katolikusok birtokában. Nagy 
jótevője volt a gyülekezetnek a Zichy család. Gróf Zichy József Kerta község földesura, 1740-1750 
körül a lelkész és tanító számára földeket és réteket ajándékozott, jóval előbb pedig gróf Zichy Imre a 
lelkész és tanító számára, valamint templom- és iskolafundusnak tágas beltelket adott. Egészen 1794-
ig a Zichy család látta el fával is a lelkészt és a tanítót. 

Az oratórium 1743-ban készült el, fából, sövényfalakkal. 1752-ben gróf Zichy Istvánhoz intézett 
folyamodványban panaszolják a kertai evangélikusok, hogy a nagyszőllősi plébános maga mellé 
vette a megye járásbeli szolgabíráját, kiment Kertára, és hét evangélikus házat és az evangélikusok 
oratóriumát is el akarta foglalni. 1753-ban Fábry Gergely superintendens keresztúri fogságából 
történt kiszabadulása után néhány évig Kertán élt száműzetésben. Miskei Ádám 1756-ról említi, hogy 
Mlinarik László Kertáról ment Nemesdömölkre. 

A kertai gyülekezetben a kertai evangélikusok és katolikusok 1780-ig közös haranglábat és egy 
közös harangot használtak. A római katolikusok a 37 évvel előbb elvett templomot ez évben újra 
megépíttetvén 1781-ben a közös harangot a maguk tornyába húzták fel önhatalmúlag. Ezért kárpótlásul 
gróf Zichy Károly 90 forintot utalványozott a gyülekezetnek. 

Kerta temploma 1792-ben épült. Ennek tanúbizonysága, hogy a templom udvarban épült, bejárata 
ma is a parókia udvaráról van. Az 1795. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint; „Eklesia nem 
fizethet. Î ő Tisztelendő Superintendens Urunk Honoráriumát Szörtsök és Kamond fizette meg az egész 
eklesia helyett, adván három Foréntokat." 1813-ban a „Hallgatók az rozzant Parochia helyett más, 
alkalmatosabb helyre új Parochiális Házat nem régiben építeni kezdvén, ezen építést a M. Uradalom 
tisztjei azon okbul, hogy a Catholikus Atyafiak Templomához közel építeni kezdették, nemcsak 
akadályoztatták, hanem annak fundamentomát el is szóratták." Az egyházmegyei közgyűlés viszont 
felhívta a gyülekezetet az építés folytatására. 

1844-ben gróf Zichy István a lelkésznek a korábbi időből való 10 hold szántóföldjét 34 holdra, 
a tanítóét 5-ről 17 holdra egészítette ki, ezenkívül a lelkészi hivatalnak 16, a tanítóinak 8 holdnyi 
erdőbirtokot adományozott. Üj iskola épült 1910-ben. Az iskolát a második világháború után 
államosították. A gyülekezet az iskoláért kapott kárpótlási járadékból biztosítja fennmaradását. 2007-
ben a Kertai Evangélikus Egyházközségnek kb. 60 tagja van. A község elnéptelenedése a gyülekezetre 
is kihat. A temetések és keresztelések aránya a jövőre nézve aggodalommal tölti el az evangélikusokat. 
Istentiszteletet Kertán minden hónap első és harmadik vasárnapján tartunk. 

Lelkészek, tanítók 
A gyülekezet lelkészei: Hetyei András (1656-?), Solnay István (1675-?), Ács Ferenc (17. század 

vége). Fodor János (1693-1696), Szénesi András (1706-1710), Csurgó György (1711-?) Rotarides 
Sámuel (1725-?), Németh Mihály (1750-?), Mlinarik László (1752-1753), Fábri Gergely (1753-1759), 
Síkos István (1759-1765), Dubovai János (1765-1770), Vidos Imre (1771-1773), Dóczy Pál (1773-1784), 
Kutsán István (1773), Farkas Ferenc (1784-1785), Mészáros Péter (1786-1788), Erhard Pál (1788-1792), 
Bozzay György (1792-1797), Kontor János (1798-1807), líj. Perlaky Gábor (1807-1810), Polgár István 
(1810-1837), Dienes Gábor (1834-1835), Lipóth Mihály (1835-1838), Kiss János (1838-1878), Kalmár 
Pál (1879-1901), Horváth Béla (1901-1909), Ihász Mihály (1909-1953), Sárkány András Tibor (1953-
1969), Mátis István (1969-1970), Blatniczky János (1970-1977), Bálint László (1977), Szabó Vilmos Béla 
(1977-1979, az utolsó lelkész, aki Kertán lakott mint segédlelkész. Ettől fogva a környező települések 
lelkészei látták el a szolgálatokat). Boros Lajos (1979-1980), Kovács Etelka (1980), Boros Lajos (1981), 
Győr Sándor (1982-1983), Sághy András (1983-1993), Pőcze István (1993-1994), Karsay Lajos (1994-
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2000), Rostáné Piri Magda (2000-2003), Dorn Réka (2003-2008), Nagy Zoltán (2003-2008), Bittner 
Abigél (beosztott lelkész 2008-2011), Kopf András beosztott lelkész (2011-) 

A gyülekezet tanítói: Sipos Miklós (1696-1697), Szenesi András (1705-1707), Németh Mihály (1724-
1725), Vajda Ferenc (1744-1748), Horváth Dániel (1760-1776), Balasits János (1779-?), Karsay Ferenc 
(1789-1791), Fürst Ferenc (1791-1796), Andrási János (1796-1802), Berta Ferenc (1802-1807), Lévai 
László (1807-1808), Szényi Sándor (1809-1810), Csengető Pál (1810-1812), Falvai Dániel (1812-1820), 
Mészáros Sámuel (1820-1823), Hegyi Mihály (824-1828), Szimeiszler István (1828-1830), Csengető Pál 
(1831-1833), Kiss Zsigmond (1833-1839), Halász János (1839-1872), Adorján Mihály (1872-1894), Sülé 
Sándor (1895-1929), ifl. Sülé Sándor (1931-1948) 

A karakószörcsöki leánygyülekezet 
Karakószörcsököt 1695 óta Kerta filiájaként tartják számon az elérhető források, de 1693-ból is volt 

a gyülekezetnek - Görög Ernő munkája szerint - írott emléke. Az istentisteletet a kertai prédikátor 
vezetésével eleinte magánházaknál vagy pajtában tartották. 

Egy 1760-ból való tanúvallomás szerint a kurucvilág előtt (1703-1711) is volt a lutheránusoknak 
„mesterjük". Az 1750-ből származó tanúvallomási jegyzőkönyv szerint a helységben levő temetőt 
közösen használták, de „mióta a pápisták a régi puszta templomot megújították, és mióta az 
felszenteltetett, azóta a tüskevári plébános a lutheránusokat oda temetkezni tilalmazta." 1748-ban egy 
éjszaka a pápista mester ellopta a lutheránusok harangját. A vármegyénél ez ügyben tanúvallatás 
is folyt. Egy tanú a „mesteriül magátul hallotta, eő vette le a harangot de a tüskevári Plébános úr 
parancsolattyábul". 1787-ben a katolikusok 22 forintot adtak harangmegtérítés címén az evangélikus 
gyülekezetnek. 

Egy 1759-ből származó jegyzőkönyv szerint az oratórium 1743-ban épült. 1719-ben épült e vallomás 
szerint a lutheránusok iskolaháza, lutheránusok és katolikusok közerejével, s így, míg katolikus mester 
nem volt Szörcsökön 1724 előtt, a katolikusok is ezen iskolába jártak ájtatoskodni. Az 1750-i névtár 
Christofori nevű szörcsöki tanítót említ. 1760-ban kihallgatott tanúk azt vallották, hogy „míg eő 
Felsége (t.i. a királynő) és a tekint. Nemes Vármegye le nem tiltotta a kertai prédikátort, mindaddig 
vasárnapon és ünnepnapon is átaljárt Karakószörcsökre hivatalának gyakorlására. Egyik tanú vallja, 
hogy azon idő előtt, melyben még a protestáns Tüskevárott nem volt prédikátor, a szörcsöki pápisták 
is a kertai prédikátornak fizettek." 

1768-ból egy magánlevél olvasható, melyet a gyülekezet egy névtelen tekintetes úrhoz intézett, s 
melyben siralmas szavakkal leírja, hogy a nemes vármegye az ő haranglábukat a főbíró által levágatta, 
harangjukat elvette, oratóriumukat földig elszóratta, épületfáit és a benne levő székeket egyéb 
eszközökkel együtt elvette, a házat a falu bírája által mészárszékké alakította. Ezenkívül a katolikusok 
4 hold földjüket és egy darab veteményeskertjüket elvették. A gyülekezet temploma 1791/92-ben 
épült, a templom tornya pedig 1826-ban. A templommal és iskolával rendelkező leányegyházban a 20. 
század elején (1903) 185 gyülekezeti tag élt. 

Karakószörcsök kis létszámú, ámde szorgos és lelkes gyülekezet. 2008-ban a gyülekezet létszáma 
alig több mint 20 fő. A havi istentiszteleti alkalmon szinte mindig képviselteti a gyülekezet 
egynegyede magát. 2006-ban a gyülekezet kénytelen volt lebontani az egykori tanítólakás romos, 
életveszélyes épületét. Megmaradt azonban és megújulhatott az egykori iskolaépület, amely most 
gyülekezeti teremként szolgál. Szabó Pál gondnok már majd két évtizede végzi hűségesen szolgálatát 
Karakószörcsökön. 

A kamondi leánygyülekezet 
Kiskamond község 1550-ben keletkezett. Ebben az időben adományozott a Kamondy család egy 

365 négyszögölnyi telket, melyen a templom, az iskola és a tanítólak állt. 1695-től mint Kerta filiáját 
említik forrásaink. 

Kiskamond tanítója 1725-ben Institoris István, Egy 1755-ben kelt tanúvallomási jegyzőkönyv 
szerint: „mindenkor is Lutheránus mestert tartottak, hanem csak mostanában az kertai Prédikátor 
eltiltatott Tekéntetes Nemes Vármegye Fő Szolga Bírája által, hogy ezen Filiálís Fölső Kamondi 
Párájában ki ne mennyen Exercitiumának végbe Vitelére, hogy pedig Ember emlékezetitül fogva 
Kertai Prédikátor Felsőkamondra kijárt és mindennemű exertiumát végbe Vitte, ezt hitünk szerint 
vallyuk és bizonyíttyuk."> 1741-ben épült fel a gyülekezet első oratóriuma, sövényfonású fíilakkal és 
nádtetővel. 1750-ben Nyírő nevű tanítója volt a gyülekezetnek. 

Kiskamondon a templomot 1792-ben újonnan építették, amit az 1795-ös egyházlátogatási 
jegyzőkönyv jegyez fel. Az 1855. évi kolera idején a gyülekezeti tagok negyed része meghalt. Erről 
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az évről jegyzi fel László János, a gyülekezet történetírója, hogy Kamond megválasztotta tanítónak, 
azonban az ez időbeni császári abszolút kormány zsarnoksága miatt csak 1856-ban foglalhatta el 
állását. Igazolnia kellett az 1848-ban tanúsított „rebellistelen" magaviseletét. 

Kamondon az 1792-es templomot a huszadik század hatvanas éveiben lebontották, annak 
maradványai nem ismertek. 1958-ból részletes levelezés található a kertai gyülekezet levéltárában 
arról, hogy a gyülekezet elcserélte egykori telkét egy másikra, és engedélyt kért templomépítésre. Az 
engedélyeket nemcsak a devecseri járás tanácsának, hanem az ÁEH-nak is jóvá kellett hagynia. A 
templom végül istállóból épülhetett át, azzal a kitétellel, hogy a fő falak maradjanak meg. A templom 
végül 1967-ben készült el. A tornyot 1991-ben építették. Egy kis harang hívogat és búcsúztat a kamondi 
evangélikus templom tornyában. 2007-ben a gyülekezet egy régi, kis, romos épület helyén a templom 
előtt kicsi, de a gyülekezeti igényeknek megfelelő gyülekezeti házat épített. Ennek szentelését Ittzés 
János püspök és Ördög Endre esperes végezte. 

Nagy Zoltán 

Forrás: 

Görög Ernő: A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye története. Pápa, 1926. 
Gyülekezeti irattár, Kerta 

A veszprémgalsai és kisberzsenyi gyülekezetek 

Galsa község a Torna-patak déli oldalán, a Kígyós-patak torkolata mellett fekszik. Dél fele hosszan 
elnyúló határát fokozatosan emelkedő dombok fedik, s a Marcal messze északra elnyúló völgye zárja 
le. 

Galsa neve 1366-tól ismeretes. Megyéje után 1909-ben lett Zalagalsa. Kezdetben zalai várszolgák 
lakták. A török hódoltság alatt elpusztult, 1714-ben már újra népes hely, 16 család lakta. 1746-ban 28 
család, 164 személy élt a településen. Lakosai magyarok, akik növénytermesztéssel és állattenyésztéssel 
foglalkoznak. Galsán két templom található: evangélikus és katolikus. 

A település a 20. századfordulón volt a legnépesebb, 629 fő. Zalagalsa 1950-ig Zala megyéhez 
tartozott, majd a Veszprémpinkóccal történő egyesülést követően a Veszprémgalsa elnevezést kapta. 
Ma a település Veszprém megyében található Csabrendek nagyközséghez és Sümeg városához közel. 

Zalagalsa környékén a reformációt követő századokban több evangélikus gyülekezet létezéséről 
vannak történeti adatok, amelyeket azonban az ellenreformáció nyomtalanul elsöpört. Egyes családok, 
akik titokban hűek maradtak evangélikus egyházukhoz, részben a kertai, részben a kővágóörsi 
lelkészek szolgálatait vették igénybe. 

A területen élő evangélikusok a türelmi rendelet alapján nem voltak képesek anyagyülekezetet 
alkotni sem Galsán, sem Rigácson, sem Hányban, mint ahogy ma sincs egyik településen sem 100 
evangélikus család. A hitbuzgó ősök a türelmi rendeletet arra használták, hogy iskolákat szerveztek 
mindjárt az 1780-as években. Galsán 1786-ban evangélikus iskola és tanító működött. 

A 19. század első éveiben Kerta lelkészei gondozták mint leánygyülekezetet a nagy szórvánnyal 
együtt, akiknek szolgálatához ragaszkodtak a galsai hívek. Első ilyen lelkészük: Polgár István 
(1804-1810), második: Szalay Pál (1811-1816), kinek elhunytával a kertai lelkészt hívták meg, aki a 
meghívásra szépen válaszolt, de azt nem fogadta el. 

„Amit József császár rendeletileg adott az evangélikusoknak, azt öccse, Lipót koronázott magyar 
király törvényileg biztosította az 1790/91. XXVI. törvényben, azzal a különbséggel, hogy a törvényben 
nincs meg a megszorítás, hogy csak ott alakulhat evangélikus gyülekezet, ahol 100 evangélikus család 
van együtt. Galsán csak így alakulhatott evangélikus gyülekezet. E törvény után a hitbuzgóság tüze 
e területen lakó evangélikusok szívében még jobban fellángolt, s mindinkább kifejlődött a vágy 
anyagyülekezetté válni, mert Kerta nagyon messze fekszik. Isten igéjét nehezen hallgathatják, pedig 
ők azt hallgatni szeretnék.""*' 

Már a türelmi rendelet hatása alatt újraéledt az egyházközség alkotásának reménye. 1786-ban 
megalakították a galsai filiát, mely 1804-ig Kertához tartozott. Ekkor még építkezéshez sem volt 
anyagi erejük, de már egy bérházban imatermet rendeztek be, és e hajlékot kezdettől fogva „parókiális 
háznak" nevezték. 

1796-ban megkezdődik az anyagyülekezetté válás előkészítése. Az önkéntes adományok gyűjtése 
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elindult. így fogalmaztak: „Messze vezetne felsorolása azoknak az elődöknek, kik adtak szent 
lelkesültségükből, vallásuk forró szeretetéből. Fel vannak sorolva a rigácsiak, a hanyiak együttesen. 
Tetemesen áldoztak az akkor bizonyára nagyon jó módú kisberzsenyiek is."™ 

A Galsán lakó, többnyire a Polgár családból álló evangélikus hívek templomhelyet kaptak ajándékba, 
örök adományként Polgár Mihálytól. Ez az adomány fellelkesítette a híveket. 1796-ban egy másik 
templomtelket vásároltak a Polgár család jóvoltából, amelyen a templom építését 1804-ben fejezték 
be. A toronyba is ekkor került harang, melyet Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap avattak fel. 
Ez az év az anyagyülekezetté válás időpontja is, az anyagyülekezet az őt megillető összes jogokkal 
és terhekkel rendelkezett. Ide tartozott Rigács, valamint Hány és Felsőkeresztúr, akik kérték, hogy 
minden hónap 3. vasárnapján menjen ki hozzájuk a lelkész. Az első évben 450 lehetett a gyülekezetben 
az evangélikusok száma, száz évvel később már 900. 

A gyülekezet megválasztotta az 1790 óta Galsán működő „prédikátor tanítót". Nemes Polgár Istvánt, 
akit 1810-ben Kertára hívtak. Polgár Istvánt 1804. augusztus l-jén avatta lelkésszé Alsó-Dörgicsén 
Nagy István szuperintendens. 

Boór Károly hosztóti nagybirtokos nagyszerii adományt ajánlott a lelkész számára: a maga 
birtokából 10 holdat papi földnek ígért, és ezt használatra is bocsátotta a lelkész részére. Amikor 
a gyülekezetnek már volt iskolája és temploma. Polgár István lelkész számára szereztek telket, 
ennek helye a templomtól a harmadik házhely volt. Épületet azonban csak 1820-ban tudtak építeni. 
Tíuiítójuknak is megígérték, „hogy „tüstént mesteri házat" építenek neki. A második harangot szintén 
ebben az esztendőben vásárolták Győrből. 

Amit azonban hosszú évek során nagy erőfeszítéssel felépítettek, azt az 1835. évi tűzvész a lángok 
martalékává tette. Nem maradt más, mint az anyakönyv, a gyülekezeti láda s néhány oltárterítő. 
A lelkészlaknak, templomnak csak üszkös falai meredtek az ég felé. A harangok anyagát Győrben 
egybeöntötték, költségét a győri „jótevők" adományaiból fizették ki. A prédikátori házban két 
faállványra felszerelt haranggal 1836. március 6-án harangoztak először, a második harangot 1846-ban 
öntötték a hívek adományaiból. Perlaki Gábor lelkész oltárképet, feszületet és két réz gyertyatartót. 
Kúti János számokat mutató táblát adományozott. 

Az 1899. év végén a történetírás arról szól, hogy a zalagalsai templom roskadozó állapotban van. 
A felújítási munkálatok az 1900. évben kezdődtek el. Az új toronyba 152 kg-os harangot vettek, a 
második harangot azonban a világháború elvitte helyéről. A feljegyzések méltó ünnepélyről számoltak 
be az 1904. évről is, amikor a gyülekezet temploma fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte 
istentisztelettel, díszközgyűléssel, hálát adva Istennek, elismeréssel adózva az elődök hithűségének és 
áldozatkészségének. A vörös márványból készült keresztelőmedencén ez olvasható: „Galsai Ágost. Ev. 
Nőegylet ajándéka 1901." 

A második ünnepet 1917-ben rendezte a gyülekezet a reformáció 400 éves évfordulóján, s erre 
az alkalomra már készen állt az új lelkészlak a kor igényének minden tekintetben megfelelően. A 
lelkészlak építését megelőzte az anyagyülekezetben 1906-ban az új iskola emelése és a tanítólak alapos 
javítása. A gyülekezet első száz évében 3 templomot, 1 lelkészlakást, 3 tanítólakást, 2 iskolát építettek 
fel Galsán, Rigácson és Hányban. 

A helyben lakó Bókkon Lajos evangélikus lelkész 1973-ig szolgált a galsai, rigácsi, hímyi, zalameggyesi 
gyülekezetekben és a hozzá tartozó szórványokban. Az ő szolgálata után helyettesítésekkel folynak a 
szolgálatok különböző gyülekezetekből. Tudomásunk szerint az 1980-as évek elején adták el a parókiát. 

1994-től Polgárdi Sándor somlószőlősi lelkész látta el a szolgálatokat a gyülekezetben. A statisztikák 
nagymértékű fogyást mutatnak, melynek oka az elvándorlás és a gyülekezetek elöregedése. A 
templom két harangja hívogatja híveit havonta egyszer és a nagyünnepeken tartott istentiszteletekre. 
Az elmúlt tizenkét év alatt egyetlenegy hittanos sem volt, s ez azt mutatja, nincs fiatal evémgélikus 
család a településen. 

Ennek ellenére közös elhatározással, a feltételek biztosításával a 2002. esztendőben sikerült renoválni 
a templomtornyot a toronysüvegtől lefele. Sőt előkészületek folytak egy kerek évforduló előtt a 
templomhajó teljes mértékű rekonstrukciója tekintetében, mert beázások, vizesedés, vakolatomlás 
jellemezte ezt a részt. A 2004. esztendőben a templom fennállásának 200. évfordulóján a tetőszerkezet 
javítása, új héjazat, valamint a külső és belső falfelületek vakolása, s közben a vizesedés megszüntetése 
volt a feladat. Ehhez járult az elektromos hálózat felújítása, az ablakok cseréje, és a vízelvezetés 
megoldása is esedékessé vált. Az egyházközség megújult templomában a régi oltárterítők helyébe is 
újak készültek. A gyülekezet a templom padozatát is burkoltatta. Öröm számunkra, hogy a veszprémi 
evangélikus egyházmegye nyugati szélén megújulhatott a galsai templom a bicentenárium évében. 
2004 nyár közepétől szép templom várta a galsai, kisberzsenyi evangélikusokat istentiszteletekre. 
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A reformációtól - napjainkig 

Kisberzsenyben az evangélikus gyülekezetnek egy haranglábon függő harang van tulajdonában. 
Ezt a település középpontjában találhatjuk a római katolikus templom mellett. A harangláb régi 
időktől fogva az evangélikusoké. A rajta található felirat: „Goss mich MDCXXXVI Christian Bergen. 
VIVIT." (1636-ban öntött engem Christian Bergen. ÉL). Rajta a kis dombormű püspököt ábrázol 
kezében pásztorbottal. 1997-ben ezt az építményt felújították, új bádogtető került a régi helyére, a 
tartó gerendaoszlopokat is átgyalulták. 

Akik itt élnek vagy éltek, ehhez a gyülekezethez kötődnek, akár távoli városokba kerülve is 
htíségesen. A templomfelújítás időszaka is a gyülekezet élni akarását mutatta az elmúlt években. A 
veszprémgalsai anyakönyvek a somlószőlősi lelkészi hivatalban találhatók. 

Lelkészek, tanítók 
Lelkészek Galsán: 
Polgár István (1804-1810), Szalay Pál (1811-1816), Perlaky Gábor (1820-1840), Szalay József (1840-

1858), Sass Lajos (1858-1902), Varga Pál (1902-1908), Mód Aladár (1908-1914), Zsirai Lajos (1914-
1916), Síkos Gyula (1917-1953), Bókkon Lajos (1953-1973), Blatnitczky János (1974-1977, helyettes 
Kertáról), Bálint László (helyettes Malomsokról) Szabó Vilmos (1977-1979, helyettes Kertáról), Győr 
Sándor (1979, helyettes Ajkáról), Boros Lajos (1980-1982, helyettes Somlószőlősről), Sághy András 
(1983-1993, helyettes Nagyalásonyból), Pőcze István (1993-1994, helyettes Nagyalásonyból), Polgárdi 
Sándor (1994-2008, helyettes Somlószőlősről), Bittner Abigél beosztott lelkész (2008-2011), Kopf 
András beosztott lelkész (2011-) 

Tanítók: 
Baki Mihály (1786-?), Graskovich Mihály (1787-1790), Talabér Ádám (1804-1805), Lévai László 

(1806-1807), Polgár Ádám (1808-1817), Csöngető Pál (1819-1820), Szilvágyi Sámuel (1821-1822), 
Urszini István (1822-1823), Szajki László (1823-1839), Sebestyén István (1839-1839), Sztrókay Sándor 
(1843-1844), Takács János (1853-1858), Csató Ádám (1858-1859), Kalmár Sándor (1859-1864), Szalay 
Géza (1865-1871), KápH Kálmán (1872-1873), Laucsek János (1873-1876), Sípos János (1877-1878/9), 
Hajdt Pál (1880-1881), Egyed Mór (1882-1885), Hildebrand G. (1885-1886), Sass Lajos (1887-1888), 
Schreiner József (1889-1890), Droppa Ede (1890), Grosch Sándor (1891), Sass Lajos (1892), Karner 
József (1892-1893), Sztrókay Lajos (1893-1894), Sass Lajos (1894-1895), Sándor József (1912-1928), 
Farkas Irma (1928-1934), Sokorai József (1934-1940), Szabó József (1940-1942), Körösi Jolán (1942-
1945), Sebestyén Zoltán (1945-1951) 

Polgárdi Sándor 

A rigácsi, zalameggyesi, ukki, megyeri gyülekezetek 

Rigács a Sümegi kistérségben a Marcal mentén fekvő kisközség. A települést a 84-es főút érinti, a 
8-as főút 6 km-re van tőle. 

A régi Rigács 1348-ban tűnt fel először a korabeli oklevelekben, Rygach formában. Neve szláv 
eredetű, tövében a magyar „szarv" szó rejlik.*'* Kezdetben a Rigácsi - másként Terkenci - család 
birtokolta. Még 1496-ban is övék volt a határ. Egy 1559-es oklevél Rygacz nemeseit is megemlíti, akik a 
gógánfalvai nemesekkel együtt részt vettek Megyeri Gáspár és Imre Megyer possessíóbelí (birtokbeli) 
beiktatásán. 

A régi község - amely a Marcaltól északnyugatra feküdt - a török időkben pusztult el. A település 
nyomai még ma is látszanak. Az új falut a nemesek építették fel. Első lakói Ferenczy és Németh 
nevű családok voltak. A község későbbi birtokosa - még a 18. században is - az Inkey család, amely 
a Zala megyei Rigyác községben is bírt részeket. A család nemzedékeken át tartó birtoklása alatt 
- a 18. század második felében - települt be Rigács magyar ajkú római katolikus és evangélikus 
lakossággal. A mai falu tehát nem egészen 300 éves. A kuruc háborúk idején jelenik meg a község mai 
neve a jegyzőkönyvekben. 1706-ban Maczkó János volt a tanító, aki mint ilyen részt vett a mihályfaí 
gyűlésen.""^ 

A község az 1715. évi országos összeírásban még nem szerepelt a lakott helyek között. 1725-ben 
viszont a kemenesaljai evangélikus egyházmegyei névtárban már név szerint említik Galsával 
együtt. (Rigácson kívül még 13 környékbeli gyülekezetet soroltak ide akkor.) 1786-ban Galsát mint 
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anyagyülekezetet a felső veszprémi esperességhez csatolták.*" Hamarosan Kerta anyagyülekezete 
fogadta be leánygyülekezetként. Az ukki fiókgyülekezet, amely 1804-ben még 30 főt számlált, szintén 
hozzájuk csatlakozott. 

Az evangélikus egyházmegyei levéltár irataiból tudjuk, hogy a szegvári plébános felekezeti 
türelmetlenségével szemben 1816-ban az evangélikusok a vármegye alispánjához fordultak. „A 
köz-haranghoz való jogok elvesztése érdemében" lefolytatott vizsgálat és per 1826-ban zajlott le.*"* 
Akkoriban még valószínűleg nem volt meg a templom. Építéséről nincsenek adatok. Az építés a 19. 
század második felére tehető. Annyi bizonyos, hogy 1906-ban már 192 hívővel működő templomról 
tesz említést a krónika.""* 

Egy 1894-ben készült egyházmegyei jegyzőkönyv tanúskodik arról, hogy Cseh László sümegi római 
katolikus földbirtokos 27 hold jó minőségű földet hagyott az egyházközségnek azzal a határozott 
kikötéssel, hogy annak mindenkori kizárólagos haszonélvezője a rigácsi evangélikus felekezeti 
iskolának a tanítója legyen. 

A községnek két temploma van. Az itt élő evangélikusokat Zalagalsához, Kerta filiájához sorolták 
ősidők óta. A falu katohkus lakói 1909-től tartoznak az ukki plébániához. Rigácsnak 1939-ben 1070 
katasztrális holdja és 543 lakosa volt, 126 lakóházat számoltak. Római katolikus és evangélikus 
népiskolája működött. Főként középparasztok lakták. 1929-ben kilenc 25 holdon felüli birtokosa volt. 
Kilenc önálló kisiparos és egy kereskedő élt ekkor a községben. 

A község termelőszövetkezete 1959-ben alakult, az alakulás évében 1270 hold földje és 127 tagja volt, 
a lakosság többsége a termelőszövetkezetben dolgozott. Állattenyésztéssel és növénytermesztéssel, 
valamint öntözéses kertészettel foglalkoztak. Határa termékeny és gondosan művelt. A téeszt később 
a sümegi téeszhez csatolták, majd 1992-ben felszámolták. 

Rigács fejlődése 1945 után egyre erőteljesebbé vált. Az elsők között villamosították 1948-ban. Egy 
évvel később bekötőutat kapott, 1962-ben pedig kultúrház épült. Orvosi rendelőt, autóbuszvárókat, 
postát, öregek napközi otthonát, üzlethelyiséget és sportpályát létesítettek. A régi, zsúptetős, vályogból 
vagy vert falból készült házak fokozatosan eltűntek. Önálló tanácsa 1969. július l-jén egyesült az ukki 
községi tanáccsal, majd a gógánfai közös tanács társközsége lett. Ma az ukki székhelyű körjegyzőséghez 
tartozik. A község központi terén első és második világháborús emlékművet avattak 1989-ben. 

A rigácsi leányegyház és templomának története 
A meggyesi (ma Zalameggyes) evangélikusok is hozzájárultak a rigácsi templomhoz és a gyülekezet 

fenntartásához. A templomépítésre 414 forintot ígértek, a prédikátor fizetésére 14 köböl gabonát, pénzt 
mintegy nyolc forintot. A templomépitésre ígért összeg és gabonamennyiség elég tekintélyes volt 
azon időkhöz képest, csak a készpénz volt kevés. Az építkezésbe tehát nem fogtak bele mindjárt, úgy 
látszik, az ígért összeg sem folyt be. De az aláírással általában megelégedhettek, és abban a tervben is 
egyek voltak, hogy Rigácson legyen a központ és az anyaegyház. A galsaiak is belenyugodtak, mert 
tetemes pénz- és munkabeli áldozattal hozzájárultak a templomépítéshez, 

Rigácson a templomot 1791-ben építették. Nincs számadási jegyzék, nem tudjuk, hogy végül 
is mennyibe került, kik voltak az építőmesterek. Fennmaradt azonban egy jegyzék, hogy a galsai 
evangélikusok a rigácsi templomépítésre mit szolgáltak és fizettek. A jegyzék érdekes, mivel belőle 
látjuk, kik voltak azon időben Galsán családfők. 

A meglevő adatokból az tűnik ki, hogy még ekkor nem volt tanítójuk. Ezen állítást részben 
igazolja az 1793. évben Galsán kötött egyezséglevél a Rigácson végzendő prédikálásokra nézve. Ezen 
egyezséglevél már meglevő gyakorlatra utal, midőn írja: „Az említett atyafiakat subleválni (felemelni, 
azaz fizetésüket javítani), vagyis az eddig való tőlünk járt fizetésben 2, azaz két szekér tűzre való fával 
többet adni, és így 4 szekér fát vinni esztendőnként kötelesek leszünk." 

A galsai leányegyházközség harmadik tanítójában, N. Polgár Istvánban kitűnő szervező erőt, 
különösen jeles szónokot nyert, ezért voltak a rigácsiak hajlandók fizetését is emelni, hogy új 
templomukban többször hallhassák. 

Hogy az anyagyülekezet nem Rigácson, hanem Galsán alakult meg, annak egyik oka volt, hogy 
Polgár István állítólag Galsán földbirtokkal rendelkezett. De valószínűleg beleszóltak az ügybe 
a kisberzsenyi, tornapinkóczi és hányi evangélikusok is, s így az egyház érdeke ezekre nézve azt 
követelte, hogy az anyaegyházközség Galsán alakuljon ki, különösen, ha tekintetbe vesszük azt 
is, hogy az első időkben Karakó-Szörcsök, Felsőnemes-keresztúr községek és Károlyháza puszta is 
Galsához tartoztak, amit az anyakönyvek igazolnak. 

Szükséges volt tehát elsősorban templomhelyről és templomról gondoskodni. A törvény most már 

493 Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. Sopron, 1910, 270, 372, 380, 
494 Görög Ernő: A veszprémi evangélikus egyházmegye története. Pápa, 1926, Továbbiakban: Görög, 
495 Görög. 
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megengedte a nyílt utca sorára is az építkezést. Téves tudat él a galsai egyházban, hogy templomhelyet 
a Polgár család ingyen adott. Nem adott ingyen, sőt mondhatjuk, az akkori és mostani viszonyok és 
telkek árához képest méregdrágán, s hogy mégis megvették és kifizették, mutatja az akkori hívek 
áldozatkészségét és azon erős akaratukat, hogy ők mindenáron templomhelyre akartak szert tenni, 
hogy lábukat megvetve megszilárdulhasson az evangélikus vallás e vidéken. A fent említett téves 
tudat onnan keletkezett, hogy az alapító levelet nem olvasták végig. A szövegben „ötven rénusi 
forintról" van szó, mint a telek áráról. 

Sikos Gyula lelkész így emlékezett meg a rigácsi templom építéséről 1946-ban: „Isten kegyelméből 
150 éves jubileumát ünnepeljük rigácsi templomunk építésének. A történeti hűség kedvéért meg kell 
említenem, hogy pontosan a múlt évben, 1945-ben kellett volna ünnepelni, mert templomunk egykori 
följegyzés szerint, amire Németh Kálmán 1943-ban nyugalomba vonult tanítónk bukkant rá, már 
1795-ben elkészült és felavatást nyert, azonban a háborús viszonyok és az orosz megszállás miatt 
addig jubileumi ünnepélyt kitűzni nem lehetett. 

Rigácsi templomunknak már elhelyezése hirdeti, azáltal, hogy nem utcaszínen fekszik, az 1781. évi 
II. József türelmi rendelete következtében épülhetett fel. Azelőtti időkből itt evangélikus templomról 
nem tudunk. Rigács neve a kuruc háborúban fordul elő először. 1706-ban Maczkó János volt itt tanító. 
1725-ben a kemenesaljai lelkészek gyűlésükön Rigács-Galsa közös anyagyülekezetről szólnak. Rigács 
helyett Ukk, Hosztót és Szegvár szerepelnek többször a 18. században mint evangélikus gyülekezetek. 
Ukk és Hosztót Musay püspök 1661. évi jelentése szerint már anyagyülekezetek Zvonarics Sámuel 
esperessége alatt. Hosztóton már 1616-ban, tehát egy századdal a reformáció megindítása után 
megszületett a gyülekezet. Szepesi István 1629-ben volt itt lelkész, majd Szentmihályfai János, ki az 
1630. évi csepregi zsinaton panaszt tett, hogy egy Péter Miklós nevű ember előállt a templomban, és 
prédikációját félbehagyatta vele, ezekkel a gyalázatos szókkal illetve: ha kétszer születnél is, mégsem 
lennél olyan prédikátor, mint az elődöd Hosztóton. 

1637-ből Vajda János evangélikus lelkészről tudunk, az 1646. évi büki zsinaton Szálai Szutorin 
János vett részt, 1661-ben még állt e gyülekezet. Szegvár is mint végvár a török magyar határon 
anyagyülekezet volt 1680-1697 között. Az 1725. évi kimutatásban azonban már úgy szerepel, mint 
amelyet a körüle levő falvakkal együtt elfoglaltak a pápisták, tehát I. Lipót uralkodása idején az 
evangélikus egyházi életet teljesen megszüntette e vidéken az ellenreformáció, azonban a hitbuzgóság 
mint az üszkös romok alatt lappangó tűz, tovább élt kiolthatatlanul. A nyilvános istentiszteletek 
beszüntetése és templomaik elfoglalása után a magán áhítat, a házi istentisztelet tartotta életben a 
hitet. Minden családfő papja volt családjának, Bibliát olvasott, magyarázott és Luther Kis kátéjából 
oktatta háza népét. 

így érthető, hogy mihelyt a türelmi rendelet megjelent, mindjárt egyházszervezési és templomépítési 
törekvésekkel találkozunk ezen a vidéken. Nagy akadályt képezett azonban a lelkészhívás feltételéül 
kikötött 100 család összehozása. A vallási és nemzeti küzdelmek a lakosság pusztulását eredményezték, 
különösen a végeken, ahol csetepaték, határvillongások és betörések napirenden voltak. Emellett az 
evangélikusok létszámát az áttérítések is jelentős mértékben apasztották. Száz evangélikus családot 
nem egy községben, de 5-6-ban sem lehetett összeírni. A mostani egész sümegi járás megtoldva 
Nemeskeresztúrral, Károlyházával, Karakószörcsökkel Kisberzsennyel és Veszprémpinkóccal tudta 
csak biztosítani egyetlen evangélikus lelkészség felállítását. Nagy kérdés volt, hol legyen a székhelye. 
Földrajzi szempontból Rigács mutatkozott legalkalmasabbnak, tekintélyes nemes birtokosai is 
legnagyobb számban voltak. Először is itt próbálkoztak templomépítéssel, egyelőre csak a szomszédos 
ukki és meggyesi híveket véve számításba. Ajánlási ívet köröztek, adományokat és évi megajánlásokat 
gyűjtöttek már 1783-ban. Erről szól gyülekezetünk legrégibb okmánya, mely templomépítésre 414 
forintról, prédikátorfizetésre 14 köböl gabonáról és 8 forint készpénz megajánlásról tanúskodik. A 
templomépítésbe csak 1791-ben fogtak bele. Egy jegyzék tanúsága szerint a fenti összegen felül még 
a galsaiak is hozzájárultak kézi munkával, fuvarokkal és pénzadományokkal. A faanyagot Kőszegről 
szállították. Az építés költségeiről nincs pontos kimutatás, nem is volna lehetséges, mert nem csupán 
anyagot építettek bele a templomba, hanem hitet, reményt, jó igyekezetet, áldozatkészséget oly 
nagymértékben, hogy azt csak a jó Isten tudja számon tartani. A munkás kezek és áldozatos szívek 
rég porladnak, de beszél alkotásuk, beszélnek a kövek: a templom minden áldozatot megér. Lelkeket 
összetart, és e szent közösségben Istenhez emeli őket. Becsüljétek meg, mit örökül kaptatok, tartsátok 
fenn, népesítsétek be. Legyen hirdetője további századokon át a Szentlélek munkálkodásának 
közöttetek és bennetek, hogy ti magatok is lelki házzá épüljetek ezen romolhatatlEin szegeletkövön, a 
Jézus Krisztuson." 

A gyülekezet történetének későbbi eseményei 
A galsaiak tanítói állás felállításáért folyamodtak a megyéhez, s azt a megye jóváhagyta 1786. aug. 

2-án. 1786. november 8-án azért folyamodtak a megyéhez, hogy Kertához affiliáltassanak. Ekkor 
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karácsony harmadik napját is megünnepelték, mert azon a napon a gyónás 19 korona jövedelmet 
hozott. A templomra már 1783-ban igényt tartottak. Rigácsról, Ukkról, Meggyesről külön fel vannak 
tüntetve a prédikátor tartására ígért adományok. 1791-ben a galsaiak már fizettek a rigácsi ev. 
templomra. 1791. okt. 3-án a hanyiak és rigácsiak közt egyezség köttetett a közjövedelemre nézve, a 
hanyiak a kiadások 1/8 részét adják a gyülekezetnek. A két harang értéke például 90 forint volt, annak 
egynyolcadát, 11 forintot átadták. 1793. szeptember 22-én kelt egyezség szerint a galsai mester járjon 
ki Rigácsra minden 3. ünnepnap, de szól arról is, hogy ezért mit adnak a rigácsiak. 1793. október 22-én 
Patkó György megköti az egyezséget egy kőszegi harangöntővel félmázsás harangra nézve 42 forintos 
árban, mely, ha valamivel nagyobb lenne, akkor a többlet fontja 84 krajcárral számíttatik, a harang 
tényleg 54̂ 2 fontos lett, melyért 45 forint 47 krajcárt fizettek. 

Jegyzőkönyvük hosszú ideig nem lévén, alig maradt fenn néhány történeti adat. Mindössze annyi, 
hogy 1889-ben új iskola épült, és a templomba a nőegylet új függőlámpát ajándékozott. Ezenkívül 
fennmaradt két nagy per aktakötege, tanúsága szerint a gyülekezet éveken át áldatlan belviszály 
gyászos színtere volt. Hála a kegyelem Istenének, a kialudt viszályok helyén ma a legnagyobb 
egyetértés és rend uralkodik. 1903-ban újjáépítették templomukat. 1905-ben egyezséget kötöttek a 
zalameggyesi és ukki hívekkel a templomi és iskolai terhek arányos viselése tárgyában. 

Zalameggyesről külön megemlítendő, hogy a világháború közben történt harangrekvirálás 
alkalmával (egy a katolikus, egy az evangélikus s egy közös tulajdont képező harangállományból) 
félreértés következtében a közös és az evangélikus hívek tulajdona szereltetvén le, sérelmük oly módon 
orvosoltatott, hogy a katolikus hívek készségesen felajánlották harangjukat használatra díjmentesen 
mind az ideig, míg saját tulajdonnal nem rendelkeznek az evangélikusok. 

Ukk több ízben panaszt emelt, hogy bár iskolailag Rigácshoz tartozik, s terhe az 5%-os pótadót 
jóval felülmúlja, mégis köteleztetik a helybeli iskolához való járulásra is. Közigazgatási úton ugyan 
orvosoltatott sérelme, de panaszok még mindig előfordulnak. Hasonló állapotok voltak Kisberzsenyben 
is, ahol az előbb katolikus jellegű iskola községinek minősíttetvén, az építési és fenntartási költségbe 
az evangélikus hívek is bevonattak, noha már kezdettől fogva viselték azokat. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Tanítók Rigácson: 
Györkös Mihály (1804-1806), Polgár Feenc (1807-1820), Falvai Dániel (1820-1824), Nagy Pál 

(1824-1851), László János (1852-1857), Dávid Ferenc (1857-1859), Laucsek István (1859-1869), Dombi 
László (1869-1873), Németh Gyula (1873-1904), Németh Kálmán (1904-orosz hadifogságba esett), 
Szuttera Mária (1915-1916), Hanély Dóra (1917-1918), Sebestyén Sándor (1919-?) 

Tanítók Hányon: 
Csöngető Pál (1837), Patyi László (1838), Záborszky Sámuel (1839), Görög Sándor (1845-1853), 

Takács János (1854-1857), Laucsek István (1857-1858), Halász Pál (László?) (1859-1894), Varga János 
(1894-?) 

Tanító Kisberzsenyben: Görög Dániel (1858-?) 
Főgondnokok, gondnokok, egyházfik Megyeren: 
Halász László (1869-1847), Ferenczy Károly (1874-?), Polgár Mihály (1886-1899), Zsuppányi János 

(1900-1902), Berecz István (1902-1904), Seregély Sándor (1905-1907), Polgár Zsigmond (1907-1910), 
Berecz István (1910-?) 

Főgondnokok, gondnokok, egyházfik Zalagalsán: 
Stubán Dániel (1889-1893), Polgár Zsigmond (1894-1895), Polgár Gyula (1895-1896), Polgár Dániel 

(1896-1899), Kis János (1900-1903), Polgár Lajos (1904-1907), Kovács István (1907-1909), Stubán János 
(1909-1912), Stubán Károly (1915-1917), Varga Károly (1917-1920), Polgár András (1920-?) 

Főgondnokok, gondnokok, egyházfik Rigácson: 
Ferenczy József (1890-1893), Ferenczy Mihály (1903-1906), Marton József (?-?), Ferenczy (?-?), 

Kovács János (1903-1904), Ferenczy Imre (1905-1908), Ferenczy Dénes (1908-1914), Ferenczy Kálmán 
(1914-1916), Mórocz József (1916-1919), Kis Dénes (1919-?) 

Zalameggyesről az adatok nem ismertek. 
Nemeshanyban Egyed Elek (1896), Szőke Imre (7-1916), Egyed Ernő (?-1920), Kis Sándor (1920-?) 
Kisberzsenyben Gáncs Sándor, Nagy Bálint, Koppányi János 
Egyházfik közül Radics Imre (1918-ig) és Radics Sándor (1919-től) 

Vető István 
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Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcsi (Sión) Evangélikus Egyházközség 

8254 Kővágóörs, Jókai u. 24. 
Tel.; 87/563-026 
Web: http://kovagoors.lutheran.hu 
E-mail: kovagoors@lutheran.hu 
Veress István helyettes lelkész 

A kővágóörsi egyházközség 1605-ben keletkezett, 
anyakönyvezés 1711-től van 
Révfülöp régtől fogva Kővágóörs filiája, 1940-től 
fiókegyház 
A kapolcsi egyházközség a 17. század második felé
ben keletkezett, anyakönyvezése 1741-től van 
A társgyülekezet 2001-ben jött létre 

A társegyházközség tisztségviselői: dr. Galli 
István felügyelő, Szabó Ferenc másodfelügyelő, 
Vörös Zoltán másodfelügyelő, Skriba Jánosné 
pénztáros, Rádóczy Kálmánné jegyző, Márvány 
Gyuláné számvevőszéki elnök. Fazekas Éva és 
Stiglicz Csaba számvevőszéki tagok. Szigeti 
Istvánné, Stiglicz Csaba, Zámbó György, Inkler 
Jánosné jelölőbizottsági tagok. Szabó Ferenc 
egyházmegyei közgyűlési tag. Vörös Zoltán 
egyházmegyei közgyűlési póttag. Presbiterek: 
Zámbó György, Puskás Istvánné, Lakatné Mógor 
Katalin, Sall Lajosné, Mohos Károlyné, Szabó Gyula, 
Sümegi Jánosné, ifj. Bárány István, Horváth Lászlóné, 
Mészáros Aranka, Dezső Katalin, Mészáros Irma, Vörös Zoltán, Szigeti Istvánné, Fazekas Éva 

Kővágóörsi társegyház: 97/49/43. Tisztségviselők: Szabó Gyula gondnok, Sümegi Jánosné pénztáros, 
ifj. Bárány István jegyző. Presbiterek: Szabó Ferenc, Stiglicz Csaba, Skriba Lászlóné, Zámbó Imréné. 
Tiszteletbeli presbiterek: Rohály Gábor, id. Bárány István 

Révfülöpi társegyház 90/40/34. Tisztségviselők: Zámbó György gondnok. Puskás Istvánné pénztáros, 
Rádóczy Kálmánné jegyző. Presbiterek: Skriba Sándor, Burucs Árpádné, Mészáros Zsuzsanna, Török 
Józsefné, Magyar Józsefné, Stumpf Károlyné 

Kapolcsi társegyház: 63/65/53. Tisztségviselők: Vörös Zoltán gondnok. Szigeti Istvánné pénztáros, 
Fazekas Éva jegyző. Presbiterek: Varga Károlyné, Márvány Gyuláné, Horváth Rezsőné. Tiszteletbeli 
presbiterek: Sándor Ferencné, Dabosy Jánosné, Horváth Rezső, Oszkó Árpád, Kelemen Károlyné 

Balatonszepezd! leányegyház: 12/10/7. Mohos Károlyné gondnok, pénztáros 
Badacsonyi leányegyház: 15/10/7. Lakatné Mógor Katalin gondnok, Sall Lajosné pénztáros. Nagy 

Katalin presbiter 
Taliándörögdi leányegyház: 90/94/87. Tisztségviselők: Horváth Lászlóné gondnok. Mészáros 

Aranka pénztáros, Dezső Katalin jegyző. Mészáros Irma számvevő. Presbiterek: Mészáros Józsefné, 
Mészárosné Vers Valéria, Szekér Sándorné, Stumpf Zoltánné, Inkler Jánosné 

Az egyházközség lélekszáma összesen; 277/267/233 

A gyülekezet története 

Néhány szó a településekről 
Kővágóörs nevét az egykor itt végzett malomkővágásról és a közelben lévő Kő-tengerről (ez 

egy hatalmas szikla volt) kapta. A honfoglaláskor az Ors nemzetség szálláshelye volt. Kővágóörs 
első okleveles említése 1263-ból való, ekkor még Szent-László-Örsnek nevezték. A legenda szerint 
királyunk vizet fakasztott a Káli-medence lakóinak. 1321-ben mint Ciberjén-Örs szerepel (Örsi 
Ciprián nemes úr után). A 14. században a Nagy-Örs, sőt a Boldogasszony-Örs nevet is viselte. Ezután 
a sokféle „Örs" a Kővágóörs névbe olvadt. - Az Árpád-korig visszavezethető ősi nemesi családok 
lakóhelye, hosszú ideig alispáni székhely volt. Mivel Kővágóörshöz tartozott 1943-ig a Somogy felé 
révkikötővel bíró Révfülöp, a Balaton déli partvidékéről származó termékeknek (gabona, állatok) is 
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fontos kereskedőhelye volt. Az 1800-as években nyerte el a mezővárosi rangot. 1851-ben 1699 lakosa 
volt. Fontos zsidó település is volt itt, zsinagógával.'"' A két világháború sok hősi halottat követelt, 
és 1944-ben elvitték a zsidókat is. Az erőszakos téeszszervezés is csökkentette a település létszámát. 
1979-ben alakult meg a Káli Vidék Baráti Köre, majd a Káli Medence Környezetvédelmi Társaság.*" 

Révfülöp a 274 méter magas Fülöp-hegy déli lábánál fekszik. A római korban is lakott hely volt. Első 
Írásos emléke 1211-ből való. A települést a törökök 1548 körül elpusztították. Sokáig lakatlan volt, majd 
Kővágóörs szőlőhegyeként tartották számon. A révközlekedés 1752-ben indult meg. A 19. században a 
község tovább fejlődött, 1943-ban önállóvá lett. A vasútállomással szemben van a középkori Fülöp falu 
13. századi templomának romja is. A honlap a város nevezetességei között felsorolja az Ordass Lajos 
Evangélikus Oktatási Központot is, amely konferenciáival a kulturális életet erősíti. 

Kapolcs a Káli-medence tájvédelmi körzetében fekvő, ősi múltra visszatekintő falu. A 20. század 
elején ősember nyomára is bukkantak, a nyomok szerint a közeli „Pokol lyukban" lakott. A hagyomány 
szerint a falu felett emelkedő Királykőn Attila egyik vára állhatott. Az 1962-ben feltárt Via Magna, 
a rómaiak hadiútja is átvezetett a településen. 1091-ben a kunok Kapolcs vezér vezetésével betörtek 
Erdélybe és Biharba. A sereget legyőzték, Kapolcsot kivégezték. A legyőzöttek élve maradt tagjai itt 
letelepedve Kapolcsról nevezték el a falut. Ekkortól alakult neve Kapulchként (1092), Copulchként 
vagy Kopulchként. A Kapolcs név 1640-ben tűnik fel az iratokban. A 19. századra a település 700 lelkes 
községgé fejlődött. Hamar híressé váltak a kapolcsi fazekasok, de más mesterségek is. Sok malma 
is volt a vidéknek. A két világháború és a zsidók elvitele következtében a lakosság folyamatosan 
csökkent. A falu mégis országos hírű a Művészetek Völgye megrendezésével.*'* 

A gyülekezetek keletkezéséről már az említett honlap is írja Kővágóörssel kapcsolatban: „régi fészke 
a Luthert követő hitnek." Kapolcsnál pedig ezt olvassuk: „A reformáció során a falu lakosságának 
nagyobb része a lutheri hitre tért át, ám a 16. századi vallásháborúk során Padányi Bíró Márton 
püspök templomokat foglalt vissza a protestánsoktól." 

A kővágóörsi gyülekezet 

Kővágóörsről Payr Sándor azt írja, hogy prépostság volt itt, és a 13. század óta állt temploma (1224-
1244 között szentelhették fel). A 14. században tudunk egy Mátyás, majd egy Barnabás nevű papról. 
A reformáció valóban hamar ideért. „A gyülekezet levéltárában levő 1774. évi okmány szerint itt 
1555-1615 között rendszeresen volt evangélikus istentisztelet az ősrégi templomban. A megmaradt 
50-60 római katolikus léleknek is ebben miséztek. A jó békesség azonban hamar felbomlott"'"' Sági 
János: A Balaton írásban és képben (Keszthely, 1902) című könyvében azt állítja, hogy Kővágóörs 
első reformátora Soós Mihály volt a 16. században, Payr szerint azonban ennek semmi alapja nincs. 
Ebből az időből tehát nevekről még nem tudunk. A 17. század elején Kővágóörsöt és Dörgicsét is a 
reformátusok vették át. Pathay István református püspök azonban már 1613-ban arról panaszkodik, 
hogy a terepet visszavették a lutheránusok. Az evangélikus gyülekezet keletkezését Magassy Sándor 
Onomastikonjában 1605-re teszi. A kővágóörsiek első ismert evangélikus lelkésze Huszár András 
(talán Huszár Gál rokona?) volt, aki az 1614-i csepregi zsinaton írta alá hitvallási könyvünket. 1638-
ban újra aláírta a könyvet, „Ezzel talán azt akarta bizonyítani, hogy a kálvinisták közé ékelve a messze 
távolban is megmaradt lutheránusnak.""" Bennünket ez azért is érdekel, mert ezek szerint mintegy 
negyedszázadig volt itt lelkész (1614-1639). 

1646-ban a büki zsinat a kővágóörsi lelkészt mint távollevőt említi, egy későbbi bejegyzés szerint ez 
a lelkész Joós György volt. Ezt abból a szomorú jelentésből tudjuk, amelyben Joós György Némethi 
János hegymagasi lelkészről írja, hogy az véletlenül halálosan megsebezte édesanyját. 1647-ben (de 
lehet, hogy már 1644-ben is) Dvornicenus Márton volt a lelkész, majd újra Joós György (1650), és 
1653-ban Kürti Gergely, Payr azonban megjegyzi, hogy az évszámok nem Isizonyosak. Musay püspök 
Kővágóörsöt 1661-ben az anyagyülekezetek közé sorolja. Ezután újra visszakerülhetett Joós György, 
aki 1674-ben mint kővágóörsi lelkész jelent meg a pozsonyi törvényszék előtt Zsédenyi István dörgicsei 
és Hetyei András görbői lelkészekkel együtt. Sőt a soproni 1681-es országgyűlés után újra visszakerült 
Joós, akit ugyan el akartak űzni, mégis 1689-ig maradt hivatalában.™' 

1685-től 1689-ig Asbóth János, majd 1692-ig Czvetán András volt a gyülekezet lelkipásztora. Öt a 
gályarabságból visszatért Zsédenyi István követte a szolgálatban, majd utódja 1706-ig Király Máté 
lett. 1706-ban Király Mátét Csurgó György volt nagysimonyi lelkész követte. Tudunk Reguli András 

496 Czuppon Sándor: Kővágó-Eörs és környéke. In: Zala vármegyei évkönyv a millenniumra. Nagykanizsa, 1895. 
497 http ://www.falinfo.hu/revfulop/tortenet.htm. 
498 http://kapolcs.szinhaz.hu 
499 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története, Sopron, 1924. 459. kk. Továbbiakban: Payr. 
500 Payr. 460. 
501 Payr. 460. és Payr: Egyháztörténeti emlékek. Sopron, 1910. 66. 74. 134. 147. Továbbiakban: Eht. eml. 
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(1706-1707), Laki Ádám (1707-1708), Szilágyi György (1710-1711) szolgálatáról is. 1715-1735 között 
pedig Temlin Balázs pásztorolta a gyülekezetet. 

„Anyakönyvei az 1741. évtől vannak, s a következő lelkészek vezették: Iványi Sándor (1741-1749), 
Szentgróti Mihály (1749-1756), Ratkóczi Temlin Miklós (1756-1765), Szalay Ferenc (1765-1772), 
Murmann Mihály (1772-1783 és 1787-1799), Búzás István (1784-1787), Kis János, a későbbi püspök 
(1799-1802) és Sikos István (1802-1810)" - olvassuk Payr Sándornál. Payr szerint Padányi Bíró Márton 
itt nem vette el a templomot, hanem Mária Terézia idejében (1740-1780) közvetlenül az evangélikus 
templom elé építtetett egy katolikus templomot.^"^ 

A 19. és 20. századi lelkészi szolgálatról Magassy Sándor Onomastikonjában a következőket olvassuk: 
Horváth Zsigmond (1824-1845), Erdős Márton (1841-1846), Berecz Lajos (1847-1848), Eősze Zsigmond 

(1854), Görög Lajos (1855-1856), Király József (1846-1856), Faith Antal (1858-1860 segédlelkész?). 
Gally Tóbiás (1861-1864 segédlelkész?), Eősze István (1856-1867), Gyurátz Ferenc (1867-1868), Mód 
Lajos (1869-1870), Magyar József (1870-1873), Horváth Sándor (1877-1886), Czuppon Sándor (1886-
1908), Szűcs Imre (1905-?), Zsiray Lajos (1906-1907), Nóvák Elek (1907-1911 helyettes), Nóvák Rezső 
(1920-1921), Nagy László (1922-1924), Nóvák Elek (1911-1941), Sümegi István (1944-1974), Bozorády 
Zoltán (1965), Éltes Gyula (1977-1987, 1988 májusáig nyugdíjasként), Riczinger József (1988-1999). A 
kővágóörsi anya-, a révfülöpi leány-, a badacsonytomaji és balatonszepezdi fiókgyülekezetek 1999. 
február 28-ig a Balatonfüred-Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség gondozása alá tartoztak 
Riczinger lelkész szolgálatával. Miután Szabó Vilmos addigi kiskőrösi lelkész kapta meg a révfülöpi 
oktatási központ igazgató lelkészi kinevezését, Szabóné Piri Zsuzsanna 1999. március l-jétől a helyettes 
lelkész. Veress István Kálmán 2001. május l-jétől helyettes lelkészi megbízatást kap, majd 2005-től a 
megválasztott lelkész. 

2001. október 7-én létrejött a Kővágóörs-Révfülöp-Kapolcsi (Sión) Evangélikus Egyházközség 
Kővágörs, Révfülöp, Kapolcs társegyházakkal. Taliándörögd leány-, Badacsonytomaj, Balatonszepezd 
fiókgyülekezettel. 

A két flókgyülekezet 10-12 fős. Balatonszepezden 19. századi barokk templom, Badacsonytomajon 
a reformátusokkal közös imaház van. 

A szolgálati évek dátumai néha fedik egymást. Lehet, hogy ezek segédlelkészi vagy helyettes lelkészi 
szolgálatról szólnak. 

A gyülekezetben korán elindult az iskolai munka is. Magáról az iskoláról keveset tudunk, a tanítók 
alább következnek: 

Zsirai Mihály (1690-1695), Kelemen Márton (1727-1729?), Dubovai Pál (1735-1736), Kelinovszky 
Tamás (1744-1746), Dianovszky György (1745-1746), Madolay János (1760-1761), Sebestyén András 
(7-1781), Nagy István (1780-1783), Fülöp István (1782-1792), Kováts János (1792-1795), Szabó János 
(1796-1801), Kelemen Sándor (1803-1806), Szabó János ismét (1806-1807), Mátis György (1810-
1850), Mátis Sámuel (1832-1847), Cséry Sándor (1852-1873), Németh Péter (1857-1858), Tóth József 
(1875-1897), Takács József (1878-1879 segédtanító), SzoUár József (1873-1907), Bázler Adolf (1884-
1885 segédtanító), Czibula János (1891 segédtanító), Ormosi Ernő (?-1901), Raffay István (1901-1903 
másodtanító), Garab Lujza (1903-1926), Bándy Géza (1907-1923), Ziermann Lajos (1925-1937), 
Horváth Dezső (1940-?) 

A kővágóörsi iskola egyre nevesebb lett, és algimnázium is kifejlődött belőle. Tanárai: Erdős Márton 
(1841-1846), Berecz Lajos (1846-1848), Czipott Rezső (1848-1852) Görög Lajos (1855-1856), Sass Lajos 
(1858), Faith Antal (1858-1860), Gally Tóbiás (1863-1864) Kemény Károly (1864-1867), Gyurátz Ferenc 
(1867-1868), Magyar József (1870-1873)'" 

A révfülöpi gyülekezet 
Révfülöpről mint gyülekezetről nincsenek régi emlékeink. Ez a már régen kővágóörsi filia „1933-

ban otthont adott egy konferenciának, amelyen az akkori Zalai Egyházmegye presbiterei, lelkészei, 
tanítói, valamint leány- és ifjúsági egyesületük tagjai vettek részt. Ekkor történt, hogy a helybeliek 
előterjesztésére az egybegyűltek, élén az egyházmegye esperesével, egyhangúlag elhatározták, 
hogy az ünnepi istentisztelet végén tartott nagyarányú offertórium átengedésével alapját vetik egy 
Révfülöpön építendő evangélikus templomnak."™" 1934-ben engedélyt kértek a templom építésére. 
A kővágóörsi presbitérium azonban elutasította azzal, hogy az építéshez „megfelelő anyagi tehetség 
is kell." 1937-ben megalakult a helyi presbitérium és a nőegylet is. Nóvák Elek kővágóörsi lelkész 
1938-as jelentésében megemlítette, hogy Révfülöpön a fürdőszezon idején felváltva evangélikus 
és református istentiszteleteket tartottak. Ekkorra már jelentős összeg és építési anyag is összejött. 

502 Eht. eml. 377. 
503 Az iskolai és algimnáziumi adatok: Magassy. 
504 Dr. Fabiny Tibor: Révfülöpi evangélikusok. Dunántúli Harangszó, 2008/1. 
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1939-ben a révfülöpiek „fiókegyházzá" akartak alakulni a templomépítés miatt. A kővágóörsiek 
most hozzájárultak a határozathoz azzal, hogy Kővágóörs fenntartásához hozzá kell a jövőben is 
járulniok. Bárány Lajos gondnok szervezte meg, hogy a kővágóörsi lelkész ne csak a fürdőszezonban, 
hanem minden hónapban és a nagyünnepeken is tartson istentiszteletet. 1940-re a lélekszám 115 főre 
emelkedett. Az üdülővendégekkel sokszor többen is voltak együtt. Nóvák Elek lelkész halála után 
1944-ben Sümegi István vette át az anya- és fiókgyülekezet gondozását. 

Az evangélikusok 1928 óta a Balaton Gyöngye szállóban jöttek össze. Ezt megvette még ebben az 
évben az Evangélikus Tanítók Országos Egyesülete, ahol a negyvenes évek végéig gyííltek össze az 
evangélikusok. A második világháborúban az épületbe kórház költözött, majd a szovjet parancsnokság 
foglalta le. 1952-ben államosították. Ettől kezdve 1980-ig, a modern iskola elkészültéig, az egykori 
Tanítók Üdülőházában a falu „felsőiskolája" működött. 

A gyülekezet is kereste az istentiszteleti helyiség megteremtésének lehetőségét. 1948-ban egy pesti 
építészt bízott meg a terv elkészítésével, és megtörtént még ez évben az alapkőletétel is. 1950-re tető 
alá került a templom. 1955-re elkészültek a belső munkálatokkal is. Eddig az említett gondnok vezette 
a munkákat, 1963-tól ezt átvette tőle Skriba András. Öt Németh Béla, majd 1977-től Bárány Dénesné 
követte ebben a szolgálatban. A Lutheránus Világszövetség is nagy adományt küldött erre a célra. 
1967-ben sor kerülhetett a templom felszentelésére. Sümegi István után Éltes Gyula, majd Riczinger 
József, Szabó Vilmos követték egymást a lelkészi szolgálatban, most pedig Veress István pásztorolja 
a gyülekezetet abban a templomban, amely ökumenikus célokat is szolgált. A templomot közben 
javítani kellett, a tetőt ki kellett cserélni. Később a templom tornyot is kapott. 1989 után még az is 
megtörténhetett, hogy az egykori intézményt visszakaptuk, és a gyülekezetben szép szolgálatot végez 
a kiépített és felfejlesztett Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ sok országos konferenciával, de 
a gyülekezetre is visszaható áldással. 

A kapolcsi gyülekezet 
Kapolcs a hosszú múlttal rendelkező gyülekezetek közé tartozik. A középkorban, a 14. században Pál 

nevű papjáról tudunk. Azt nem tudjuk pontosan megmondani, hogyan történt, hogy „a reformáció 
során a falu lakosságának nagyobb része a lutheri hitre tért át."̂ °̂  Musay Gergely püspök 1661-ben 
az anyagyülekezetek között említette. Már 1640-ben Verbói János volt a kapolcsi lelkész, kérdéses, 
milyen hitvallással, mert róla azt írja Payr, hogy részt vett a reformátusok köveskúti zsinatán. 1657-
ben Musay püspök Nováki Jánost avatta fel kapolcsi lelkésznek.™' 1692 és 1695 között Kerman János 
végezte a pásztori munkát. 1695-ben Asbóth János kemenesaljai esperes egyházlátogatása alkalmával 
nem volt lelkészük, hanem tanítójuk: Fábri István. 

1706-ban Reguli András lelkészről tudunk, őt Rotarides Sámuel és Gyurcsek János követték a 
szolgálatban. 1725-ben Hegyfalusi György került ide. Aztán 1734-ben az OstfFyasszonyfáról elűzött 
Iványi Sándor volt a gyülekezet lelkipásztora. 1741-től vannak anyakönyvek. Ezek tanúsága szerint 
Horváth István, majd 1750-től Szalay Ferenc volt a lelkészük. Ekkoriban már imaházuk is volt, amit 
1771-ben renováltak. Petend volt filiájuk, ahol Gazdag Ferenc volt a tanító, de ezt a falut Esterházy 
Ferenc földesúr elvette tőlük.™' 

Lelkészei: Verbói János (1637-1640), Nováki János (1657-1658), Krmann (Kermann) János (1692-
1645), Hegyfalusi György (1696-1697), Reguh András (1700-1706), Rotarides Sámuel (1708-1714), 
Gyurtsek János (1714-1716), Horváth János (1741-1748) 

1747-ben Padányi Bíró Márton elvéteti a templomot. 1749-ben egy, az evangélikus templomhoz 
vezetett körmenet kapcsán „protestáns fellépés" történik. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 
katolikus körmenet csak „megcélozta" a templomot, de azt még az evangélikusok használták.™" 

A lelkészek ezután: Szalay Ferenc (1748-1756), Vajda Ferenc (1756-1777), Bótz Ferenc (1777-1779), 
Wilfinger János Ernő (1779-1791), Lakos Ádám (1791-1812), Lágler György (1812-1861), Lájpczig 
János (1861-1888, nyugdíjasként 1864-től 1882-ig), Magyary Miklós (1882-1930), Kovács Mihály 
(1930-1932 helyettes) Kovács Mihály (1932-1934 megválasztott), Németh Zoltán (1934 helyettes) dr. 
Bányai (Bauer) Béla (1934 helyettes). Mészáros Sándor (1934-1937 segédlelkészként helyettesít). Halász 
Béla (1936 helyettes), Loós János (1937), Halász Béla (1937-1953), Kiss János (1953-2000), Szabóné Piri 
Zsuzsanna (2000-2001, kővágóörsi lelkészként kap megbízást a helyettesítésre a kapolcsi anya-, a 
taliándörögdi leánygyülekezetekben) Veress István Kálmán (2001. május l-jétől megbízottként, 2005-
től beiktatott lelkészként) 

Tanítók: Fábri István (1695-1697), Reguli András (1697-1700), Kalinka Márton (1705-1706) Rotarides 

505 http://kapolcs.hu 
506 Eht. eml. 70., 77., 129., 133., 147. 
507 Eht. eml. 240., 245., 256., 270., 290., 294., 372., 377., 380. 
508 Magassy. 
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Sámuel (1706-1708), Szálai Ferenc (1738), Illés Sándor (1744-1750), Pongyelok Márton (1750-1754), 
Takács János (1760-1761), Garab János (1761-1775), Sebestyén András (1770-1780), Németh Mihály 
(1775-1778), Farnyik (Farnek) Sámuel (1781-1783), Fürst György (1783-1786), Szabó Ádám (1788-
1810), Kárlótzy Ferenc (1810-1820), Lájpczig János (1810-1819), Szabó András (1820-1855), Gáspár 
Dániel (1823-1826), StoUer Ferenc (1832-1835), Rühl János (1854-1855), Balogh István (1855-1869), 
Gselmann Mátyás (1887-1888), Bázler Béla (1906-1912), Zábolyi Gyula (1912-1938), Vörös József 
(1937), Kiss István (1938-1948) 

Talán az olvasónak is feltűnt, hogy a lelkészek és a tanítók neve időnként megegyezik. Ez jelentheti, 
hogy tanítókat felszentelhettek, és jelentheti, hogy olykor a lelkész helyettesítette a tanítót. 

Taliándörögd régi, már a rómaiak idejében lakott hely volt. Valójában négy kis településből állt össze. 
A 13. századi első okleveles említése „Drugd", és megjegyzi, hogy nemesek lakják. Egy régebbi krónika 
még a mintegy másfél ezer lakosú faluból több mint 300 evangélikust számlál. Később csatlakozhatott 
Kapolcshoz, mert a 16. és 17. századi jegyzőkönyvekben még nem fordul elő. 

Veress István 
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Lovászpatonai Evangélikus Egyházközség 

8553 Lovászpatona, Kossuth u. 44. 
Tel.: 89/345-080 
Dechertné Ferenczy Erzsébet lelkész 

A 17. század elején keletkezett, 
anyakönyvezés kezdete: 1794 

Lovászpatonai anyaegyház: 297/331/233. 
Tisztségviselők: Szentiványi Lajos felügyelő, 
Szenté László gondnok, Bendes Lajosné 
egyházfi, Kiss Lajosné jegyző, Tankovics 
Andrásné a számvevőszék elnöke, Zacsovics 
Lászlóné pénztáros. Presbiterek: Szentiványi 
Csaba, Takács Imréné 

Nagydémi leányegyház: 63/57/46. 
Presbitérium: Lukács István gondnok, 
Polgár Elemérné jegyző, Szálai Sándorné 
pénztáros, Pogács Mihályné, Tóth Ferencné, 
Balázs Nándor 

Az egyházközség lélekszáma összesen:360/388/279 

A gyülekezet története 

A település a Bakonyalja és a Sokoróalja közötti területen található, 1400 körül van lakosainak 
száma. Elnevezése ismeretlen eredetíí személynévből alakult ki; előtagja arra utal, hogy egykor királyi 
lovászok lakták. Területe az őskortól kezdve lakott volt. Bronz-, római és Árpád-kori leletek kerültek 
elő jelentős számmal.™' 

Első okleveles említése 1353-ból származik, 1394-ben már vásárairól olvashatunk, 1405-től mezővárosi 
rangot kap. Pápától északkeletre az egyetlen nagyobb település volt. Nemesi középbirtokosok lakták: a 
Hathalmi, Thuri, Kolos és a Csupor családok. Számos iparos is lakott itt. A török uralom alatt (1589-
1608) többször is elpusztult. 1783-ban a Festetich család kapta királyi adományként, majd a Somogyi 
család tulajdona lett a település. A 19. és 20. században az Esterházy családnak is volt itt birtokrésze. 
A mai falu jelentőségét csökkenti, hogy meglehetősen távol esik a főbb útvonalaktól. 

A gyülekezet keletkezésének pontos idejét nem lehet megállapítani, erről írott adatok nincsenek. 
1746-ban a gyülekezet irattára és anyakönyvei tűzvészben elpusztultak. Ezért az anyakönyvek 1747-
től, a számadási naplók 1794-től, a jegyzőkönyvek 1808-tól kezdődnek. Lehetségesnek tarthatjuk 
azonban, hogy a gyülekezet keletkezése már a reformáció elterjedésének idejére esik, amikor a 
földesúr és a község lakossága papjával együtt a reformációhoz csatlakozott. Ennek lehetőségét erősíti 
egy régi ezüstkehely, amelyen ez a felírás olvasható: Lovászpatona, 1696. 

Payr Sándor szerint 1616. június 8-án a pápai zsinaton Pathay István püspök György Péter 
református lelkészt ordinálta Patonára. „Eredetileg bizonyára ez is evangélikus gyülekezet volt, s a 
reformátusok csak átmenetileg bírták. 1629-ben ezt is az »ellenkezők« (evangélikusok) által elfoglalt 
gyülekezetek között említik. 1630/1631-ben Szőlőskei Miklós volt a patonai evangélikus lelkész. 1646-
ban Kövesdy Jánost avatták fel Patonára, 1650-ben Vecsei Jánost, 1656-ban Gaál Mártont. 1659-ben 
Galambos István, 1700-ban Nemeskéri Péter volt Patonán az evangélikus lelkész."^'" 

Az evangélikus templom a helység értékes műemléke. Román kori eredetű, több periódusban épült. 
Legkorábbi a torony mögötti hajószakasz, amely 12-13. századi. A további építési időszakok közül 14. 
századi kora gótikus a hajó bővítése és annak északi oldalához kapcsolódó épületrész. A harmadik 
periódusban, a 15. század második felében készült el a szentély és a hajó déli oldalához kapcsolódó 
egykori kápolna. Az épület a török időkben komoly károkat szenvedett. A templomot 1711-ben 
átalakították és felújították. 1841-ben készült el a hajóban a karzat. A következő helyreállítás 1868-ban 
történt. A falu közepén álló templomot helyenként támpillérrel megerősített kőfal övezi."^" 

„A középkori eredetű, egyhajós, keletéit, a nyolcszög öt oldalávíd záródó, szentéllyel végződő kis 

509 Görög Ernő: A Veszprémi Evangélikus Egyházmegye története. Pápa, 1926. 153. Továbbiakban: Görög. 
510 Payr Sándor: A Dunántúli Evangéhkus Egyházkerület története. Sopron, 1924. 177. 
511 Görög. 154. 
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templom már 1683 előtt az evangélikusok tulajdonában volt. Nyugati homlokzata előtt később épült 
torony áll. Belül a hajóhoz diadalívvel kapcsolódik a szentély, ahol az oltár is található. Falazott menza 
és szószék a díszesen faragott keretű oltárretabló (oltártábla)". Valamikor a szószék is fából lehetett, 
mint tanúsítja egy 1817-ből való vizitáció: „Az oltárja igen együgyű, egy téglás rakás hegyibe vagyon 
a cathedra fából építve, az oltár eleje is egy fa-rostéllyal bekerítve."^'^ Egy másik adat szerint „1824-
ben emeltetett a mostani oltár. Befolyt adakozás útján 97 frt 57 kr."*'' „A felső részén íves záródású, a 
kép kétharmadánál kétoldalt lépcsősen keskenyedő oltárkép Krisztus mennybemenetelét ábrázolja.*" 

A templomot 1961-ben renoválták alaposan."^ Egy 1720-ból származó okirat másolata szerint a 
pesti vallásügyi bizottság elrendelt egy vizsgálatot, melynek eredménye szerint a templom eredetileg 
Szent Márton tiszteletére épült katolikus templom volt, de korán átkerült a reformációhoz csatlakozott 
gyülekezet tulajdonába. Innen kezdve az említett református kitérőtől eltekintve az evangélikus lelkészi 
szolgálat folyamatos volt, és a régi katolikus templomot a gyülekezet az ellenreformáció leggyászosabb 
éveiben is meg tudta tartani. Ehhez emberileg is erős támaszokra volt szükség, ilyen volt Telekesi 
Török István, aki Rákóczi Ferenc tanácsosa, majd az 1721-es Pestre összehívott vallásügyi tanácsnak 
is tagja volt. Egy 1735-ből származó okirat szerint végrendeletében az evangélikus gyülekezetnek 
is hagyományozott 150 pengő forintot azzal, hogy azon harangot vegyenek. 1750. március végén is 
tartottak egy vizsgálatot - úgy tűnik, a katolikus egyház nem tudott a veszteségbe belenyugodni -, s 
egy idős tanú újra azt állította, hogy a lovászpatonai templomot emberemlékezet óta az evangélikusok 
használták, sőt nem ún. artikuláris templom, hanem előtte is evangélikus istentiszteletet tartottak 
abban. Azt is tanúsították, hogy a templom fedelét, padlását megújították, és kerítését is megerősítették. 
A legidősebb tanú, Bors Ferenc 78 éves bakonytamási lakos volt, aki az evangélikus lelkészek egész 
sorát nevezte meg, akiket vagy személyesen ismert, vagy őseitől hallotta nevüket. 

A török hatalom rnegtörése után és a protestáns földesurak fogytával a tolnai Festetichek lettek 
Lovászpatona urai. Ok örökölték a Telekesi Török sobori és egyedi uradalmait is. Két Festetich 
neve. Károly és Ferenc fel is van jegyezve a gyülekezet történetében, mint akik türelmességükről 
és jószívűségükről voltak ismertek az írások, de a szájhagyomány szerint is. Az ő pártfogásuk 
is hozzájárult ahhoz, hogy az egyházközség nem jutott más gyülekezetek szomorú sorsára. Hogy 
mennyire pártját fogták jobbágyaiknak, mutatja egy eset, amelyet az 1817-es püspöki vizitáció jegyzett 
fel: „Emlékeznek a mostani öregek valami Tresánszky pápai főbíróra, ki Szilágyi István idejében 
(ezelőtt 70 esztendővel) a templom ajtaját bevágatni akarta valamilyen vizsgálat céljából, de az akkori 
evangélikus lakosok a volt uraság evangélikus tisztjének biztatására a templomot körülfogván nem 
engedték, s annak igyekezetét meggátolták." 

Az eset, mely 1747-re tehető, a szájhagyományban kiszínezve élt tovább. Az említett főbíróval a 
gyomoréi plébános jött volna azzal a szándékkal, hogy a templomba valami szín alatt bejussanak, és 
azt elfoglalják. Az elöljárók közül még a megérkezés előtt néhányan elmentek Egyedre földesurukhoz, 
Festetich grófhoz tanácsért és pártfogásért. A grófnak egy tisztje vagy megbízottja biztatta őket 
ellenállásra: „álljanak az erőszaknak erőszakkal ellene, csakhogy azt ne férfiak, hanem asszonyok 
tegyék." A férfiak a templom kerítésén belül várták felfegyverkezve az erőszakoskodó „vendégeket", az 
asszonyok pedig a kerítésen kívül álltak asszonyi fegyverrel (piszkafa, seprű stb.). A plébánost tócsába 
kényszerítették, innen annak a helynek mai neve is : paptócsa. 

A Festetich család nemcsak pártfogolta, hanem támogatta is a gyülekezetet. 1794-ben, amikor a 
gyülekezet a mai lelkészlakást építette, a szükséges 150 000 téglából 83 000 darabot Festetich Ferenc 
ajándékozott csekély ellenszolgáltatás fejében. 1796-ban a gyülekezet lelkészének 24, tanítójának 
pedig 12 öl fát rendelt kiadni, s ennek folytatására örököseit is kötelezte. 

Amint arról volt már szó, a legutolsó és a legnagyobb renoválás 1960-ban történt. Ekkor került elő 
az egyik felirat: Renovatum anno 1711. Aztán lassan kiderült, mi volt a torony külső felirata, míg 
felragyogott az ősök hitét is tápláló örök evangélium: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az 
egyetlen egyszülött Fiát adta, hogy minden, valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen." 

1807-ből valók a templom padjai. 1815-ben a toronyórát szerezte be a gyülekezet, mely mintegy 
évszázadon át mutatta az időt a községben. 1824-ben új oltár készült. 1831-ben új orgonát készíttettek. 
1841-ből való a 10 márványoszlopon nyugvó karzat. 1843-ban a templom belsejét festették ki, és az 
oltárteret új kerítéssel látták el. 1868-ban a templom padlását újragerendáztatták. 1893-ból való a mai 
orgona. 1901-ben szép keresztelőmedencét csináltattak. Az első világháborúban elvitt harangok helyére 

512 EOL. Dt. 7. csomó. 1817. okt. 12. 
513 Kemény Lajos-Gyimesi Károly (szerk.): Evangélikus templomok. Athenakeum Kiadó, Bp.,1944. 
514 Dr. Harmati Béla László: Későbarokk szószékoltárok, oltárképek és festett karzatok a dunántúli evangélikus templomokban. 

Bp.2006. Adattár, 108. 
515 Műemlékvédelem, 1961. 136. kk. 
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1920-ban kerültek újak. 1925-ben a templomot kívülről renoválták, és a falkerítést is megújították. A 
harmincas években az ifjúság szereltette be a villanyt. Az 1960-as renoválás a Műemléki Felügyelőség 
segítségével 321 000 Ft-ba került. 

A gyülekezet legkorábbi ismert lelkészeit fentebb már említettük, ők a 17. században szolgáltak itt. 
Szépen csatlakozik ehhez a már említett 1750. évi vizsgálat alkalmával kihallgatott öreg tanú. Bors 
Ferenc. Bedő Ferenc előtt - akinek idejében a kihallgatás történt - Födémesi György, előtte Nemeskéri 
Orbán vagy Csonka Péter, még azelőtt Galambos és Tessenyei voltak a gyülekezet lelkészei. Bedő 
Györgyöt Kajári István váltotta, őt pedig Horváth Mihály. Utána jött Szilvágyi István (1747-1771), 
az ő halála után pedig Kis Ádám következett (1771-1791). Utódja Németh Pál lett (1794-1804). Az 
ő idejében épült a mostani lelkészlak. Öt Berky Mihály követte (1805-1808), aki Nagygeresdről jött, 
és innen Pápára távozott. Híres, nagy tekintélyű ember volt a maga idejében. A már említett Kis 
Ádám fia. Kis Mihály következett (1818-1820). Ó Lovászpatonán született, és itt is hah meg. 1820-1831 
között Szalay Zsigmond volt a lelkész, majd Fichtner Ferenc (1832-1857). Öt Rajcsányi János követte 
(1857-1869), aki Sopronba költözött teológiai tanári szolgálatba. Tudós és hazafi volt egyszerre, ezért 
kellett még 1849-ben a nagyvelegi lelkészi állását elhagynia. Bognár Endre következett (1869-1918), 
majd Szalay Mihály (1918-1953). 1953-ban iktatták be hivatalába Bojsza Jánost, aki 1961-ben megírta 
a gyülekezet történetét. (Az eddigi adatok kutatásából származnak.) Az őutána következő lelkészek a 
névsorban fognak megjelenni. 

Az egyházközség első felügyelője Ihász Sándor volt, aki Nagydémen 1832-ben templomot és iskolát 
is építtetett. Öt követték fiai, Imre, majd János. 1890-ben Mihály Sándor vette át a felügyelői tisztet, és 
viselte 1904-ben bekövetkezett haláláig. Utána az ő fia, István következett, majd annak öccse, Sándor, 
s ezután egy unokaöccse, Mihály Sándor lépett tisztébe. 

A gyülekezetnek az anyagyülekezetben két iskolaépülete és két tanítólakása volt még 1936-ban is. 
1831-ben leégett a tanítólakás. Az úgynevezett „nagyiskola" 1858-ban épült a paplak szomszédságában, 
vele egybeépítve állt a tanító lakása. A szomszédos telken 1896-ban emelték a „kisiskola" épületét, 
mögötte az osztálytanítói lakást. 1904-ben kántortanítói, majd 1936-ban osztálytanítói lakást építtetett 
a gyülekezet. 1941-ben az osztálytanítói lakást ifjúsági otthonná alakították. Az iskolának 1872 óta 
könyvtára (mintegy 1100 könyvvel) és takarékpénztára is volt. Ezt később az i^úsági egyesület kapta 
meg. 

Az iskolákban a tanítás az alsó osztályokban 10 hónapig, a felső osztályokban és az ismétlőben nyolc 
hónapig tartott. 1936-ban a „mindennapos iskolás" létszám 87, az ismétlős iskolások száma 51 fő volt. 
A lelkész hetente foglalkozott a két iskolában tanulókkal. A gyermekek a tanévben reggel hét órakor, 
télen fél nyolckor reggeli könyörgésen vettek részt a templomban. A presbitérium mint iskolaszék 
rendszeresen ellenőrizte az iskolai tanítást. 1941-től a hetedik, a következő évben a nyolcadik is 
elindult. 

A gyülekezet tanítóinak nevét 1800-tól ismerjük. Ekkor hívta meg a gyülekezet Barcza Mihályt. Öt 
követte Seregély József, aki 1847-ben halt meg. Kiss Péter volt a következő tanító 1872-ig, majd Laucsek 
Gyula 1897-ig. 1900 és 1935 között Nagy Lajos volt a kántortanító, utána Tóth Gyula következett a 
szolgálatban egészen a második világháborúig (1936-1945). A keleti fronton hősi halált halt. A másik 
iskolában a osztálytanító 1929 óta Balogh Ferenc volt, akit ugyancsak behívtak, orosz hadifogságból 
1948 nyarán tért vissza. Az államosított iskola első igazgatóhelyettese volt, 1969-ben vonult nyugdíjba. 
Az említett katonai szolgálatok alatt a helyettesek: Tóth Gyuláné, Gereben László, majd Guoth Ede 
voltak. 1945/46-ban őket követték: Szekeres Jolán, Balogh Ferencné, Egyed Albertné, Szabó Erzsébet, 
1946-1948 között Pölöskei Lajosné. Szakács Ferenc 1946-tól szolgált tanítóként, kántortanítóként, 
1948-tól az állami iskolában is tanított. 

Szalay Mihály 1918-tól a gyülekezet lelkésze 1953-ig. Érdekes, hogy 1820-től 1979-ig három Szalay 
volt a gyülekezet lelkésze. 1936-ban a kántortanító választása megosztotta a gyülekezetet, s ez 
érezhető volt az istentisztelet látogatásában is. De az 1946/47-es lelkészi jelentésben ezt olvassuk: 
„vasárnaponként tele a templom, az úrvacsorázók száma meghaladja a gyülekezet lélekszámának 65-
66 százalékát." Az 1940-es évek elején intenzív hitéleti és nevelő munka folyt az ifjúsági egyesületben. 
A legényegyletnek 20, a leányegyletnek 30 fő feletti a létszáma. Októbertől márciusig hetente egy-
egy alkalommal mindkét egyletben vallásos esteket, más összejöveteleket tartottak. Ezeken a lelkész 
bibliamagyarázatok mellett a nemzeti életről, honismeretről és a magyar irodalom területéről tartott 
előadásokat. Az egyletek által vásárol harmónium vezetése mellett új templomi énekeket tanultak. 
Évente két-három műkedvelő előadást is tartottak. 

1945-ben sok kár érte a gyülekezetet. Orosz repülőtámadás miatt március végén leégett a paplak 
istállója és a mellette lévő, még Bognár Endre lelkész által alapított gyülekezeti takarékmagtár. A 
bevonuló orosz csapatok elpusztították az iskola és i^úsági otthon berendezését, a paplak ingóságainak 
jó részét, megrongálták a templomot is, és elégett a gyülekezeti irattár nagy része. A nagydémi 
gyülekezetet hasonló károk érték. 
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A „száraz adatok" nemcsak a támogatók segítségéről, hanem a gyülekezet áldozatkész buzgóságáról 
is beszélnek. Szolgáljon ez tanításul a jövőre nézve is. 

Tanulságos ugyanakkor a gyülekezet lélekszámát áttekinteni kezdettől máig. Payr Sándor szerint 
az 1620-as években alakult gyülekezet a megye legkorábbi evangélikus közösségei közé tartozott 
környezetében; 1886-ban is ezer lélek feletti volt még. 1920-ra lélekszámuk már alig haladta meg a 
900-at, 1941-ben 812-en, 1949-ben 785-en voltak. Az 1950-es évektől a világégés embervesztesége, a 
beszolgáltatás, az egyházellenes politika, a téeszszervezés és iparosítás hatása látványos mértékben 
apasztotta a gyülekezetet. A házasságkötések alacsony száma, a gyermekáldás csökkenése ugyancsak 
a gyülekezet ritkulásához, annak elöregedéséhez vezetett. Ehhez hozzájárult, amit az itt szolgáló 
lelkészek névsora mutat. Az 1900-as évek végén, egy 15 éves periódusban, megoldatlan volt a 
gyülekezet tartós lelkipásztori szolgálata helyben, ez még inkább felgyorsította a patonai és démi 
nyáj szétzilálódását. Innen az „eredmény": az egyházközség lélekszáma ma 360, az egyházfenntartási 
járulékfizetők száma pedig 172. Bizonyára ez a kép nem egyedi, de elgondolkoztató. 

Lelkészek 

György Péter (1616-?). Szőlőskei Miklós (1630-1639), Kövesdi János (1646), Vecsei János (1650), 
Gál Márton (1656), Galambos István (1695), Szilvágyi István (1747-1770), Nemeskéri Péter (1770), 
Kis Ádám (1771-1794), Németh Pál (1794-1805), Berky Mihály (1805-1808), Kis Mihály (1808-1820), 
Szalay Zsigmond (1820-1831), Fichtner Ferenc (1832-1857), Rajcsányi János (1857-1869), Bognár 
Endre (1869-1918), Szalay Mihály (1918-1953), Bojsza János, (1953-1963), Szalay Kálmán (1964-1979), 
1979 júniustól helyettesítő lelkészek: Görög Zoltán Homokbödöge, Németh Tibor Vanyola. Kiss 
Miklós megválasztott lelkész (1979-1984, 1980 májusáig segédlelkész), Kiss Miklóst helyettesíti 1981 
szeptemberétől egy évig és 1985 első félévében Szabó Vilmos. Zügn Tamás (1985-1988), Mitykó András 
(1988-1994). Közben helyettesítők 1995-1996-ban: Kardos József Tét, Jankovits Béla Kajárpéc, Magassy 
Sándor Sikátor, Ördög Endre Bakonyszentlászló. Megválasztott lelkész: Mesterházy Zsuzsanna (1997-
1999), 2000/2001-ben helyettesítők: Gabnai Sándor Bakonytamási, Ördög Endre Bakonyszentlászló, 
Varga György ny. lelkész, Koczor György, Pápa. 2001 végétől helyettes, majd 2002. október 27. óta 
megválasztott lelkész Dechertné Ferenczy Erzsébet. 

A nagydémi leánygyülekezet 
A leánygyülekezet 1752-ben alakult. „Tekintetes Ihász Imre és neje. Kalmár Éva asszonyság mondatik 

alapítójának" - írta vázlatos történetében Horváth Sándor tanító 1859-ben. A gyülekezet tagjai 
többnyire az ő jobbágyaikból, cselédségükből kerültek ki. Lassan emelkedett a gyülekezet lélekszáma 
210-re. A gyülekezet templomát és iskoláját is az említett alapító házaspár építtette. Az első imaház 
zálogos birtok lévén, 1831-ben egy vesztett per folytán katolikus kézbe került. A gyülekezet számára 
ekkor építtette fel Ihász Sándor a templomot. Ehhez mások is hozzájárultak: a Mihályi, Berzsenyi, 
Káldy és Horváth családok is. Az oltárképet Ihász Jánosné Nagy Rózsa festette, az oltári feszületet 
Mihály Józsefné, a csillárt Ihász Imréné adományozta. Az iskolába mintegy 40 gyermek járhatott 
egyszerre. A régi támogatók lassan elmentek, de a gyülekezet egyre erősödött. Az említett tanító 
Berzsenyi egy sorával zárja a történetet: „A derék nem fél az időtől. A koporsóból kitör és eget kér." 

A nagydémi iskola egy tanteremből állt előszobával, fáskamrával. A tanítói lakás két szobából, 
irodából állt, és ehhez épült a gyülekezeti tanácsterem is. Itt tanított Boros Kálmán 1937 szeptemberéig, 
majd Varga Lajos. Utóbbit katonai szolgálata alatt helyettesítette Szalay Gizella és Farkasinszky Lajos. 
Varga Lajos hazatérése után tovább szolgált itt, államosítás után is maradt, 1950-ig kántortanító volt. 

A gyülekezet mai istentiszteleti, bibliaórai, i^úsági és egyéb alkalmai arra szolgálnak, hogy ez a 
nagy múltú gyülekezet erőt kapjon mai szolgálatához, és Krisztus fényét továbbsugárzó mécsessé 
legyen a maga helyén. 

Dechertné Ferenczy Erzsébet 
Pölöskei István 
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Malomsoki Evangélikus Egyházközség 

8533 Malomsok, Kossuth L. u. 16. 
Tel.: 89/347-807 
Weltler Sándor helyettes lelkész 

1621-től már volt a gyülekezetnek lelkésze, 
anyakönyvezés 1724-től van 

Malomsoki anyaegyház: 267/270/180. 
Tisztségviselők: Schweiger Emil felügyelő, 
Tóth Péter gondnok, Németh Ferencné 
pénztáros, Szalainé Gallér Beáta jegyző, 
Horváthné Somogyi Renáta kántor, Tóth 
Istvánné számvevőszéki elnök. Nagy Béla 
és Szűcs Pálné számvevőszéki tagok. 
Presbiterek: Tóth Gyula tiszteletbeli 
felügyelő. Mészáros Ferencné tiszteletbeli 
felügyelő, Vidos Balázs marcaltői gondnok. 
Mohács Lászlóné tiszteletbeli kántor. Bóka Szaboksné, Dóka Istvánné (Marcaltő), Kalmár Balázsné, 
Kalmár Károly né (Marcaltő), Kiss Ernő, Nagy Gyuláné (Marcaltő), Nagy József (Marcaltő), Németh 
Eszter, Rugovicsné Barcza Zsuzsa (Marcaltő), Somogyi Árpádné, Somogyi Tiborné, Telhisz Andrásné, 
Váraljai Tamásné,Véland Zoltán, Vidos Balázsné 

Marcaltői szórvány egyház: 99/70/60 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 366/340/240 

A gyülekezet története 
Malomsok a Kisalföld déli részén épült falu 940 körüli lakossal. Azok közé a falvak közé tartozik, 

ahol az 1870-es népességi adatokhoz képest közel 400 fővel csökkent a lakosság száma. A falu nevének 
eredete korai (Árpád-kori) településre utal. A sok szónak mai jelentése mellett ugyanis a régi nyelvben 
falu, emberek sokasága jelentése is volt. A név előtagja azt jelzi, hogy mi mellett feküdt a falu. 
Nevének értelme: „malmos falu, azaz olyan falu, amelyben malom van."'"' A falu részben a Rába s a 
Marcal között, részben a Marcal jobb partján feküdt. Előző Ómalomsok, utóbbi Újmalomsok néven 
szerepelt a középkortól 1950-ig, amikortól ismét Malomsok lett. „Területén a prehistorikus kortól a 
középkorig terjedően kerültek elő régészeti leletek. Említésre méltó közöttük egy római kori kőládás 
sír leletanyaga. Első okleveles említése 1325-ből származik ugyan, de feltehetően korábbi település. 
A Gutkeled nembeli Bősi, Amadé és Marcaltői családok birtokához tartozott. A 16. és 17. században 
többször érte pusztítás, részben elnéptelenedett, temploma is romba dőlt. A 18. század elején új 
telepítésű német lakosság építette fel a megmaradtakkal együtt Űjmalomsokot."^" 

A reformáció utáni időből lelkészei közül Suklyosi Mártont ismerjük elsőként, „ki 1621 óta volt 
itt, s ekkor írta alá a Concordia könyvét"^" - írja Payr Sándor, aki szerint 1631-ben már Körmendi 
János volt a gyülekezet lelkésze. 1644-ben pedig Szentmiklósy Mihály hirdette az igét, akinek 1651-től 
Urbani Gábor volt az utóda. Ezután következett - Payr szerint - Edvi Illés Gergely, akit a pozsonyi 
törvényszék elé „mint aggastyánt" idézték, aki nem volt hajlandó semmit aláírni, és gályarabságra 
hurcolása közben 1675. április 29-én Capra Cotta mellett a szamár hátáról lebukva szörnyethalt. 

„1698-ban Malomsoknak sem papja, sem tanítója nem volt. Templomuk romokban hevert. A 
földesuruk ekkor Amadé Ádám volt. Á lélekszám: 113 evangélikus, 8 református, 18 katolikus."'" Erről 
az időszakról többet nem tudunk. De ez valószínűvé teszi, hogy a 16. század elején - még Mohács előtt 
- már lelkészük volt, a gyülekezet tehát az egyik legrégebbi evangélikus gyülekezeteink közé tartozik, 
amely az üldözés alatt sokat szenvedett, és a pusztulás határán állt. 

„A protestáns gyülekezetek zaklatása, üldözése a 17. század második felétől erősödött meg, s 
tartott a türelmi rendelet kiadásáig, 1781-ig. Ugyanebben az évtizedben elfoglalták a templomot - a 

516 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó. Bp.. 1978. 4010. 
517 H. Szabó Lajos: Szülőföldünk. Malomsok. 117. Toábbiakban: Szabó. 
518 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924. 397-398. Továbbiakban: Payr. 
519 Payr 398. 

821 



A reformációtól - napjainkig 

malomsokit is - , majd később visszaadták azt, és a tcinító és a lelkész is megmaradhatott a szomszédos 
Csikvándéval együtt."'^" „Még 1671-ben is számon tartották a malomsoki evangélikus gyülekezetet, 
mint a Győr megyében fennmaradt 17 egyikét.""' Az 1681-es országgyűlés csak az „artikuláris" 
helyeken engedte meg a nyilvános protestáns istentiszteletet, Malomsok pedig a felsorolt, megengedett 
helyek között nem található. 

1698-ban készült egy egyházlátogatási jegyzőkönyv, Lacza János kanonok készítette: „Malomsok 
falu Amadé Ádám báró birtoka. Lakosai legnagyobbrészt ág. hitvallásúak, mindazáltal van több 
katolikus is. Van temploma, egészen romos, a romok egy része náddal fedett, tág repedésekkel. 
Újra sem volna építhető. E templom katolikus volt, mint a sekrestye és szentély nyíltan elárulja. 
De hogy mely szentnek tiszteletére volt építve, nem tudják még az öregek sem... van két fatörzsre 
állított szószék fából, néhány pad gyanánt szolgáló fatörzs, kívül kőkerítésű temető körös-körül, mely 
kerítés leromboltatott, és csak alapjai vannak meg. Két tölgygerendából harangláb, rajta húsz fontnyi 
haranggal, melyről nem tudják, meg van-e áldva, vagy nem. A templomnak nincs javadalma, nincs 
földje, sem rétje, sem tőkéje, sem jámbor hagyatéka, semmiféle templomszere kender asztalkendőn, 
kelyhe keresztelés céljára van néhány edényen kívül. A prédikátornak van háza, mely végromlással 
fenyeget... míg volt lelkész, rendes fizetése egyik évben öt, a másikban hét hold szántóföld volt vetésre, 
volt egy rétje, melyen hat szekér széna termett...""^ Ez a jegyzőkönyv beszédesen árulkodik nemcsak 
a templom állapotáról, de a malomsoki gyülekezet nehéz helyzetéről is. Ebből az időből Fehér Ipoly, 
Győr megye történetírója azt írja, hogy az első templom 1683-ban pusztult el. Minden bizonnyal 
ennek a templomnak romjaival találkozott a vizitációt végző kanonok. 

„Az 1700-as években bekövetkezett fejlődés hatására az ősi faluba (Ómalomsokra) visszatelepült pár 
katolikus család, majd a szintén katolikus Amadé földbirtokosok ide telepítettek katolikus németeket 
és egyéb majorságokból katolikus magyarokat, így a katolikus hitélet újra fellendült. Gróf Amadé 
László 1756-ban az ómalomsoki részen lévő templomot visszaadta a katolikusoknak, az Üjmalomsokon 
lakó evangélikusoknak pedig a templomépítéshez területet adott. Az 1760-ban fölépült evangélikus 
templom lehetővé tette, hogy a két egyház különváljon. A katolikusok nem alkottak önálló plébániát 
Ómalomsokon, lelkipásztori ellátás szempontjából Marcaltőhöz tartoztak és tartoznak ma is. Az 
evangélikus gyülekezet önálló.""^ 

Vas megyében 1732-ben került sor a templomok elvételére, a malomsoki templomot 1756-ban kellett 
átadni a katolikusok számára. Ok azonban ugyanebben az időben az említett Amadé családtól kaptak 
telket az építésre, amint említettük, s hamarosan munkához is láttak. Kérvényt adtak be templom 
építésére, amit Kiss Mihály lelkész és Szálai István bíró írt alá három tanúval. Kiss Mihály hamarosan 
így írt barátjának: „Már Isten kegyelméből oratóriumunkat födél alá vettük, megvakoltattuk, a 
Tislérek (asztalosok) is minden napon készítik benne a székeket, a magam házának falai is alkalmasint 
elkészülnek."^ '̂' Ez a templom 1758-1760 között épült (Szabó szerint 1769-ben). 

„Késő barokk templom, 1760-ban épült. Egyhajós, téglalap alaprajzú, egyenes záródású, a 
főhomlokzat előtti négy szinten ívelt, falazott, sisakos toronnyal. A főhomlokzat és a torony lizénás 
(fal síkját tagoló, abból kissé kiemelkedő pillérszerű függélyes sáv) tagolású. Az oltár és a padok 
a 19. század elején készültek. A templomban három emléktábla található. 1923-ban a torony alatt 
helyezték el az első világháború hősi halottainak emléktábláját, melyet 1928-ban áthelyeztek a 
jelenleg látható helyére. 1928-ban szentelték fel a falu egykori lelkészének, a gályarabságot szenvedő 
Edvi Illés Gergelynek emlékét őrző vörös márvány emléktáblát. 1988. április 3-án avatták fel a 
második világháború áldozatainak és hősi halottainak emlékét őrző márványtáblát, amelyet az első 
világháborús emléktábla mellett helyeztek el. (A templom mai külső és belső formáját az 1920-1923 
között végzett bővítés és átalakítás után érte el. Ez idő alatt a mai kultúrház helyén lévő „kis iskolában" 
tartották az istentiszteletet, ott eskettek, és konfirmálták a fiatalokat.)"^^^ 

A türelem ideje az 1781-es rendelettel új helyzetet jelentett. 1785-ben kaptak engedélyt egy kőből, 
téglából épült templom építésére, de ez az épület 1792-ben villámcsapás áldozata lett és leégett. „1792. 
Die 13. Julii Margit napján ezen újmalomsoki csak újonnan fölépített templomunkat korán reggel 
négy óra tájban a mennykő megülívén minden készületivei elégett, egyedül kőfalai maradtak meg. 
Körmendi János akkori prédikátor jegyzetté föl" - olvassuk az anyakönyvben, amelyet egyébként 
1724-től vezettek, azzal a megjegyzéssel, hogy az előbbi a törökdúlás idején elpusztult. 

520 Szabó. 109. 
521 Szabó. 105. 
522 Asbóth László; A malomsoki evangélikus gyülekezet rövid története. Kézirat. 1972. A gyülekezet levéltárában. Továbbiakban 

Asbóth. 
523 Szabó. 105. 
524 Szabó. 109. 
525 Feljegyzés a lelkészi hivatalban 
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A gyülekezet szinte azonnal hozzáilátott egy új templom építéséhez, ez a templom 1797-ben készült 
el, már toronnyal, benne haranggal, melyet Győrben öntettek. A gyülekezet küzdelmét, szegénységét 
és a szomszédos gyülekezetekkel való kapcsolatát együtt írja le a következő feljegyzés: „Az Ekklésíánk 
Betegekhez való alkalmatos kelh (kehely) nélkül szűkölködvén az Malomsoki, Szentandrási, Sobri, 
Marcaltőí, Görzsönyi és Takácsi híveknek adakozásokból szereztetett egy ezüstből csináltatott, belül 
megaranyozott kis kelh. Tokjával és hozzá való selyem keszkenővel együtt. Ft. 12."̂ '̂ 

A tanítás ügye a gyülekezetnek - mint általában sok gyülekezetünknek - szívügye volt. Egy 1817-
es egyházlátogatási jegyzőkönyv említi Sebestyény István tanítót, aki „Isten kegyelméből immár 23 
esztendőt töltött el" itt. Tehát 1794-ben került ide? Érdekes a tanulók házirendje: 

„Hogyan viseljék magokat a Templomban, az Oskolában és az Útszákon? 
Micsoda kötelességek legyen az Istenre, a Tanítókra, Szüleikre minden Emberekre nézvén? 
Egyik Deák a másikához mitsoda kötelességgel tartozik viseltetni. 
Ki lop, tsúfolkodik, szitkozódik és oda haza árulkodik, példásan megbüntettetik. 
Télen a csúszkálás, nyáron pedig a mély vízben fürödés keményen tiltatik. 
Hajgálás, Verekedés és az Útszákon való Lárma kemény büntetés alatt tiltatik. 
Végtére a kik a Templomban vagy az Oskolát ok nélkül elmulasztják, és magokat azokban úgy nem 

viselik, mint illik, példásan megbüntettetnek. 
Ha valamely Deák az Oskolából való elmaradásának bizonyos okát nem tudja előadni kellőképpen, 

azért hogy meg sem jelentette Tanítójának, másképpen pedig azért, hogy bizonyos okát nem tudván 
adni elmaradásának, megbüntettetik." 

Ami országosan egyre inkább ügy volt, azt a malomsoki gyülekezetben - mint cseppben a tengert 
- láthatjuk. A már említett 1698-as egyházlátogató jegyzőkönyv még ezt írja: „sem papjuk, sem 
tanítójuk nincsen." Az 1700-as években azonban, amint láthattuk, nemcsak templomot, hanem iskolát 
is létesítettek. Az 1800-as évek közepétől pedig már jegyzőkönyvek is rögzítik a tanítás menetét. Az 
1858/59-es tanévben például az I. osztályban 42 gyermek, a Il.-ban 26, a III.-ban 17, a IV. osztályban 
22 gyermek, összesen tehát 107 tanuló tanult a kicsiny faluban. Ezekben az időkben Sass József, majd 
Bertalan István nevét említik, a főtanító pedig Takács Pál volt. 1878-ban az iskolaszék (!) intézkedése 
szerint a kisebb osztályok legyenek a tágasabb iskolában Varga János vezetésével, a felsőbb osztályokat 
pedig Polgár Mihály tanítsa a lakásában levő osztályteremben. 1676-tól indul az ismétlő iskola is, ide a 
nép-, illetve elemi iskola 4.-6. osztályát elvégzett tanulók jártak. Ebben a faluban „faiskola" is indult, 
ahol a tanulók a természethez közel jutottak. Mindezek mellett hangsúly volt a hittan és erkölcstan 
tanításán is, az istentiszteleteken való részvétel kötelező volt. 

Varga János (1846-1940, itt tanított és lakott 1914-1940 között) emlékét ma is őrzi a gyülekezet. Házuk 
Malomsok utolsó nádfedeles háza volt. Utódja László Ferenc volt, először segéd-, majd kántortanító. 
Megjárta a világháborút, az orosz fronton hadifogságba esett. Kint maradt közgazdászként, majd a 
berlini orosz követségen dolgozott. Tömböly István 1920-ban hadifogságból került Malomsokra, ahol 
nemcsak az iskolai, hanem a község sportéletét is fejlesztette. Megérte az államosítást is, de ettől 
kezdve több zaklatás érte, először még taníthatott, később a szolgálati lakást is elvették tőle. Katonai 
múltja, majd kántortanítósága nem jó „ajánlólevelek" voltak ezekben az időkben. 1957-ben vonult 
nyugdíjba. Kovács Zoltán édesapja gátőr volt a közeli Dombiföldön. Varga János tanítványa volt. 
1927-ben kezdte a tanítói munkát, és 1962-ben ment nyugdíjba. Orbán Anna malomsoki születésű volt. 
1927-ben nyerte el diplomáját egy földművelő család utolsó, tizenegyedik gyermekeként. Nemzedékek 
sorát tanította, nevére ma is emlékeznek. 1948-ban átminősítették állami tanítóvá, így maradhatott. 
1965-ben ment nyugdíjba. Németh Károly volt Ómalomsok utolsó kántortíinítója. 1926-1948 között 
végezte tanítói szolgálatát. 1957-ben ment nyugdíjba. 

Felsorolhatatlan a tanítók teljes névsora. Ómalomsokon négy kántortanító dolgozott összesen. 
Emilházán is volt tanítás. Ponyvád-pusztán is nyolc tanító végezte munkáját egymás után. 
Űjmalomsokon az említetteken kívül 48 tanító és segédtanító dolgozott. 

A gyülekezet élete a fejlődés mellett küzdelem is volt. Részlet egy 1864-es jegyzőkönyvből: 
„Tárgyak: 1. A július 18-ára forduló éjszaka helységünk tűz által elpusztíttatván, ez alkalommal 
elhamvadt iskolaházunk épen maradt falaira leendő felépítése. 2. A paplak ez évben fel nem építtetvén, 
a lelkésznek egy évre lakás béreltessék. Az új paplak helyéül az uradalmi elpusztult tisztilak fundusa 
megvásárlásában próbát tenni kiküldetnek Tóth István, Kovács Imre és a lelkész." '" 1856: „A 
méltóságos grófnő (a katolikus Amadé Dominika) tulajdonos azon szándékától, hogy a fundust el 
nem adja, elállván, határozott kimondása szerint az evangélikus gyülekezetnek paplak építésére eladja 

526 Asbóth. 
527 Szabó 117. 
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1200 ölét 2600 értékben forintért... A nagy többség a templomot és a papházat a falu közepén kívánták 
megépíteni, ezért a gondnokokat és Nagy Istvánt megbízták a szerződés megkötésére a grófnővel, 
egyúttal intézkedtek a keszői kőfejtőből a kő megrendelésére. Kimondták, hogy tervük szerint 1866 
tavaszán kezdődjön az építkezés.""" 

A huszadik században nemcsak az építkezés vagy renoválás küzdelmét élte át a gyülekezet. Itt 
is éreztette hatását a belmissziói munka áldása, az ebből született evangelizációs hullám is, majd 
a második világháború utáni egyházellenes hatalmi elnyomás és a „fennmaradásért" folytatott 
küzdelem is. Nincs idő egy dolgozat keretében az elemzésre, de érdemes arra figyelni, hogy a huszadik 
században, mintha egyre fiatalabb lelkészek kerültek volna ide, akik a kis gyülekezetet össze akarták 
tartani. Ezt a később közölt lelkésznévsor szépen mutatja. S azt is, hogy ezek a lelkészek az ébredésből 
és aztán a lutheri irány erősödéséből indultak el. A kis gyülekezet pedig küzdött azért, hogy legyen 
lelkésze, még akkor is, amikor egyre nehezebb volt annak el- és megtartása. 

Bizonyára az első világháborúban is sokan áldozták életüket. A második világháborús emléktábla 27 
nevet tartalmaz, ennyi gyászoló családot, veszteséget jelent. A második világháború után a küzdelem 
hasonlított többi gyülekezeteink fennmaradásáért való harcához, amikor az államosítás megtörtént, 
és a gyülekezet sok eddigi örökségét, értékét, épületeit is elvesztette, és nehezebb lett az ifjúsággal, 
gyermekekkel való foglalkozás. 

A lelkészek sűrűn váltották egymást, a gyülekezet azonban minden viharban megállta helyét. A 
legutolsó nagy ünnep 2006. október 8-án történt: amikor megújult a templom és a lelkészlakás, és 
az új orgonát avatták fel. Ott voltak a régebbi lelkészek is. Az igehirdetés szolgálatát Ittzés János, 
a (Nyugati) Dunántúli Egyházkerület püspöke végezte. A munka összköltsége 45 millió forint volt, 
ennek egy részét az Országos Egyház állta, másik részét pályázat útján nyerték. A kicsiny gyülekezet 
lapjában örömmel adott erről hírt, ezzel is hirdetni akarta: Soli Deo Glória - Egyedül Istené a dicsőség! 

Malomsok filiája Marcaltő, amely a Rába és Marcal között fekszik Pápától 20 km-re. Első okleveles 
említése 1380-ból való, de a település valószínűleg ennél régebbi. Neve arra utal egyesek szerint, 
hogy itt folyik a Marcal a Rábába. 1402-től már engedélyt kapott a község hetivásárra. Századokon 
át a Gutkeled nemzetség birtokolta, majd a Marcaltői és az Amadé család. A 20. század elejétől az 
Esterházy birtokhoz tartozott. 1849-ben itt vívta hősi csatáját Kmety tábornok seregével. 

A községben az evangélikusok száma százon alul van. Payr Sándor könyvében nem említi a 
szórványegyházközséget, amely - tudomásunk szerint - kezdettől fogva Malomsokhoz tartozott. Már 
az 1853-as névtár is így említi, és ugyanezt a tényt erősíti az 1903-as névtár is. Ma is Malomsok 
szórványa. A kis településen az iskola megtartása kérdésessé lett, és a malomsoki gyülekezet a 
szórvánnyal együtt átvette azt. A marcaltői evangélikus óvoda és iskola Kmety György nevét vette fel. 
Két megbízott igazgató után az első hat évre megválasztott igazgatója: Bognár Viktória 2010. augusztus 
1-től. Malomsoki és marcaltői tanulók mellett csikvándi, egyházaskeszői, ihászi, rábaszentandrási, 
szanyi és várkeszői gyermekek is járnak ide. Az átlagos létszám évenként mintegy 170 gyermek. 

Lelkészek 
A gyülekezet lelkészei: Suklyosi Márton (1621), Körmendi János (1631), Szentmiklósy Mihály (1644), 

Urbani Gábor (1651), Edvi Illés Gergely (16657-1673), Tepeü N. (1682), Andrási György (1695-1697), 
Födémesi György (1698-1705), Tatai István (1705-1728), Németh Sámuel (1728-1737), Chementh 
Jakab (1738-1755), Szálai Ferenc (1755-1756), Szentgróti Kis Mihály (1756-1782), Dubovai János, 
Nóvák István (1782-1786), Körmendi János (1787-1805), Raits Pál (1805-?), Körmendi Pál (1805-1809), 
Pottyondi László (1809-1827), Gáncs János (1827-1833), Kovács Ferenc (1834-1848), Tóth János (1838-
1852), Zatureczky József helyettes, Berecz Lajos helyettes, Heniz János helyettes, Szigethy Dániel 
helyettes (1852-1855), Szigethy Lajos és Kovács István segédlelkészek, Kovács István (1899-1935), 
Nagy Gábor (1935-1962), Asbóth László (1962-1975), Bálint László (1975-1988), Asbóthné Pécsinger 
Éva (1989-1996), Szmolár Attila segédlelkész (1997-1998), Weltler Sándor helyettes lelkész (1998-) 

Asbóth László említett dolgozatára támaszkodva írta Keveházi László 
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9534 Marcalgergelyi, Dózsa Gy. u. 1 
Tel.: 89/342-041 
Web: http ://marcalgergelyi.lutheran.hu 
E-mail: marcalgergelyi@lutheran.hu 
Szabóné Nyitrai Márta lelkész 

Marcalgergelyi egyházközség keletkezése és az 
anyakönyvezés kezdete 1786-tól 
Szergény kezdetben Gergelyi filiája volt 

Társgyülekezeti tisztségviselők: összgyülekezeti 
pénztáros Somogyi Gézáné, számvevőszéki elnök 
Bonczok Lászlóné, számvevőszéki tagok: Bereczné 
Somogyi Katalin, Molnárné Szabó Piroska, Tóth 
Lászlóné 

Marcalgergelyi társegyház: 232/235/167. 
Tisztségviselők: Kiss Lajos felügyelő. Szabó Károly 
gondnok (Marcalgergelyi), Szűcs Sándor gondnok 
(Külsővat), Tóthné Katona Ildikó jegyző. Varga 
Arpádné pénztáros. Presbiterek: Árvái Józsefre, 
Sülé Istvánné, Sülé István, Sülé Károlyné, Varga 
Zsolt, Vizi Kálmán. Tiszteletbeli presbiterek: Hajba 
Ferenc, Milosits Gáborné 

Szergényi társegyház: 327/347/256. 
Tisztségviselők: Bokányi Imre Tamás felügyelő, Piri 
Lászlóné gondnok, Pirkáné Móricz Erzsébet jegyző. 
Szentgyörgyi Gyuláné pénztáros. Presbiterek: Hári Levente, László Miklós, Németh Jánosné, Piri 
Árpádné, Szentgyörgyi László, Taczi Lászlóné. Tiszteletbeli presbiterek: Búzás Lajos, Somogyi József, 
Szabó Jenőné 

Külsővati leányegyház: 156/90/66 
Vinári szórvány: 55/31/23 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 790/703/512 

A gyülekezet története 

Pápa város közelében, a Marcal folyó mellett elterülő Marcalgergelyi község valószínűleg a 12. 
században létesült, elnevezése: Gergelynek a birtoka, azaz a Gergelyé szóból alakulhatott ki. A 
hagyomány szerint a falu első gazdája Bicsak Gergely földbirtokos (rablólovag?) volt, akinek kastélya 
a róla elnevezett Bicsak-dombon lehetett. A 19-20. sz. fordulója körüli ásatások során késő bronzkori, 
római kori és Árpád-kori leletek is kerültek elő a falu területén, határában. A település lélekszáma 
1880: 444, 1890: 401, 1900: 438; 1910: 421; 1940: 463; 1949: 467; 1960: 680; 1986: 556; 1990: 524; 2001: 
472. Határa (1984-es adat alapján): 776 hektár, ebből szántó 530 hektár. 

Falunkról az első feljegyzés az Anjouk idejében, 1343-ban íródott. Ebben a falu GUREGER, 
GERGERI, és GEREGER néven szerepel. A következő okirat Hunyadi Mátyás korából maradt 
ránk a pannonhalmi apátság levéltárában. Ebben a falu GEGHERY és GERGYELY elnevezésű. Az 
összeírásokban a község 1531-ben jelenik meg először, ekkor Choron Andrásnak, a megye legnagyobb 
földbirtokosának tulajdonában van. A falu neve ekkor: GERGELY. 

Elnéptelenedése 1553-ban kezdődött, amikor a török több családot is elhurcolt, egy család pedig 
a pestis áldozatává vált. Egy évvel később már minden telke üres, 1556-ban a törökök teljesen 
elpusztították. 

A 16. század végén az egész környék lakatlan, a következő század elején népesedik be újra, amikor 
a jobbágyok visszatértek elhagyott otthonaikba. A falut 1609-ben említik ismét az összeírások, több 
nemes fizet a községben 2 Ft adót. A község curiális nemesi faluvá válik. GERGELLY 1610-ben 2 Ft-
ot, GREGOLI 1613-ban 4 Ft-ot, GERGHLY pedig 1618-ban több nemes után 'A Ft-ot fizet. A törökök 
pusztításai, gyújtogatásai ismét lábra kaptak, egymás után pusztítják el a falvak portáit. 1626-ban, 
1635-ben és 1636-ban csak 1 Ft, 1638/39-ben még kevesebb: mindössze !4 Ft a falu taksája. A porták 
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száma még a következő években sem szaporodik, sőt, 1647-ben már csak 1/4 portát mondhat magáénak. 
Az 1670-es és az 1680-as években, a nagy megpróbáltatások és a nagy pusztítások ellenére az 

újrahonosuló falu kicsi, düledező házai közt a reformáció tanítása terjed, megalakul az evangélikus 
gyülekezet, aminek pontos dátumáról nincs feljegyzés. Míg Szergény és Külsővat fel vannak véve 
Musay 1661-es regestumában (jegyzékében), addig Gergelyi még nem szerepel ebben. Nem szerepel 
lelkésze a Concordiát aláírtak között sem. 1680 körül sok földönfutó prédikátorunk egyike, Kránitz 
Lőrinc vetődik el Gergelyibe (Szergényből), és az 1681-es soproni országgyűlés idején már ő a falu 
lelkésze.^^' Már nem fiatal ember, 60-65 éves lehet, megtelepszik, és élete hátralévő idejét a kis filia 
lelki-szellemi felemelkedésének szenteli. Utóda 1688-tól egy másik „exuláns" (exulans vagy exsulans 
szó jelentése: számkivetett, menekült) pap: Makovinszky (Makovitzki) Tamás még öregebb fejjel 
folytatja a megkezdett munkát. Jóval túl jár már a 70. életévén, amikor eléri a halál 1694-ben. Ebben 
az időben a hajdani anyagyülekezet, Külsővat, már mint filia kapcsolódik Gergelyihez. 

Régi egyházi irat szerint „1694-ben már volt a gyülekezetnek tanítója, és ezen évtől kezdve Miskey 
Ádám feljegyzi a tanítók nevét is." A kemenesaljai egyházmegye esperese 1695-től 1704-ig Asbóth János, 
aki 1695-ben Szergényt és Marcalgergelyit (Gergöli) is meglátogatja." Az 1695. évi egyházlátogatási 
jegyzőkönyv azt mondja: lelkész nincs a faluban Makovitzki halála (1694. aug. 10.) óta; az iskolatanító 
Miskei Sándor."" 

„Miskei 1697-ben Gencsre távozott, utána Szakonyi Ferenc, Héritz Pál (1703?) és Horváth György 
(1703-1705) tanítók váltották egymást több-kevesebb időt töltve a gergelyi iskolában, majd Dolgos 
István következett, ki innen Tokorcsra távozott 1706-ban. Még ez évben Szeko Jánost kérik Gergelyi 
lelkészéül, de ő, valószínű, marad Tokorcson, ill. Alsó-Mesteriben. Dolgos távozása után Szakonyi 
István és Nagy György (1732) látta el a tanítói tisztet. 

1725-ben tartott itt egyházlátogatást Király Mátyás consenior (társszenior, ma alesperes). Az 1725-
i névtár szerint Szergény a kemenesi egyházmegyéhez, Maarcalgergelyi (Gergöli) pedig Veszprém 
megyéhez tartozott. A névtár szerint Gergelyin a Rector nomen ignotum - a tanító neve ismeretlen. 
A latin nyelvű írott emlék (az I. keresztelési anyakönyv első oldala) szerint 1694-1732 között nem volt 
lelkésze a falunak, így az egyházi anyakönyvekben ebben az időben valószínűleg a tanítók bejegyzései 
találhatók meg. 

III. Károly és Mária Terézia uralkodása alatt (1715-1780) újra felerősödött az üldözés. A helyzet 
annyiban különbözött a korábbitól, hogy a visszaszorítást a vármegyék hatáskörébe utalták. 1732-ben 
Kemenesalján helytartótanácsi végzés alapján az összes evangélikus gyülekezet elvesztette templomát 
a dömölkin kívül. Elűzik az igehirdetőket, a családokat csendes bibliaolvasásra szorítják vissza. Még 
az artikuláris Nemeskért sem kímélik. 

Talán emiatt is történhetett, hogy 1732-ben Perlaky János szergényi lelkészt átválasztják „Gergöli"-
be, s a lelkész nélkül maradt Szergény gyülekezete is átcsatlakozik. (Ez évben születik fia, Gábor, 
a későbbi dömölki lelkész, püspök, ő keresztelte Berzsenyi Dánielt, és feleségével keresztszülei 
is voltak.) Azzal, hogy ez a nyomorúságos kis falucska biztonságos otthont és megélhetést ad egy 
üldözött lelkésznek, és azzal, hogy ilyen történelmi idők jártak, a gergelyi gyülekezet határai is 
tágulnak. Gergelyi „menedékhely" ismét, mint volt Kránitz Lőrincnél is. De most már nem földönfutó 
papoké, hanem papjukat vesztett gyülekezeteké. Sőt, több „menedéknél". Lelki otthona több ezer 
evangélikusnak. Vonzáskörzetébe kerül 10-12 falu evangélikussága. Addig virágzó nagy gyülekezetek 
- köztük Magasi, Hőgyész, Gencs és Szergény - találnak lelki otthonra a hirtelen megépített és bővített 
hatalmas fatemplomban. Állandó révészt fogadnak fel, hogy átjuthassanak a Marcal széles árterén a 
gergelyi istentiszteletekre. Nagy tömeg verődhetett össze vasárnaponként a szergényi révnél, amit 
igazol egy igen ritka - talán egyedülálló - dokumentum, a folyamatosan vezetett úrvacsora-katalógus, 
amiben az úrvacsorával élők számát gyakran 300-400 főben jelöli meg. Perlaky „1742-ben jelen volt 
Tóth-Sipkovits János dunántúli superintendens beiktatásán. Az 1750-i névtárban még Perlaky neve 
van" - olvassuk egy lelkészi jelentésben. 1746-1750 között Perlaky János Téten teljesít szolgálatot, 
majd visszatér. Ez idő alatt Szentgróti Mihály a lelkész. 

1743. május 7-én, azon a nemesdömölki istentiszteleten, ahol elhelyezték az első építendő kőtemplom 
alapkövét, Perlaky János szolgált a helyi Miskei Ádám és Kis Zsigmond mellett. 

1754. Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap nagy veszteség érte az eklézsiát, első, fából készült 
temploma a paplakkal és a falu egy részével együtt leégett. Nagy veszedelemben forgott az alig féléves, 
második házasságból született kis Perlaky Dávid (a későbbi gergelyi lelkész, majd dömölki esperes) 
élete is, a bölcsőből sikerült az égő lakásból kimenteni. Új templomot és lelkészlakást építettek. A 
templom „fala 1767-ben az északi szelek miatt már-már elkorhadt, a karzat hozzáadásával kinyittattam, 
1768 júliusában a harang eltörött, u.a. év augusztus havában Győrből újat hozattam. 1770-ben 

529 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924. 188. Továbbiakban: Payr. 
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Nagycsütörtökön lett a 80 frtos új orgona felállítva, Győrből hozatva a hívek közadakozásából. A 
haranglábak a régiség miatt már-már elkorhadván 1773 jún. 24-én újak állíttattak fel" - írja a lelkész. 
Az orgonakészítés abban az időben faluhelyen egészen rendkívüli volt. Az első két fatemplom helyére, 
sorsára vonatkozóan sem leírásokból, sem a község öregjeitől nem tudtunk semmit. Az 1783-as első 
katonai felmérés térképén - ha az látszik - mai helye körül látható. 1763-ban Nemes- és Pór-Szalók is 
Gergelyihez tartozik fíliaként az 1780 körüli időkig. 

1753-tól Horváth György, 1754-1755-ben Fodor István, 1755-1758 között Vermes János, 1758-tól 
1760-ig a mentshelyi László György, 1760-1762-ben Kováts Mihály, 1763 körűiig Hidrich, majd rövid 
ideig (1762-1763?) Adorján János tanított a kicsi iskolában. 

Valószínű Perlaky hosszan tartó betegsége miatt több, fent említett tanító segédlelkészként is 
szolgálatot teljesíthetett a faluban (Fodor István, László György, Kováts Mihály és Adorján János). 
1763. március 10-én utódlási reménnyel érkezik, s 1763. május 23-én bekövetkezett halála után „Perlaky 
János helyébe Tompos Balázs lépett..." - írja egy emlékezés. Tompos 1765. március utolsó napján 
Dabronyba megy, helyét Miskey Ádám foglalja el. „Miskey Ádám, a nemesdömölki gyülekezetnek 32 
éven át volt lelkésze, némely hallgatóknak hálátlansága és közelgő öreg kora miatt jött a faluba" - írja 
egy emlékezés. Miskey 82 éves korában bekövetkezett halála után (1774. október 10.) Perlaky Dávid, 
Perlaky János fia következik (1774. dec.-1777. máj.), majd Németh Ádám (1777-1779). 

1775-ben Tompos gergelyí lelkész kemenesaljai consenior, 1791-ben „Surrogatus Superintendens" (a 
püspök helyébe választásra ajánlott) lett. A gyülekezet tanítója 1770-től Pallósi János, 1776-1783-ig 
Malatides Pál, a későbbi súri prédikátor 

Tompos Balázs lelkipásztor 1779. aug. 23-tól immár másodszor kerül a faluba. Régen az 
istentiszteleten ősi dallam szerint énekelték a Szentírás igéit. Ez a szokás Gergelyiben a 18. század 
végén még élt, Tompos Balázs szüntette meg. A gyülekezet maga vitte levelét ez ügyben Kis János 
püspökhöz Sopronba. Kis János - nem akarván megbántani őket - elrendelte a lekciók éneklését 
továbbra is. Diadalmasan vitték a levelet a parókiára, Tompos csak ennyit mondott: „Pál apostol is 
püspök volt. Kis János is püspök. Hát énekeljék el nekem, hogy mit írt abban a levélben a főtisztelendő 
úr!" De hát a presbiterek nem akarták elénekelni a levél szavait. Erre a lelkész így tett pontot a vita 
végére: „No, ha kendtek nem éneklik el Kis János levelét, akkor én sem fogom elénekelni Pál apostol 
leveleit!" Azóta Gergelyiben sem énekelve olvassák a lekciót. 

„1781-ben Szergényt, Hőgyészt és Magyargencset, 1782-ben pedig Mihályházát találjuk a gergelyi 
lelkész adminisztratív hatósága alatt. Sőt ide tartozik Vinár, Adorjánháza, Mezőlak is, bár csak rövid 
ideig. Hőgyész és Magyargencs 1783-ban különválik, anyásítja magát" - írja egy emlékező lelkész. 

1782-től 1788-ig Vásonyi Dániel a tanító. Ebben az időben 49 ház, 82 háztartás alkotja a kis falut, 
362 fős lakosságából 37 katolikus, 250 evangélikus és 15 izraelita. A községben (és Szalókon) lévő 
zsinagógáról is említés történik. 

Közben a gyülekezet hiába próbálkozik, hogy templomot építsen. Nem sikerül. Kérelmet nyújtanak 
be az egyházmegyéhez, de hiába. Már-már beletörődtek a változtathatatlanba, amikor megjelent a 
türelmi rendelet. 

1781. október 25-ét követően II. József rendelete egyelőre még több korlátot szabott az evangélikus 
templomépítés elé. 

A legtöbb gyülekezet, így a gergelyi is késedelem nélkül nekilátott sok kilincselés után a 
templomépítés megszervezésének. 1783-ban az akkori iskola udvarán egy torony, harang nélküli, északi 
oldalról az iskola-templomkertből nyíló ajtóval, magtárszeríi templomot építettek. A templombelső 
ún. „szélirányos", a hajó nyugati oldalfalának közepén találjuk a szószéket, alatta, előtte pedig az 
oltárasztalt, közelében a keresztelőmedencével. A gyülekezet pedig körben helyezkedett el. Az ige és a 
szentségek hangsúlyozásának belsőépítészeti kifejezésében óhatatlanul az ige, az igehirdetés került itt 
központba. A tempíomépítésben részt vevő ácsmester neve ismert: Sterit Jakab. 

Ez a már 1782-ben kérelmezett, 6x10 öl külső méretű épület lett a falu harmadik temploma. Az 
út túloldalán állt a korábban is meglévő fa harangláb, kis haranggal, (később harangokkal), amely 
„helyettesítette" a tornyot. 

1782-1784 között 141 templomépítési engedélyt adtak ki. Perlaky Gábor gergelyi származású püspök 
öt év alatt (1781-1786) a Dunántúlon nagyobbrészt személyesen és részben megbízottai által 76 új 
templomot szentelt fel, köztük a Gergelyit is 1783. november l-jén. 

Az 1786. évi nemesdömölki kerületi gyűlés 13 egyházmegyét alakított ki a dunántúli kerületben, 
köztük a veszprémi felső egyházmegyét, melynek seniora Tompos Balázs gergelyi lelkész lett. (Ide 
tartoztak: Gergelyi, Pápa, Dabron, Nagy-Aláson, Nagy-Szőlős, Kerta, Homok-Bödöge, Vanyola, 
Tamási, Ajka, Vétse, Kis-Kamond, Vath, Nemes-Szalók, Szörtsök, Pusztamiske, Csékut és Galsa.) Az 
1787-ben tartott egyházmegyei gyűlésről már van latin nyelvű jegyzőkönyv. A gergelyi egyházmegyei 
gyűlésen Szakonyi József választatott conseniorrá. A következő gyülekezetek bírtak nyilvános 
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vallásgyakorlattal: Gergelyi, Bödöge, Szentlászló, Bakonyszombathely, Csernye, Palota, Öskü, Ajka, 
Nagy-Szőlős, Kerta, (Galsa, Rigács, Ukk), Nagy-Alásony, Dabrony. 1787-ben alakul ki az a közös 
gyülekezet (Gergelyi-Szergény-Külsővat-Mihályháza), mely aztán a II. világháború utánig, 1950-
ig fenn is maradt. 1788-ban Ritzinger Pál az „oskolamester", 1788-1790 között Szabó Ádám, 1790-
től 1798-ig pedig Patyi István a tanító. 1792-ben Tompos Balázs senior és Szakonyi József consenior 
körlevélben ajánlják a pápai iskola támogatását. 1795-ben Tompos és Szakonyi kiadja a Mestereket 
illető törvényeket. Néhány érdekes pontja a „törvénykönyvnek": 

„7. Az szokott harangozást (...) nem a magok tetszése szerént, hanem Predikátorjoknak rendeléséből 
tselekedjék (...). 

9. Minthogy az a panasz a gyülekezetekben, hogy a Mesterek igen nyalkán viselik magokat, azért 
tisztességes ruhában járjanak, Frantzia kalapot. Selyem keszkenyőt, kitzifrázott rövid mentét ne 
hordjanak, hanem olyant, amellyben a prédikáló székre is felmehetnek. 

A Lakodalomban ne tánczoljanak, hanem vége lévén az ebéd és vatsorának, mindjárt haza 
mennyének (...)" 

Az 1798. évi anyakönyvben található összeírásban ez áll: Gergelyiben 296, Külsővathon 220, 
Mihályházán 162 és Szergényben 385 ev. lélek él. 1798-1801 között Greskovics János, 1801-től 1811-ig 
Polgár György, 1811-1827 között Lévai László, 1827-ben Csöngető István, 1827-től 1842. októberig 
pedig Hegyi Mihály a felekezeti iskola nevelője. 

Az 1803. évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve szerint a felső egyházmegye élén megmaradtak Tompos 
Balázs, Szakonyi József és Szakonyi Ferenc. Tompos „öregségének bajai miatt több ízben letette volt a 
seniorságot, mely lemondása tsak közelebb vétetett bé. 1803. 12. Oct. A Kis-Somlói kerületi gyűlésen." 

1809. dec. 2-án Kiss József segédlelkész veszi át a lelkészi hivatal vezetését Tompos mellett. Tompos 
Balázs utolsó hivatalos ténykedése 1809. dec. 2-án történt. Fehér mészkő sírkövén a felirat: „Itt nyugT. 
N. Tompos Bálás gergeli ev. pr. és sen. Szül. 1736 és megholt 1813 1. hó 18. 50 esztendős pred." 

1818. júl. 28-tól 1845 márciusáig Berke Mihály a falu lelkésze, aki 1811-től a veszprémi egyházmegye 
esperese is Szakonyi József helyett. 1842. novembertől 1858-ig Tüskés István oktatja a tanulókat a 
gergelyi iskolában. Berke Mihály halála miatt 1844. ápr. 23-tól segédlelkészként, majd 1848. júl. 24-től 
lelkészként Varjú József áll a gyülekezet élén, aki végül is a korábbi, 1842-es templomjavítási szándékot 
megvalósítja 1848-ban, padok készíttetésével együtt. 

1858-1868 között Bolla Gábor, 1868-tól 1878-ig Tulok Sámuel, 1878-1887-es években Nagy Elek, 
1888-1903 között pedig Szenté Gyula a falu tanítója, aki innen Bánkra került, cserélt Kárpáti József 
ottani nevelővel. 1866-ban új, második, alul-fölül szépen díszített bronzharang kerül a haranglábra, 
(424 font, kb. 211 kg), felirata: „Gergelyi Ág. h. evang. Község" és „Seltenhofer Frigyes öntötte 
Sopronban. 1866." Ez a harang ma Szergényben szól a hívekhez... 

1870. július 6-án püspöklátogatás volt Gergelyiben. Részletek a dokumentumokból: 
„A gergelyi ág. hitvall. ev. gyülekezetnek Főtisztelendő Karsay Sándor püspök úr látogatásakor 1870 

Július 6.-án adott feleletei (...) 
c.) A' gergelyi ev. gyülekezet számlál 1500 lelket, ugyan is Gergelyiben az anyában van 346 lélek, 

Szergényben mint leányegyházban van 726 lélek, K.Vathon 234, Mihályházán 184 lélek. Nyelve 
magyar, tagjainak élelmi forrása földmivelés. (...) 

III. a.) Terjedelmessége. Az anyagyülekezetnek van három leányegyháza: Szergény, Külső Vath, 
Mihályháza. Szergény K, K Vath % óra, Mihályháza 1 óra távolságra van az anyától. 

c.) Lelkészsége. A gyülekezetnek egy lelkésze van Varjú József, segédje nincs. (...) 
d.) Vallásos élet. A' gyülekezet vallásos élete. Az isteni tiszteletek csupán nyilvánosak, magán 

vallásos gyakorlatok nem divatosak. Mindig világos nappal a templomban s a vasárnapi isteni 
tiszteleten kívül tartatnak mindennap reggeli könyörgéseket is. (...) Bibliával és Újtestamentommal 
a hívek többnyire el vannak látva. A rendes űrnapokon kívül megtartatnak a Sátoros ünnepek, Újév, 
Nagypéntek, áldozó csütörtök, hálaadó, a reformáció ünnepe is, ha vasárnapra esik. (...) Az Úri 
szent vacsora kiszolgáltatik minden sátoros ünnepnek mind a két napján, újévkor, vízkereszt utáni 
vasárnap, nagypénteken, áldozókor, hálaadókor és advent első vasárnapján nagy részvéttel. Privát 
és beteg gyónások rendkívül nem gyakoriak, éjjeli órákban ritkán követeltetnek. A kereszteléseknél 
csak a ker. anyák vannak jelen, háznál való keresztelések ritkán fordulnak elöl, költséges és lármás 
pasziták nem divatosak. A gyermekágyas asszonyok felgyógyulásuk után rendesen járnak egyházhoz, 
szülés után három négy hétre, (...) Á házasoknak háromszori kihirdetések törvény szerint történik, 
három egymás után következő vasárnapokon. Az esketések déltájban történnek. (...) A haldoklókhoz 
a lelkész imádkozás végett ritkán hívatik; (...) Á halotti prédikációk a temetés után tartatnak felnőtt 
korúak felett. Búcsúztatások még szokásban vannak, de csak a leány gyülekezetekben. Halotti torok 
nincsenek szokásban nálunk. (...) 
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e.) Az eklézsia! anyakönyvek keletkeztek, az első kötet 1754-ben november 3.-ikán, a második kötet 
1798-ban, melyekben félbe szakítások nincsenek. Két kötetből állanak, az 1754-dik évben keletkezettnek 
első lapján ez a történeti jegyzet találtatik, úgymint: 

Annotatio pro futurorum memória Ecclesia Gergeliensi summe necessaria. (A gergelyi gyülekezet 
feljegyzései a jövő emlékezetére szükséges összefoglalásban). 

Az utóbbi tíz év edatt szaporodott a gyülekezet 262-vel, részint beköltözések, részint halálozások 
csökkenése által. Konfirmáltattak összesen 303-man. Fiú 160, leányok 143, áttérések nem történtek. 
Eskettetett 116 pár, (...) Meghalt 494, férfiak 245, nő 249, szerencsétlenül kimúlt 5, öngyilkosság nem 
történt. 

f) Templom, hossza 10 öl, szélessége 6 öl épült 1783ban. Építésze nem tudatik, (...) A' templom 
szentelési emléknap nem tartatik meg. A templom elavult karban van, tornya nincs, harang van kettő, 
a' nagyobbik 424 font, kisebbik 200 font, (...). Van orgona. (...) 

h.) Az eklézsia iskola intézetei. Az egyházközségnek van négy iskolája. Az anyagyülekezetben egy 
elemi, a leány gyülekezetek is egy-egy elemi iskolával bírnak. Tanulók száma összesen 226, fiú 123, 
leány 103. Téli időszakban bejárnak szorgalmatosan. Az elöljárók a gyermekeiket hanyagon iskoláztató 
szülőket néhányszor megintették. Tanszerek nem igen vannak, iskola épületek sem legjobb karban. 
Felügyelet rendes. 

i.) Iskolatanitó négy van az összes gyülekezetben, az anyagyülekezetben egy, a leány egyházakban 
három. Gergelyiben mint anyában Tulok Sámuel, Szergényben Erdélyi Károly, Kvaton Varga János, 
Mihályházán Mátis Sámuel. Tanultak Sopronban. (...) 

k.) Levéltár A gyülekezetnek levéltára nincs. A templomi sekrestyében a ládában tartatnak és 
őriztetnek a gyülekezetet illető okiratok, felvigyáz rájuk a lelkész és a gondnok. 

1.) Könyvtár. A gyülekezetben vannak, kik olvasni szeretnek, arról, hogy legyen mit olvasniok, 
gondoskodnak az olvasni szeretők. K.Vathon jó könyvek kész gyűjteménye van, melyek az olvasó 
társaság pénzéből szereztetnek. (...) 

3. Birtok. Egyházi épületekben. Lelkészi lak áll három szobából, egy konyhából, egy kamarából, egy 
pincéből, egy istállóból és egy kis pajtából. Tanítói lak áll egy szobából, egy konyhából, egy iskolából, 
egy kamarából, egy istállóból, és egy kis színből. Földbirtok 59 hold, ebből a lelkészé 24 >2 hold, ebből 
rét 4 Yz hold, tanítóé 14 H hold, ebből rét 1 K hold. Gyülekezeté magán használatra 20 hold, ebből rét 
4 Yi hold. Kert a lelkészé Yz hold. Készpénz tőke 370 ft 20 kr. o. é. (...) 

5. Tüzkármentesítve mind az anyában mind a leány egyházakban vannak az egyházi épületek. (...) 
q.) Az evangélikusok saját temetőjüket elkülönítve bírják, más felekezetűekkel a temető miatt 

semmi kellemetlenség nincs, be van kerítve árokkal és eleven sövénnyel, családi külön sírboltok csak 
a K.Vathi temetőben vannak. (...) 

Az egyházlátogatást tartván a Gergelyi ev. gyülekezetben, jelen voltak: Ns. Tatay Sámuel esp. Bélák 
János egyh. lát. jegyző. Varjú József gergelyi, Kiss Lajos h.bödögei Ik. Matkovits Tivadar egyh. m. 
felügy. Magassy György helybeli felügy. Tulok Sámuel gergelyi. Erdélyi Károly szergényi. Varga János 
vathi, Matisz János mihályházi tanítók s a gyűl. elöljáróság és számos tagok." 

1885. április 24-én Kemeneshőgyészből segédlelkésznek Szili Lénárd hivatott meg, s miután a 
csendes, jámbor életű Varjú József 1889-ben meghalt, helyébe még ezen év július 28-án Szili Lénárd 
egyhangúlag választatott meg a község lelkipásztorának. 

Szili Lénárd nekrológjából a következő életrajzi adatokat ismerhetjük meg"': Szili Lénárd 1858. 
szeptember 12-én, Vönöckön született. Apja, Szili Pál itt volt tanító. Iskoláit Vönöckön, és Sopronban 
végezte, 2 évig tanult a halle-wittenbergi egyetemen is. 1882-1885-ig Kemeneshőgyészen volt káplán, 
1885-ben érkezett Marcalgergelyibe ahol először segédlelkész, majd 1889-től rendes lelkész volt. Szili 
Lénárdot így jellemezte lelkészkollégája: „A ki csak hozzá fordult bajában vigaszért, s pártfogásáért, 
soha nem lett hidegen elutasítva, mert mindenkihez volt egy jó szava, egy-egy életre való jó tanácsa, 
a miért hívei bizalommal közeledtek, szeretettel ragaszkodtak is hozzá. Mindég örömmel hallgatták 
templomi szónoklatait is, mert népies prédikációival s kellemes előadásával nagy hatást tudott elérni 
a hallgatóság körében, a mi láthatólag nyilvánult abban, hogy nemcsak az anya, hanem a távol levő 
filiákból, nem csak nyáron, szép időben, hanem télvíz idején is, tömegesen sietett a nép a gergelyi 
templomba ékesen szóló lelki-pásztorának meghallgatása végett." 

Szolgálata alatt új parókia épült Gergelyiben, Szergényben megszervezték a második tanítói állást, 
és még egy iskolát építettek. Az anyagyülekezet mellett a filiákban is nőegyletét alapított. Az 1898-as 
tűzvész után országos gyűjtés szervezésével újjáteremtette a mihályházi gyülekezetet. 1901-ben hunyt 
el. 

531 Szálai László nagy-szölösi lelkész nekrológja a Somlyóvidéki Lelkészegylet 1902. május 28-án, Pápán megtartott közgyűlésén. 
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Szürke gránit sírkő, felirata: "Itt nyugszik az Úrban Tisztelendő Szili Lénárd A gergelyi Ág Hitv ev 
gyülekezetnek 12 éven át hű lelkipásztora élt 43 évet meghalt 1901 szept. 29 Áldás emlékére". Mellette 
első felesége, Magassy Róza sírja. 

Vele együtt immár 8 gergelyi lelkész nyugszik az általa megnagyobbított és felszentelt temetőben: 
Kránitz Lőrinc (tl688), Makovitzki Tamás (tl694), Perlaky János (tl763), Miskey Ádám (tl775), 
Németh Ádám (tl779), Tompos Balázs (tl813), Varjú József (tl889) és Szili Lénárd (tl901). 

Ebből az időszakból a következő népszámlálási adatok ismertek a gyülekezetből: 
1880: összes lakosság 444 fő, ebből r. kath. 92, ref 8, ev. 331 
1890: összes lakosság 401 fő, ebből r. kath. 66, ref 10, ev. 314 
1895. június 9-én espereslátogatás volt Gergelyiben (d.e.), Külsővaton (d.u.), 10-én pedig Szergény-

ben (d.e.) és Mihályházán (d.u.). 
A gyülekezetet érintő települések népszámlálási adatai 1901. január 
Gergelyi: 323 ev., 80 rk., 21 ref, 21 izr., összesen 438 
Szergény és Lovász major: 814 ev., 56 rk., 3 ref, 16 izr., összesen 889 
Külsővat, Bánhalma, füztó és Szilvás: 324 ev., 550 rk., 14 ref, 9 izr., összesen 897 
Mihályháza, Petend és Csög puszta: 402 ev., 244 rk., 532 ref, 11 izr., összesen 1193 
Vinár: 17 ev., 244 rk., 6 izr., összesen: 267 
A fiatalon, hirtelen meghalt Szili tisztelendőt először Szabó Lajos dabronyi és Baldauf Gusztáv pápai 

segédlelkészek helyettesítik, majd a gyülekezet meghívja és megválasztja az ifjú, 26 éves dr. Mohácsy 
Lajost - Gyurátz Ferenc püspök titkárát - 1902. június l-jén. A gergelyi iskolával kapcsolatban 
1902-ben hozott határozat mondja ki, hogy „az épület 50 cm-es emeléssel, új tetővel, új ajtókkal és 
ablakokkal láttassék el, lepadlóztassék...". „1903-ban a padlás gerendázat és tető szerkezet újíttatott, 
az iskola teljesen új, festett padokkal lett ellátva". 1906-ban Mohácsy lelkészt a tekintélyes várpalotai 
egyház hívta meg, s a már távozni készülőt azzal a feltétellel sikerült maradásra bírnia a gyülekezet 
küldöttségének, hogy még az évtized vége előtt az általa bemutatott tervek szerinti, „új, díszes gót stílű 
templomot építenek, éspedig úgy, hogy a szükséges összeget önként adják össze". 

1909 őszén a lelkész figyelmeztette a híveket az ígéret betartására. Határozat született, megkezdődött 
a megvalósítás. A terveket nagyalásonyi Barcza Elek budapesti műszaki tanácsos ingyen készítette; 
az építést Káldy Lajos győri építési vállalkozó vezette; az ácsmunkákat Berki Sándor helyi ácsmester 
végezte; a követ a szergényiek szállították kőfejtőjükből, a homokot, kavicsot a külsővatiak és 
mihályháziak hordták. A napi építők-ácsok melletti feladatokat többségében a gergelyiek végezték; 
a szükséges faanyagot az erdélyi Kárpátokból, a tetőfedő cserepet Kassáról kapták; a harangokat 
Vilmos császár öntetté egyik ágyúöntő műhelyében (a Düsseldorf melletti Bochumban), a 3 harang 
összesen 21 q súlyú (a császári „származás" miatt egyik háborúban sem vitték el őket). Feliratuk: 
„Készíttette a Marczalgergelyi evangel. anyagyülekezet 1910.," ill. nagyharangnál Közösgyülekezet. 
Az 1944-ben megjelent forrásmunka azt írja: „Másutt acélharangokat szereztek be, ezeknek a csengése 
azonban bántó, sőt kellemetlen. Szép, összhangzatos acélharangokról csak Marcalgergelyiben tudok." 
A templom boltozatos födémszerkezete vasbetonból készült, s mint ilyen, talán első egyházunkban. 
Akusztikája kitűnő, egy manuálos, 16 változatú Rieger-orgona van karzatán. Az oltárképet Munkácsy 
Golgotája után Gyurátz püspök nevelt leánya festette. A vörösmárvány keresztelőkút a nőegyesületek 
szerzeménye volt. 1910. jan. 10-én jelenti be a lelkész a templomépítést a pápai szolgabírónak, ápr. 26-
án küldi el a tervrajzokat az esperesnek felülvizsgálat céljára, és december 2-án már megy a felkérés 
a felszentelésre! 

A hívek teljesítették a lelkész óhaját (többek között Emresz Károly bánhalmai egyházfelügyelő 5000 
K-t; dr. Kiss Pál földbirtokos 1350 K-t adományozott), a régi falak meghagyásával és megerősítésével 
felépült a templom, a negyedik, több mint 48 m (+2,4 m a kereszt) magas tornyáved messze látszóan 
hirdeti a hívek áldozatos szeretetét, pásztorához való ragaszkodását. 

1910. december 18-án Gyurátz Ferenc püspök szentelte fel a templomot az egyházmegyei felügyelő, 
esperes, lelkészek, főszolgabírák és a falu által sohasem látott sokadalom jelenlétében. Az új templom 
északi oldalon lévő bejáratát vati kapunak hívják továbbra is, mely mindig a nagyszámú Külsővatról 
templomba járóknak volt kinyitva. 

A régi harangokat a szergényi filiának adták el. De lehet, hogy Szergénybe csak egy harang került, 
ott párja a régi szergényi volt, a megmaradt kisharang. A régi orgonát a mihályházi filia vette meg. 
A régi, legalább 1783-tól szolgáló keresztelőmedence előbb Szergénybe, majd 1955-ben a gyülekezet 
ajándékaként Enesére, Győr-Sopron megyébe került. 

1912-ben Kárpáti József tanító súlyos betegsége miatt kénytelen volt abbahagyni a tanítást, utódja 
1913-ban Nóvák Gyula, 1914-ben pedig Scheele Hedvig, „ki fegyelmezni nem tudott" a jegyzőkönyv 
szerint. 1915-ben Németh Lajos téti másodtanítót hívják meg, s miután 1927-ben Szergénybe távozik, 
Csoknyay József répcelaki tanító kerül a faluba. 
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Az első világháborúban Gergelyiből a régi templom rézcsillárját, gyertyatartóit szállították el a 
hadiiparnak. Az orgonát is szétszedték, de ónsípjai megmaradtak. 

Az oltár belső oldalán és ugyanott az ajtó belső felén is két kicsi, néhány centiméteres gyászkeretes 
felirat olvasható: „Bp. 1919. IV. 14. - V. 5." A dátum arra utal, hogy a lelkészt a kommün ideje alatt 
3 hétre fogságba vetették. Május 18-án már maga írja a gyülekezet tanítóinak: „a konfirmációt 
megtartjuk. A Budapesti forradalmi törvényszék 3 heti fogság után hazaeresztett." 

A következő év kiemelkedő eseménye volt a canonica visitatio. „Kapi Béla püspök úr László 
Miklós püspöki titkár kíséretében 1920. évi október hó 21-én reggel vonattal érkezett Szombathelyről 
Marcalgergelyi állomásra, ahol csatlakozott hozzá Takács Elek, az egyházmegye esperese. Az 
állomáson a gyülekezet küldöttsége üdvözölte a püspököt, élén Kiss Károly helyettes felügyelővel, 
majd az egész menet a gyülekezet lovas bandériumával bevonult a községbe. A község bejáratánál az 
elöljáróság élén dr. Kiss Pál földbirtokos s a templom előtt gyülekezetével dr. Mohácsy Lajos lelkész 
fogadta és üdvözölte, a hajadonok pedig virággal köszöntötték őt. Ezután meglátogatta püspök úr az 
iskolát (...) Délután a püspök és a kísérete folytatta útját Szergénybe." 

1920-ban a gyülekezethez tartoznak még a négy falun kívül, fiókként, szórványként: Vinár, 
Bánhalma-, Fűztó-, Csög-puszta, Pettend és Lovászi major. 1923-ban ismét a „kor követelményeinek 
megfelelően átalakítják" az iskolát, 1925-ben az orgonát állítják helyre. 1926-ban toronnyal bővítik a 
szergényi oratóriumot, az építési vállalkozó id. Berky Sándor. Szeptember 3. vasárnapján a toronyba 
helyezett új és régi (gergelyi) haranggal együtt szentelik fel. 1931-ben Külsővaton új, egymanuálos 
orgona szentelése volt, készítette Váradi Miklós rákospalotai orgonakészítő mester. Gergelyiben 1932-
ben kiépül az elektromos hálózat. 

Csoknyay József távozása után, 1935. dec. l-jétől Vida Dezső a tanítóhelyettes. 1936. aug. 16-tól, 
megválasztásától (utolsó tanítóválasztás az ev. felekezeti iskola történetében) kántortanítóként dolgozott 
az iskola államosításáig, 1948-ig. Többszöri II. világháborús katonai frontszolgálatai és kujbisevi orosz 
hadifogsága miatt többen helyettesítették: 1942-1943: Molnár Jenő (V. évf tanítóképzős), 1944-1945: 
Németh Katalin, Csepregi Lajos, Birtalan Ica, 1945-1946: Balassa Rezső, 1946-1947: Horváth Gyula, 
1947 őszétől pedig Varjú Erzsébet, a községben lakó tanítónő, az államosításig. A harmincas évek 
második felében és a negyvenes évek elején Gergelyi kivételével mindhárom filiában, Szergényben, 
Külsővaton és Mihályházán új evangélikus iskolák épülnek, tanítólakással, iíj. Berky Sándor 
kivitelezésében. 

A közös gyülekezet „főtemplomának" látogatottsága mindig kielégítő volt. A lelkész erre mindaddig 
nem panaszkodik, amíg a 30-as évek végével a katonai behívások meg nem kezdődnek. Még ma is 
emlegetik a szergényi „feketelepelt". Mi volt ez? A Szergényből Gergelyibe vezető töltésen, úton 
templomba jövő hívek sokasága, akinek fekete ünneplő ruhájuk messziről egybefolyt, s a paplak 
udvaráról úgy látszott, mintha fekete lepel borítaná a töltést. Dr. Mohácsy Lajos betegsége, sokirányú 
elfoglaltsága miatt 1942. január-március között Smidéliusz Ernő, 1942. áprilistól 1943. februárig 
Hubert István a segédlelkész. 

1942. május 3-án 40. lelkészi jubileumán ünnepli a gyülekezet a már 1938-tól tb. esperes lelkészét, de 
nem marad el más figyelmesség sem: 1944. január 31-én Horthy Miklós kormányzó kormányfőtanácsosi 
méltóságot adományozott neki. 

Hubert tisztelendő úr sajátos és nagyszerű „Híradó"-ja a fronton lévőknek: „" Marcalgergelyi 
Híradó" I. számú körlevél. 1942. dec. 24. Kedves Testvérek! Urunk, Jézus Krisztusunk születésnapját 
ünnepeljük ma. Bizony a mi nagy örömünk és boldogságunk ezen a napon akkor lenne teljes, ha 
minden magyar Testvér itthon, szerettei között lehetne ezen a napon. Lélekben legyünk hát együtt, 
mi az ott kint lévőkkel. Ti pedig itthon: mi velünk. Ezen a kedves napon Reátok gondolva indítom el 
a Híradónkat, hogy közbe-közbe megírjam benne Nektek, mi újság van idehaza, mert tudjuk, hogy 
nehezen várjátok hazulról a leveleket. (...) Remélem, nehezen várt levél lesz most is és mindig csak 
jó hírt fogok benne és általa küldeni ki: valahová Oroszországba. (...) Áldott karácsonyt kívánva, 
imádságos lélekkel köszöntöm az összes Testvéreket: Lukács evangéliuma 22 rész 32-ik versével: 
Hubert István s.k. segédlelkész." A fenti „Híradóból" még két szám készült. 

A már idézett 1944-es forrásmunka az egyházi kórusokkal kapcsolatos részében azt írja: „A 
beérkezett adataink alapján azt látjuk, hogy nagyon sok helyen vannak énekkaraink, állandó vagy 
kisebb alkalmi együttesek, melyek nagy lelkesedéssel szolgálják az egyházi zene ügyét. így Alsószeli, 
(...) Marczalgergelyi, (...)" 34 felsorolt akkori országbeli közt említi a szerző a gergelyi kórust is. 

1944. április 13-án a szergényi 360 kg-os bronzharangot leszerelik, hadicélra elszállítják. 
1945 virágvasárnapján, március 25-én, mint oly sokan mások, az evangélikus lelkész is elmenekül 

a rettegett front elől. 12 nap múlva tér vissza Szergénybe, majd a faluba, a feldúlt lelkészlakásba, 
híveihez. Az irattár nagy része megsemmisült, a templomban, kegyszerekben nem esett különösebb 
kár, ámbár a papi ruhát a réten találják meg. Még sokáig a megszaggatott ruhában látja el a templomi 
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szolgálatot. A lelkészi szolgálati napló e nehéz és kegyetlen napokat tartalmazó lapjain a következőket 
olvashatjuk: 

„04. 15. Egy asszony és férje sírját megáldottam. A nőt megerőszakolták. Elkeseredésében a kútba 
ugrott, a férje utána. A kertben vannak elhantolva. 

23. Sokan voltunk. A hallgatók végigsírták a beszédet. Sorra látogattam híveimet. Sok a bánat, 
veszteség, gyász." 

1948. június 6-án rendkívüli közgyűléssel zajlik le a közös gyülekezet utolsó tanítóválasztása a 
„mihályházi evang. általános iskola II. sorsz. nevelői állásának" betöltéséért, 14 pályázó közül a 246 
választó Csík K. Bélát jelölte győztesnek. 

1948-ban villanyvilágítást kap a gergelyi templom. Templomépítő lelkészünk dr. Mohácsy Lajos 
1949. március 29-én búcsúzott a falutól. Lelkészként következett Síkos Lajos, aki 1971. októbertől 
esperes lelkészként szolgál tovább Pápán, nyugdíjazásáig. 

„Az Űr hadakozik tiérettetek; ti pedig veszteg legyetek! Ezzel az igével nyitogatja az Ür a mi 
szemeinket és füleinket is egy év határkövénél és ezzel serkent hálára, hívő bizodalomra, mint tette 
azt hajdan a pusztában vándorló néppel. (...) Istené legyen a hála azért, hogy egyházi, gyülekezeti 
szolgálatunk zökkenőmentes lehetett az elmúlt évben, még a forradalom napjaiban is." (...) 1956. év 
végi kéziratos feljegyzés ez Síkos Lajos lelkésztől. Hűen adja vissza kis falunk várakozásteljes, csendes 
és nyugodt forradalmi időszakát. Az új hatalom Dómján János bebörtönözésével és Vida Dezső tiszti 
rangjának elvételével demonstrálta erejét. 

A következő lelkipásztorok: Magassy Sándor (1971. nov.-1974. jún.). Szerdahelyi Pál 1974. szept.-
aug.) és Kovács Etelka (1976. nov.-től). Beiktatottként 1978. szeptember 10-től 2003. aug. 15-ig dolgozott 
itt, elsőként felavatott lelkésznőként. 1974-1979 között a gergelyi anyagyülekezet új, a lehetőségek 
szerint a kor igényeit kielégítő parókiát épít lelkészének. 

1990. július 26-án temeti a falu utolsó választott kántortanítóját, Vida Dezsőt. Sírköve régi táblát 
formáz a Szózattal, törött krétával. 1994. augusztus 24.: A templom felújítás utáni felszentelésének 
ünnepe volt, majd 2000. augusztus 13.: millenniumi zászlóünnepség és felszentelés történt a 
templomban. 

A gyülekezetet érintő települések népszámlálási adatai 2001-ben: 
Marcalgergelyi: 232 ev., 182 rk., 28 ref, 2 egyéb, összesen 472 
Szergény: 327 ev., 48 rk., 5 ref, 1 egyéb, összesen 395 
Külsővat: 156 ev., 554 rk., 57 ref., 1 egyéb, összesen 875 
Vinár: 55 ev., 161 rk., 19 ref., 4 egyéb, összesen 255 
2004-ben villamosították a marcalgergelyi orgonát teljes egészében a hívek adományaiból, 

gyülekezeti nap keretében történt felszentelése szeptember 11-én. 2003. aug. 15-től segédlelkészként, 
2005. nov. 7-től helyettes lelkészként és 2006. szeptember 2-től megválasztott lelkészként Szabóné 
Nyitrai Márta lelkészasszony vállalta fel azt az embert próbáló feladatot, hogy „...ama régi szent 
gyülekezetet, mely a Krisztus iránt erős hittel s hű ragaszkodással olyan szokatlanul nagy áldozatot 
hozott és tett le új templomának megépítése végett..." visszaterelje arra az útra, ahonnét az elmúlt 
fél évszázad le- és eltérítette. 2006. március 13-19. között a Kossuth rádióban a déli harangszó a 
marcalgergelyi evangélikus templomból szólt. 

Forrásmunkák: 

Bedy Zoltán: A celldömölki evangélikus gyülekezet története. Sárvár, Sába Druck, 1994. 
Evangélikus templomok Magyarországon. Budapest, Hegyi & Társa Kiadó, 1992. 
Kemény Lajos-dr. Gyimesy Károly: Evangélikus templomok. Budapest, Athenaeum, 1944. 
Dr. Mohácsy Lajos: A marczalgergelyi ág. hitv. ev. egyházközség története. 1920. szept. 25. 
Síkos Lajos: A marcalgergelyi evangélikus közös-gyülekezet története 1900-1949.-1950. október 
Szabóné Nyitrai Márta: Lelkészek jegyzéke. 2006. 
Vida Dezső: A marcalgergelyi ált. isk. története. 1955. 
Vida Levente: Marcalgergelyi 1343-1960. Megyei Könyvtár Veszprém. Kézirat. 1960. 
Képes Luther-naptár 1926. 
A marcalgergelyi egyházi levéltár iratai 
Harangszó, Evangélikus Élet 

Vida Levente 
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A szergényi társgyülekezet története 

1631-1732 között 

A reformáció korában a sárvári Nádasdy család birtokaként Szergény község lakossága a „cuius 
regio eius religio" (akié a föld, azé a vallás) elvén evangélikus hitre tért át, és kb. 90%-ban ma is az. 

Szergényben az első ismert lelkész a Kis Bertalan püspök által 1631-ben felavatott sárvári Dragonits 
György. Az őt követő lelkész neve ismeretlen, csak annyit tudunk róla, hogy 1646-ban a büki zsinatra 
nem engedték el a szergényi hívek. 1649-ben Vöröskői Györgyöt iktatták be Szergénybe lelkésznek. A 
Musay püspök által 1661-ben is anyagyülekezetnek említett szergényi egyházközségben 1666-tól Fábri 
Mihály szolgált. Az 1674-es híres-hírhedt pozsonyi idéztetés idején eltitkolták a hívek lelkészük nevét, 
így nem ismert ma sem. 1696-ban Benedicti Jánost, korábbi tanítójukat avatták lelkésznek. 

Bizonyára a Marcal mocsarai által jól védett környezetnek köszönhetően a török hódoltság 
vérzivataros korában is virágzó egyházközség működhetett Szergényben (pl. 1698-ban Szergénynek 
314, Nemesdömölknek 283 lakosa volt). Ezt bizonyítja Kazó István vasvári kanonok 1698. január 31-i 
szergényi canonica visitatiója; „Szergény helységében levő templom látogatása, történt 1698. január 
31-én. Egészen magyar plébánia. A kegyúrsági jog a részbirtokos nemességhez tartozik."^" 

„Ezt a templomot Isten dicsőségére és Szt. Mihály arkangyal tiszteletére építették. Keletre néz, 
temetője körülötte fekszik és elég tágas, vágott fával van körülkerítve, és kellően el van látva. Maga a 
templom zsindellyel fedett, kőtornya van, cementművel falazva és kidolgozva. A temető előtt délre egy 
haranglábban van a harangjuk, de el van törve. A templom mennyezete fából durván faragva, szószék 
kőből, szentélye boltíves, kőasztallal. Padozata téglás. Más egyéb hiányzik. Különben épületeiben 
megújulva, még jó állapotban található. A tatarozás és a reparálás kötelezettsége a plébániabelieket 
terheli. A többi dologról is ők gondoskodnak. 

A templom 
Javai és jövedelme: szántóföldje 1 hold a hőgyészi határ mellett 2 köböl terméssel. 9 Ft pénze van, 

amelyet bizonyos Horváth János hagyott rá, de ezt a közösség kiadta azzal a kötelezettséggel, hogy 
elismeri annak visszatérítését. 

Fölszerelése: 1 kehely ezüst kupával, talpa réz tányérkával; 3 törlőkendő (strophiol); 1 terítő; 1 
vásott lepedő; 2 asztalkendő (mantilia). 

A plébánia 
Javai és jövedelme: a plébániaház a templomhoz közel van, a falu vége felé Északra, Keletről 

udvarral és kerttel, elég jó karban van. Építése és javítása a plébániabeliek kötelessége. 
Szántóföldjei: összesen 11 hold és 15 köböl termés. 
Dűlői: az Éren túl a Kűhordó úton alul, Magasi helység felé ugyanott az Éren innen, ugyanott közel 

és alul. Ebből minden évben 3 holdat háromszor megszántattak, a plébános vetőmagjával bevetik, 
learatják és hazahordják. 

Kaszálója: 1 van (népiesen: az Érnél a Pap réttye. Magasi felé. 6 szekérre való). Ha nincs áradás, az 
egészet lekaszálják, gyűjtik és hazahordják. 

További járandóságok: gabonából egyesek egy nagyobb pápai mérőt adnak: részben búzát, részben 
rozst. Ehhez adnak még 4 dénárt, most 5-öt. Az egyen fogatosok a papnak egy szekér fát hordanak. 
Ezenkívül a plébániaiakkal közös faizása is van. (Községi erdőből fagyűjtési jog. - megj. B.I.) 

Stóla: ugyanaz, mint a környező községekben. 
Plébános: Benedicthy János szlovák nemzetiségű, Trencsén megyéből származik, ágostai hitvallású, 

40 éves, itt kb. 2 éve működik. 
Az oskolamester megegyezés szerint történik. 
Hívők száma: összes lélek 314 fő, ebből katolikus 11 fő." 
E Kazó-féle vizitáció híven tükrözi a korabeli felekezeti, történelmi, jogi és gazdasági viszonyok 

összetettségét és érdekességét. Elismerően szól Kazó a templom (a jelenlegi „Tűzoltószertár" helyén állt 
a Szt. Mihály-templom) és a parókia jó állapotáról, karbantartásáról. Bizonyára a háborús viszonyok 
ellenére is nyugodt és kiegyensúlyozott egzisztenciát biztosítottak a hívek az itteni prédikátoroknak. 
Elődeihez hasonlóan bizonyára Dénes Istvánnak is, aki 1699-1708 között volt itt lelkész. Az ő idejében 
volt a falu tanítója Musay István (1705-1708), akit Sutoris (Varga) György követett (1709-1710). 

A 17. sz. végén, a 18. sz. elején többször is betöltötte szergényi lelkipásztor a kemenesaljai esperesi 
pozíciót (pl. Lénárt Benedek 1706-1713, M. Hegyfalusi György 1713-1714). Többször is volt esperességi 

532 Viczai János özvegye Hédervári Kata 7 Jobbággyal és 1 zsellérrel rendelkezik Szergényben, és még több részbirtokos nemes 
is van. - meg). Bokányi Imre 
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gyűlés a szergényi Szt. Mihály-templomban; pl. az 1711. március 5-i itteni gyíilésen tette Boros György 
dömölki tanító azt a szép ajánlatot, hogy „Isten iránt való kegyes buzgalomból a saját költségén építtet 
Dömölkön egy fakápolnát, ha a dömölkiek a fát odaszállítják." 

Az 1709-1713 között szergényi lelkipásztorként dolgozó idős Lénárt Benedek esperessel történt meg 
az alábbi fura eset, mely jól példázza a korabeli protestáns egyházak - az evangélikus és a református 
- egymáshoz való viszonyát. 1713-ban Lénárt Benedek esperes, aki negyedszer is házasságot kötvén. 
Szatmári pápai református lelkésznek özvegyét vette el, s mivel ennek vejét, egy református prédikátort 
a szergényi templom szószékére felbocsátott, esperesi hivatalától megfosztották. Nemsokára azután 
itt halt meg. 

Utóda, M. Hegyfalusi György is szerencsétlenül járt Szergényben, ahol 1713-1714 között szolgált. 
Egy nővel való viszonya miatt ugyanis őt is elmozdították esperesi hivatalából. M. Hegyfalusi idejében 
a jeles Miskei Ádám volt a szergényiek tanítója (1714-1717). 

M. Hegyfalusi György esperes után Varjú István (1724-1731) és Perlaky János (1731-1732) 
evangélikus prédikátorok működtek itt. 

1732-1793 között 
Az Erdődy család közel 200 év után visszavásárolta egykori kemenesaljai birtokait (kivéve 

Pórmagasit) devecseri Choron János dédunokáitól, a Balassa, Nádasdy, Liszthy, Telekesi, Török, Kéry 
család tagjaitól 1732-ben és 1748-ban két részletben 62 000 forintért. 

Az új földesúr a régi elvnek megfelelően meg akarta változtatni a jobbágyok vallását is. A virágzó 
evangélikus gyülekezet prédikátorát, Perlaky Jánost elüldözték - Gergelyibe -, és természetesen a 
tanítónak is mennie kellett. Az elüldözött tanító helyett évekig nincs is újabb. Az egy évvel későbbi 
(1733-as) parókia-összeírási aktákban már azt írják a leltározók Szergényről, hogy „templomának falai 
megrepedeztek, a homlokzatán lévő tornya is". Egyébként „40 pár ad párpénzt". 

A tanító háza a templom (a régi Szt. Mihály- templom) közelében volt, szobából és kis istállóból állt. 
A tanító minden pártól a harangozásért 5 dénárt kapott, szolgálatáért pedig K cub (köböl) gabonát és 
1 kenyeret. Összes jövedelme 12 Ft 50 dénár. 

A lakosság tiltakozása ellenére a vármegyei hajdúk és a pórdömölki ellenreformátorok az egész 
Kemenesalján végrehajtották a földesurak és a király (III. Károly) akaratát. Ezért írta Fábri Gergely 
püspök: 

„Oda van Asszonyfa, Csönge és Mesteri, 
Sok próbákkal híres Saág, nemes Simonyi, 
Szent Márton és Vönöck, oda jó Magasi, 
Több szép eklézsiánk, sír most a Szergényi..." 
Fábri Gergely fiatal rektor Győrött írja ezt is - többek közt - emlékverseiben: „N. Vas Vármegyében 

1733. esztendőben, hogy látná s hallaná Isten választott szentjeinek nyomorgattatásukat s 
Templomaiknak erővel való elszedettetéseket egy Isten veteményes kertjében Tanuló személy...". 

A katolikus adminisztráció megszüntette a szergényi evangélikus egyházközség működését, az 
elüldözött tisztségviselők helyett katolikusokat nem adott - a község el sem fogadta volna - , viszont 
a szomszédos Hőgyész filiájává tette Szergényt (mely a kevés számú szergényi katolikusság számára 
1960-ig az is maradt). 

A hivatalos hatalom, melynek nem volt elég ereje ahhoz, hogy Szergényben következetesen 
végrehajtsa az ellenreformációt, nem tehetett az ellen semmit sem, hogy a szergényi evangélikusok 
utánamenjenek elüldözött lelkipásztoruknak, Perlaky Jánosnak, Gergelyibe istentiszteletekre, s 
hogy átvigyék keresztelendő gyermekeiket. A kifulladóban levő ellenreformáció nem tudta azt sem 
megakadályozni, hogy temetésekre visszahívják lelkészüket, hiszen Szergény az uradalom központjától 
- Jánosházától - a legmesszebbre eső település volt. 

A hivatalos (katolikus) egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1733-ban, 1734-ben, 1752-ben, 1770-ben 
és 1786-89-ben is következetesen Szt. Mihály-templomról beszélnek, amelyet időnként az Erdődy 
kegyuraság még tataroztat is. Minden alkalommal leírják a papi tized mértékét, a plébánia javadalmait 
is. Pontosan közlik ezek a dokumentumok a felekezeti megoszlást is, a katolikusság száma időközben 41 
és 48 között változik, míg az evangélikusoké 350-362 körüli. A tanítóval és a tanulókkal kapcsolatosan 
is tesznek megjegyzéseket: 1770-ben a tanító Madarász Lászlónak (45 éves; a Sopron megyei Szent-
Miklósról való) jelenleg „tanítványa nincs, bár olvasás tanítására képes lenne. Jobbágyoktól kap még 
temetésért 12 dénárt". 1774-ben 2 tanítványa van. 

Madarász után egy rövid időszakban, nem tudjuk, hogy ki volt a tanító. 1788-1791 között Tóth 
Mihály, 1791-ben Szabó József, majd gyors váltással még ez évtől 1795-ig Fürst György, 1795-1805 
között pedig Dubovai Pál tanítottak. 
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Marcalgergelyi-Szergényi Társult Evangélikus Egyházközség 

A türelmi rendelet (1781) után építhetnek különleges megkötésekkel (félreeső helyen, torony nélkül 
stb.) ún. „pajtatemplomokat" az evangélikus egyházközségek. Ettől az időponttól szerveződhetnek újjá 
az evangélikus gyülekezetek. 

Szergényben - kissé elrejtve a hivatalos hatalom szeme elől - már az 1732 és 1781 közötti időben 
kialakultak olyan kötődések és szokások a gergelyi lelkipásztorokkal és gyülekezettel, hogy annak 
filiájaként alakultak meg, pedig lélekszámban akkor is és jelenleg is a szergényi evangélikusság az 
erősebb: 1798-ban 385 a szergényi és 280 a gergelyi evangélikusok száma. 

A korabeli hivatalos okiratokat egyik-másik lelkipásztor nem éppen szűkszavúan töltögette, ennek 
köszönhetően a jegyzőkönyvekből és a kántortanítók által vezetett pénztárkönyvekből sok kortörténeti 
adatot tudhatunk meg. Pl. a „Meghaltak és eltemetettek lajstromá"-ban 1784-ben a következőket írta 
Tompos Balázs gergelyi lelkipásztor: „Hogy az Isteni kegyelem a gergelyi Gyülekezetnek állandó 
örömére fordítsa a Filiánkban való Halott Temetéseket el kezdettem én T.B." 

Szergényben 1784. március 10-én egyszerre két halottat temetett Tompos Balázs, és ezt az eseményt 
hazamenve a következőképpen örökítette meg fontos kordokumentumként: 

„Szergényben egyszersmind 2 halottat temettem: 
Pap István élt 52 évet. Ennek születésekor temettetett és záratott bé a Szergényi Exoratorium"' 

ajtaja, és ímé halálakor nyittatott meg. 
Özvegy Molnár Jánosnét, élt 70 évet, Tóth Jánosnak napát. Prédikációval temettem úgy, hogy Molnár 

Jánosné testét Pap István udvarára vitettem és ott az udvaron Szergényi kedves Gyülekezetünknek 
nagy örömére prédikálhattam, die 10. Mártii." 

1793-2005 között 
A türelmi rendelet (1781) kihirdetése és szergényi alkalmazása következtében még néhányszor 

kinyittatott az 1732-ben bezáratott és újra a katolikusság kezére juttatott középkori Szt. Mihály-
templom, de nem jutott vissza a toronnyal, szentéllyel, szószékkel ellátott viszonylag még jó állapotban 
levő templom az evangélikusoknak. 

1781-től a környékünkön sorban épülnek a protestáns imaházak. Magasiban 1784-ben, Hőgyészben 
1787-ben. Az 1790-es évek elejére a szergényi gyülekezet előtt is világossá vált: új protestáns imaházat 
kell építeniük. Az 1781-es törvény szellemében a falu akkori végére torony nélküli ún. „pajtatemplomot" 
épített Szergény község evangélikussága közadakozásból - 427 forint 46 garas költséggel. 

A környező községek lakosai is segítették az építkezést. Gergelyiből 9 Ft 98 garast, Külsővatról 1 
Ft 46 garast, Mihályházáról 4 Ft 4 garast ajándékoztak, míg a többi pénzt 69 szergényi jobbágy és 
szegényparaszt adta össze."'* 

„A Szergényi ev. Gyülekezetnek jövedelmét és költségét magába foglaló kis könyvecske melyet 
szerzett Tompa Mihály és Sömgyén János C uratok Anno MDCCLXXXXI. Fürst György oskolamester." 
Nagyon sok helytörténeti vonatkozású tudósítást is tartalmaz a korabeli szóhasználattal: „Templomunk 
fundamentumkövét tettük le die. 5. Marti. 1793. Tisztelendő Tompos Balázs úr tanítása után, melyet 
azon alkalmatossággal tartott egybegyűlt figyelmetes hallgatóság előtt." S ezután következnek a 
templomépítés kiadásaincik részletezései: téglát Pápán, meszet Kislődön vettek. Ácsok, kőművesek 
munkadíját fizették. Majd következett a „séndöl" (zsindely) hozásra költség a pápai séndölöző ácsnak 
5 Ft. Farkas Mihály csinálta a szegeket és a keresztet. Körösi Pál „Tischlér" az asztalosmunkát, az 
„ablakos zsidónak" pedig 10 forintot fizettek. 

1793. március 5-én Tompos Balázs jelenlétében megkezdik Szergényben is a templomépítést. A 
templom felszentelésére 1793. december 8-án került sor. Még 1793-ban egy kicsi, 150 bécsi font súlyú 
harangot helyeztek a fa haranglábra, melyet Fürstenmeister Antal harangöntő mester készített, és 
1884-ig szólt. A fa harangláb helyett Szili Lénárd lelkész szerint 1854-ben kőből készítettek másikat. 
Koncz János gondnoksága alatt vettek a régi kis harang helyett egy 211 kg súlyút 360 forintért. 

Közben a régi (Szt. Mihály) templom elhagyatva, gondozás és karbantartás nélkül állt. Bizonyára a 
katolikus hívek számára fenntartva, de azok nagyon kevesen lehettek akkoriban Szergényben, mert 
temetkezéseikre is az evangélikusok harangoztak."* A Szt. Mihály-templom tornya 1843-44 telén 
ledőlt. Ezek után a község az épületet átalakította községi kovácsműhelynek, s 1963-ig így használta. 

Többszöri ellenőrzések érdekes nyomai is megtalálhatók a korabeli dokumentumokban. Koncz 
István és Léránth Ferenc kurátorokat dicséri a következő bejegyzés 1798. december 13-án: „Dicséretre 
méltók a Kurátorok, mert a kis jövedelmet nem költögették arra, amire sok helyen tapasztaltam. Az Ür 

533 A régi imaház, vagyis a Szt. Mihály-templom - megj. Bokányi Imre 
534 A földesuraság ebben az időben is a buzgó katolikus Erdődy család. - megj. Bokányi Imre. 
535 Az egyházközség levéltári dokumentumaiban olvashatunk róla. - megj. B.l. 

835 



A reformációtól - napjainkig 

Isten gyarapítsa a Gyülekezetet, mint jó dolgait! Kívánom: Tompos Balázs senior." 
A pénztárkönyvből az iskolamesterek bejegyzései alapján követhetőek a gyülekezet jellemző 

kiadásai: 
1800: „Téglát vettünk a Templom földi kipádimentomozásához." 
1820: „A Templomban való székeknek igazításához deszkát vettünk." 
1828: „Tsönge Istvánnak a Templomnak béfehérítéséhez adtunk 10 forintot. Vitzai Molnár János 

kurátor" 
1851: „Templom kerítéséhez fáért 2 forint." 
Az évek, évtizedek haladtával gyakran átépítették, nagyobbították a templomot, 1824-ben szinte 

teljesen újjáépült. A munkák szervezői Bokányi István és Szabó János kurátorok voltak. Berke Mihály 
esperes, gergelyi lelkész szentelte fel a megújított templomot 1824. október 10-én. Ez időben a gyülekezet 
pénztárosa és hű krónikása az a Mozgay János tanító volt, aki ideérkezésekor így mutatkozik be a 
pénztárkönyv lapjain: „Ezen Szergényi Nyáj közébe állítottam bé én Mozgay János 1798. esztendőben. 
Szent György havának 24. napján Vanyoláról." Utóda Erdélyi János volt (1824-1827), akit 1827-től 
1858-ig Berecz János követett, majd 1858-1886 között Erdélyi Károly. 

Az állandó kisebb karbantartási munkák ellenére a templomot 1876-ban ismét alaposan javítani 
kellett mintegy 600 forintos költséggel. Ezután újólag fölszenteltetett nagytiszteletű Tatai Sámuel 
esperes úr által. A gyülekezet gondnoka akkor Szabó Pál volt. 

Az 1883 óta itt segédtanítóskodó Erdélyi Béla 1886-tól 1922-ig volt a falu tanítója. Mellette kezdett 
segédként 1920-ban Hettlinger Gusztáv, s vette át a helyét 1922-ben egészen 1928-ig. Gergelyiből jött 
át 1927-ben Németh Lajos, s tanítóként 1948-ig élt itt. Vele egy időben tanított Vincze Lajos 1928-1948 
között. Az államosítást a szergényi gyülekezet és iskola sem kerülhette ki. 1949-ben a tanítólakásokat a 
tantermekkel együtt elvették a gyülekezettől. A rendszerváltás után, 1992-ben felújítva, jó állapotban 
adta vissza az önkormányzat. 

A templomot 1949-ben 65 ezer forintos költséggel ismét tatarozták és bővítették, a nyugati végét 
pedig egy szögletes szentéllyel megtoldották. A belső berendezés is ekkor újult meg. A vörös márvány 
keresztelőmedencét Schwider pápai kőfaragómester készítette. Az oltárkép (Jézus a Gecsemáné-
kertben) Závori Zoltán pápai festőművész alkotása. A padokat és a karzatot Fodor József és Szőke 
János szergényi asztalosok készítették 1951-ben. 

A templom külső arculatát az 1979-es renoválás teljesen megváltoztatta. A sima meszelt vakolatdíszes 
homlokzatot ekkor váltotta fel a dörzsölt nemesvakolat. 1989-ben szinte teljesen új belső festést kapott 
az épület. 

Mindkét világháborúba háborús rekvirálás során egy-egy harangot is áldozott a szergényi ev. 
gyülekezet. Már az I. világháború előtt is 2 harang szólt, és a nagyobbikat 508 korona ellenében 1917. 
január 31-én összetörték, beolvasztották. A háború után egy 360 kg súlyú új harangot öntöttek a 
meglevő 211 kg-os mellé, mely ismét csúnyán végezte. T Molnár Lajos gondnok kénytelen volt aláírni 
azt a harangátvételi jegyzőkönyvet, amely a nagyobb harang elrekvirálásáról tanúskodik. 58 évig a 
kicsi (211 kg-os) harang egyedül szólítgatta a szergényi híveket. 2002 Szentháromság vasárnapján 
(május 26-án) harangavatás volt a szergényi templomban. Dr. Sülé Imre és családja nagylelkű 
adományaként Gombos Lajos aranykoszorús harangöntő mester közel 4 mázsás harangot készített a 
gyülekezet számára. Eddigi történetének utolsó láncszemeként pedig 2005 júniusában a falu szívében 
álló templom tetőszerkezete újult meg, és kapott új cserepezést, valamint ereszcsatornát is szereltek rá. 
A szergényi gyülekezet mindig a saját erejéből. Isten megsegítő kegyelméből épített és gyarapodott. 
Az Úr őrizte a gyülekezetet a történelem viharaiban, s reméljük: áldása továbbra is a gyülekezettel 
marad. 

Bokányi Imre Tamás 
Szabóné Nyitrai Márta 

Irodalom: 

Szombathelyi püspöki levéltár Kazó-féle vis. can. 592-593. o. 
dr. Payr Sándor: A Dunántúli Ev. Egyházkerület története. Sopron, 1924. 330-331. o. 
Szombathelyi püspöki levéltár C38 Acta Cassac paroch. Ep. Janiensis I/II-es 
Szombathelyi püspöki levéltár C39 Acta feud. Lad. E. Fase 12/1. 1774. C99 jelzetes könyvek XI. sor
szám A/116/1, 1775-ben Vis. Can. Szilya 1781-ben 3.köt. 197-203. o. 
Magassy Sándor: Szergényi tanítók listája 
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Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánkai Társult Evangélikus Egyházközség 

Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánkai Társult Evangélikus Egyházközség 

8271 Mencshely, Kossuth u. 24. 
Tel.: 88/274-412 
Web: http://mencshely.lutheran.hu 
E-mail: mencshely@lutheran.hu 
Németh Szabolcs lelkész 

Mencshely korán létrejött, anyakönyvezés 1660 óta 
van 
Nagyvázsony a reformáció első évtizedeiben jött 
létre, anyakönyvezése 1714 óta folyamatosan fenn
maradt 
Nemesleányfalu 1776-ban említésre kerül mint 
Nagyvázsony filiája 
Szentantalfa 1785-ben vált hivatalos egyházköz
séggé, innentől van saját anyakönyvezése is 
Zánka 1794-ben lett hivatalosan Szentantalfa 
filiája. 
A mostani társegyház 1999-ben alakult 

Mencshelyi társegyház: 57/57/43. Tisztségviselők: 
Molnár Gyula felügyelő, Zábrák Vince gondnok, 
Egyed László jegyző, Antal László számvevőszéki 
elnök. Presbiterek: Antal László, Bocskay Dezső, 
fDombi Kálmánná, Egyed László, Henn Lászlóné, 
Molnár Gyula, Tóth Lászlóné, Vidosa Lajosné, 
Zábrák Vince 

Nagyvázsonyi társegyház: 160/37/33. Tisztségviselők: Stefanovits János felügyelő, Bocskay István 
gondnok, Husvéth Lászlóné számvevőszéki elnök, Mátyás Károlyné jegyző. Presbiterek: Bocskay 
István, Bursi István, Dombi Kálmán, Egyed Klára, Henn László, Kolontári Attila, Mátyás Károlyné, 
Mesterházi Mária, Steierlein Ilona, Stefanovits János 

Szentantalfai társegyház: 62/48/32. Tisztségviselők: Sólyom Gyula felügyelő. Nagy Lászlóné 
gondnok, Molnárné Fürtös Tünde pénztáros. Selyem Sándor számvevőszéki elnök. Sólyom Gyuláné 
dr. jegyző. Presbiterek: Gáspár Gyula, Molnárné Fürtös Tünde, Nagy Anna Bernadett, Nagy László, 
Nagy Lászlóné, Selyem Sándor, Sólyom György, Sólyom Gyula, Sólyom Júlia Eszter, Sólyom Tünde. 
Tiszteletbeli presbiterek: Máthé Géza, Schumacher József Pál, Vidosáné dr. Szatlóczky Irén 

Zánkai társegyház: 77/110/62. Tisztségviselők: Marosszéky Kálmán felügyelő, Taródy Istvánné dr. 
gondnok-pénztáros. Sári Ferencné számvevőszéki elnök. Presbiterek: Antal Géza, Bíró Gyuláné, Bíró 
Imréné, Herczeg Lajosné, Marosszéky Kálmán, Németh Albertné, Rádóczy Árpádné, Taródy Istvánné 
dr 

Nemesleányfalui leányegyház: 25/25/15. Presbitérium: Vörös Lajosné gondnok. Presbiterek: Husvéth 
Lászlóné, Koók Sándorné, Ifj. Kolontári Attila, fMészáros László, Prácser Károlyné, Vörös Lajosné 

Szórványok: Monoszló (14/6/1), Balatonhenye (2/1/-), Tagyon {-/!/-), Balatoncsicsó (-/l/-), 
Szentjakabfa (4/2/-), Pula (14/4/1) Vöröstó, Barnag, Tótvázsony Hidegkút 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 416/292/206 

A gyülekezet története 
A jelenlegi formájában fennálló társult egyházközség 1999-ben alakult, Mencshely, Nagyvázsony és 

filiája Nemesleányfalu, Szentantalfa és korábbi filiája, Zánka mint templommal, istentiszteleti hellyel 
rendelkező gyülekezetek társulásával. A mencshelyi székhelyű egyházközség területéhez tartozik 
továbbá szórványként még: Balatonhenye, Monoszló, Tagyon, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Óbudavár, 
Vöröstó, Barnag, Pula, Hidegkút, Tótvázsony. Az egyházfenntartók száma 187 fő. Ezen felül ismert még 
kb. 60 egyházfenntartást még nem fizető gyermek és fiatal. Társult egyházközségünk kialakulásának 
előzménye, hogy 1972-től Nagyvázsony és Nemesleányfalu, 1975-től pedig Szentantalfa és Zánka 
gyülekezeteit is a mencshelyi lelkész, Horváth József látta el az ottani lelkészi állások megüresedése 
miatt. Az egyházközségeket utódai, Zelmann Pál segédlelkész és Gyarmati István lelkész is mencshelyi 
lelkészi státuszban gondozták. 1999-ben Mihácsi Lajos lelkészsége alatt történt meg a társulási 
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szerződés aláírása. 2004. január l-jétől Isó Dorottya veszprémi lelkész gondozza a gyülekezetet mint 
helyettes lelkész, 2004. augusztus 15. óta pedig Németh Szabolcs először beosztott, majd 2007-től 
megválasztott és beiktatott lelkészként. 

Társult egyházközségünk gyülekezetei magyar anyanyelvű, nagyrészt kisnemesi gyökerű 
közösségek. Egyházközségünk minden része kezdetben a Kemenesalji evangélikus esperesi kerület 
része 1786-ig, majd 1949-ig a Zalai Ág. hitv. Evangélikus Egyházmegye része, habár közigazgatásilag 
csak Szentantalfa és Zánka tartozott Zala vármegyéhez, Mencshely, Nagyvázsony és Nemesleányfalu 
hagyományosan is Veszprém megye része volt. Társult egyházközségünk a Veszprémi Evangélikus 
Egyházmegyéhez tartozik. 

A mencshelyi társegyházközség története 

Mencshely a vázsonyi síkság és a Balaton-felvidéki hegyek találkozásánál elhelyezkedő település. 
Területe a kőkorszaktól bizonyíthatóan lakott volt, de a régiek nem a mai falu helyét, hanem az 
attól kissé északkeletre fekvő Ragonya nevű határrészt és a falutól keletre eső Berki-kút környékét 
részesítették előnyben. E második területen a későbbi időkből római villa rustica (parasztgazdaság) 
romjai kerültek elő számos Nagy Konstantin korabeli pénzérmével. A község első hiteles középkori 
említése egy 1269-ben kelt oklevélben található. Középkori temploma - amelynek kibővítésével épült 
a jelenlegi evangélikus templom - feltehetően a 12-13. században épülhetett. Mencshely lakossága 
a török idők előtt a középkorban is nagyrészt nemesemberekből állt, hozzájuk csatlakoztak a 
végvárakból leszerelt, nemességet kapott katonák és családjaik. A falu lakosságának ilyen kiváltsága 
a későbbiekben segítette a reformáció tanainak terjedését és a lutheri hitben való megmaradásukat. 

Hogy a lutheri reformáció mikor érte el a falut, nem lehet pontosan meghatározni, valószínűleg a 
16. század harmincas-negyvenes éveiben, feltehetően vándorló prédikátorok munkája nyomán. De a 
nagyvázsonyi várral való közvetlen kapcsolat, a várban katonáskodó mencshelyiek hatása sem zárható 
ki a lutheri tanok terjedése szempontjából. Valószínűleg a környező településekkel együtt tartották el 
első lelkészeiket, erre bizonyíték a későbbiekben az egyidejűleg Dörgicsén is szolgáló Zsédenyi István. 
A gyülekezet első név szerint ismert lelkésze Köveskuti Gergely 1631-ben írta alá az Egyességi iratot, 
azaz kinyilvánította, hogy a lutheri irányzat képviselője. 1660-tól a már említett Zsédenyi István 
Mencshely és Dörgicse közös lelkipásztora. Az ő szolgálati idejére esik I. Lipót uralkodása, az őt irányító 
udvari körök a magyar rendi ellenállást és a protestantizmust összekapcsolva mindkettőt üldözve 
akarták Magyarországot „előbb katolikussá, majd németté tenni." Ennek a törekvésnek estek áldozatul 
a magyarországi protestáns prédikátorok, akiket a nemrég megtorolt Bécs-ellenes Wesselényi-féle 
összeesküvéssel kapcsolatos koholt vádak alapján Pozsonyba idéztek. Zsédenyi István mellett több 
szomszédos prédikátor kollégáját, a nagyvázsonyi Zsolnai Istvánt és a kővágóörsi Joós Györgyöt is. 
Innen csak azok menekültek meg, akik elhagyták az országot, hivatásukat, vagy katolizáltak. Zsédenyi 
István kitartott hite és hivatása mellett, ezért az ország különböző börtöneiben, Komáromban, majd 
Lipótváron raboskodott. Innen hajtották a lelkészeket a spanyol uralom alatt lévő Nápolyba, hogy 
ott eladják őket gályarabnak. 1675 májusában adták el Zsédenyit és társait. Zsédenyi négy hónapos 
rabszolgamunka után agyhártyagyulladást kapott, de meggyógyult. 1676 februárjában szabadította 
ki a még életben maradt 26 prédikátor között őt is Michael de Ruyter holland admirális, kifizetve 
vételárukat, és hajóinak ágyúit Nápolyra irányítva. A prédikátorok ekkor még nem térhettek haza, 
ezért Velencén keresztül Zürichbe, majd onnan Wittenbergbe mentek. Zsédenyi itteni időszakából 
egy vers is ismert. Miután az 1681-es soproni országgyűlés rendelkezéseivel javult a protestánsok 
helyzete hazánkban, Zsédenyi is hazatérhetett Dörgicsére, ahonnan 1696-ban Kővágóörsre hívták. 
Mencshelyen halt meg, és itt van eltemetve. Egyik anyakönyv elején található bejegyzés így ír róla: 
„Tiszt. Zedeni István úr itt Mentselen is végezte el dicséretes jó életit és innét vitetett a dicsőségbe..." 
1997 óta a templomkertben emlékmű hirdeti itt befejezett szolgálatát. 

1684-től már Horváth András, majd 1720 táján Hegyfalusi György az itteni lelkész. Mivel ő 1718-tól 
1721-ig Nagyvázsonyban is szolgált, kérdés, hogy onnan látta-e el Mencshelyt, vagy Mencshelyen 
lakva gondozta a vázsonyiakat. Tanítót először 1740-ben választott a gyülekezet Kutasy István 
személyében. Más forrás szerint már 1706-ban Tassi György az itteni tanító. Egy 1747-ből való 
katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyv alapján tudjuk, hogy a falu közepén állt az evangélikus 
templom, amelynek sekrestyéje és tornya van, de harangja nincs, s a templom előtti téren harangláb 
állt egy haranggal. Ekkor a lelkész Seratoris János volt. 1771-ből tudjuk, hogy a katolikusok is az 
evangélikusok harangját használják. Ekkor 504 evangélikus, 105 katolikus és 95 református lakta a 
falut. Egy ebből az időből származó leltár szerint a gyülekezet liturgikus tárgyai 1 arannyal futtatott 
rézkehely, 2 kehely, 2 tányér, 2 kanna ólomból (ónból). Ezekből 1785-ben a II. József türelmi rendelete 
után megalakuló és templomot építő szentantalfai gyülekezetnek ajándékoztak egy ónkannát és egy 
fából készült ostyatartó „iskatulát". Korábban a feltehetően szentantalfai Sólyom István és Jakab egy 
ónkannát, paténát és két kendőt adományozott a gyülekezetnek, ugyanekkor Kolontári István két 
réz gyertyatartót, N, Sándor István Vászolyban élő özvegye pedig egy narancsszínű selyemkendőt 
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ajándékozott. Ebből arra lehet következtetni, hogy a mencshelyi gyülekezet regionális jelentőségű 
volt, lelkésze ekkor is több faluban élő evangélikusoknak szolgált. Ebben az időben szokásban volt, 
hogy böjtben az oltárt, a szószéket, a keresztelőkutat és a karzatot is bevonták fekete lepellel. A 
18. század második feléig karácsony szenteste éjféli istentiszteletet is tartottak. Később ez a szokás 
megszűnt, sőt az ilyenkor világításra szolgáló gyertyatartókat is eladta a gyülekezet. Istentiszteleteket 
vasárnaponként délelőtt nyáron fél tízkor, télen tízkor és egész évben délután kettőkor tartottak. A 
hétköznapi reggeli könyörgéseket csak aratás és szüret idején hagyták el. Szokásos temetési énekek 
voltak a Már elmegyek az örömben... és a Jer, temessük el a testet kezdetűek. A gyülekezet első 
név szerint ismert kurátora az agilis Szabó Péter. Ez azért érdekes, mert ekkor a falu társadalma 
agilisekből - feleségük jogán nemesi birtokkal rendelkező nem nemesi származásúakból - állt. A falu 
elöljáróságában ekkor csak a legtekintélyesebb nemesi családok tagjai vehettek részt, mint az Antal, 
Bertalan, Bocskai, Fülöp, Isó, Odor és Sándor családok, de a gyülekezet vezetésével, mint látjuk, más 
a helyzet. 

Az 1730-as években templomfelújításra került sor, 1761-ben a tetőt újranádazták. 1764-ben a 
templom, az imaház és a parókia tetejét is javították. Üj harang vásárlásáról 1771-ben már szó esik, 
de az csak 1783-ban készül el Johann Brunner budai műhelyében. Ez a nagyharang 1783. május 26-án 
Sándor Józsefné temetésén szólalt meg először. A középső a győri harangöntő Joseph Eisenberger 1759-
ben készült munkája, a kicsit pedig Eberhardt Henrik öntötte Pesten 1805-ben. Nagyobb átalakításra 
az 1790-es években került sor, amikor a templomot megnagyobbították, tetejét cseréppel fedték, az 
oltár és szószék kőből készült. 1796-ban a tetőre kis tornyot emeltek, a jelenlegi torony 1810-ben 
készült el. Ugyanebben az évben található egy határozatról szóló anyakönyvi bejegyzés, amely a 
harangozás rendjét szabályozza, eképpen: „Hogy mivel a halottak felett való sok harangozások az 
Idvességet elő nem mozdítják, inkább a harangokban és kötelekben károk történnének, annak okáért 
ezentúl a kicsendítésen, beharangozáson és kikisérőn kívül az Öregekre és Gyónó személyekre tsak 
háromszor, a kisdedekre pedig kétszer vonattasanak meg a harangok. Akik pedig több harangszót 
kívánnak, minden harangozásért 10-10 garasokat tartoznak fizetni." 

A templom ekkor még fagerendás födémet kapott, a boltozást 1832-ben végezték el. Ez az időszak 
(1792-1837 között) a gyülekezetben szolgáló László Sámuel lelkész és a zalai egyházmegye esperese 
itteni szolgálatának ideje. Élete vége felé teológiát tanult fiai segítették káplánként a munkáját: János, 
aki nagyvázsonyi lelkész lett - síremléke még látható a nagyvázsonyi temetőben - , és Jónás, aki a 
pápai evangélikus gyülekezetnek volt hosszú időn át lelkipásztora az 1848-as szabadságharc alatt, 
és az azt követő nehéz időkben. A gyülekezet létszáma ebben az időben annyira megnövekedett, 
hogy gondot jelentett a reformátusok evangélikus istentiszteletre járása, sokszor nem fértek be a 
templomba. A nagygeresdi egyezmény betartásával kapcsolatban is vita támadt.^" Ebből az állapotból 
adódó békétlenségek megoldásaként épüh a mencshelyi református templom. A ma is a mencshelyi 
evangélikus templomban álló szószékoltár, amely felváltotta a már említett kőből faragottat, 1837-ban 
készült Török Mihály veszprémi asztalosmester műhelyében. Ekkor még a régi barokk oltárkép volt 
elhelyezve rajta, amely a soproni evangélikus templom oltárképének másolata. 

1838. szeptember 5-én a mencshelyi templomban Karsay Sándor mencshelyi lelkész - a későbbi 
szuperintendens - indítványára és vezetésével megalakult a Zalavidéki Esperesség Oskolatanítóinak 
Társulata. Ennek célja a tanítók továbbképzése volt. Elhatározták, hogy közös erővel mencshelyi 
székhellyel egyházmegyei könyvtárat alapítanak, amelynek könyvtárosa a mindenkori mencshelyi 
tanító lesz. A „Vasárnapi Üjság" című folyóiratra való előfizetést is elhatározták. 1846-tól mencshelyi 
lelkész a tudós Blajsza János, aki 1849 őszén Kossuth menekülő két fiának biztosított búvóhelyet egy 
hónapon keresztül a paplakban. A lelkész nem kérdezte a gyerekektől és a kísérőktől, kik ők, csak a 
későbbi, Meszlényi Teréziától jövő köszönő levél fedte fel vendégei kilétét: „Főtisztelendő Lelkész 
Úr! Az anyai szív meleg hálájának és őszinte köszönetének érzésével intézem Önhöz ezen sorokat. 
Ön dicséretes önfeláldozással és szíves szeretettel adott házában egy időre otthont és menedéket két 
szeretett gyermekem számára. Míg én aggódó szívvel a hitvesi és anyai kebel súlyos megpróbáltatása 
közepette rettegéssel gondoltam tőlem elszakított gyermekeim sorsára, addig azok a gondviselő Isten 
oltalma s az Ön nemes és hazafias védelme alatt biztos helyen pihenhettek. Áldja meg Önt barátságos 
készségéért a jóságos Isten! Fogadja egy szerencsétlen fogoly anyának és gyermekeinek meleg 
kézszorítását és üdvözletét. Kossuth Lajosné sk." Erre az eseményre emlékeztet a parókia utcai falán 
elhelyezett emléktábla. 2002-ben Blajsza János lelkész és Isó Dániel ,48-as honvéd emlékére emeltek 
emlékoszlopot a temetőben. 

1862-ben a templom tornyát bádoggal fedték, amelyre kitették a Kossuth-címert, ez 1904-ig hirdette 
a szabadságharc emlékét. 1875-ben alakult meg Mencshelyen az olvasókör, amelynek elnökéül 
Blajsza János evangélikus lelkészt választották, majd utódai a mindenkori lelkészek is örökölték a 

536 Az 1833-ban aláírt nagygeresdi egyezmény többek közt azt írta elő a dunántúli evangélikusok és reformátusok számára, 
hogy szükség esetén a szórványban élőket a másik felekezet lelkésze és gyülekezete pásztorolja. 
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példás aktivitással működő olvasókör elnöki tisztségét. (Ez az önképző mozgalom majd 1949-ben 
a kommunista államhatalom sorvasztó politikájának esik áldozatul.) Ekkor alakult a gyülekezeti 
nőegylet is. A 19. század végén két alapítvány is létesült: Bocskay Ferencé 1861-ből a szegényebb sorsú 
tanulókat, majd a Fülöp József és Szerencsés Julianna által alapított 1895-ből a mindenkori tanítókat 
támogatta. 

A templom statikai problémáit orvosolva a boltozást 1896-ban vonóvasak elhelyezésével erősítették 
meg. Ez már Blajsza utódának, Feuchtenbergernek, később magyarosítva Fenyves Edének a hosszú 
szolgálati idejére esik (1889-1935). Ekkor a gyülekezet lélekszáma csaknem tízszerese volt a mostaninak. 
A 19-20. század fordulóján a Balaton-felvidéki szőlőket is megtizedelte az Amerikából behurcolt 
filoxéra atka által okozott járvány, súlyos veszteségeket okozva a gyülekezet tagjainak is. Ekkor többen 
elvándorolnak, hogy Kecskemét vidékén, Szlavóniában vagy Amerikában, New Jersey állam Wharton 
nevű városában keressenek megélhetést és új hazát. A nehézségek ellenére a később esperesi tisztséget 
is betöltő Fenyves Ede és Bereczky Géza tanító áldozatos munkájával a gyülekezeti élet szép rendben 
folyt az I. világháború idején és az azt követő időszakban is. 1937-ben Fenyves halála után új lelkészt 
választ a gyülekezet Csaba Antal személyében. Az ő idejében rendeződött a lelkészi javadalomföldek 
használatának sorsa azok bérbeadásával. 1937-ben a gyülekezet tagjainak adományából két új harang 
került a toronyba a háborúba rekviráltak helyére. O kezdte el a gyülekezeti bibliaórák, a gyermek
istentiszteletek tartását. A fiatalok számára beszélgetéseket szervezett. A II. világháborúban másfél 
éves frontszolgálatot látott el. A világháborús károk rendbehozatala a templom épületén 1946-ban, a 
parókián 1949-1950-ben sikerült. 

1951-től Horváth József a gyülekezet lelkésze, aki sok évtizeden keresztül a nehézségek ellenére is 
híven pásztorolta a rábízottakat. Amíg be nem tiltották, teaesteket szervezett, és a 70-es évek elejéig 
a fiatalság színjátszó körben vehetett részt. Az ő szolgálati ideje kezdetén a gyülekezet lélekszáma 
250 fő körül mozgott. 1954-ben belső felújítás, 1957-ben pedig teljes külső vakolatcsere történt a 
templomon, majd a tető faszerkezetét 1959-ben újították fel. 1992-ben a templom tetőszerkezete újra 
felújításra szorult, ekkor cserélték le az 1862-ben felrakott cserepet. A templom tornyát és déli oldalát, 
valamint belsejét is ekkor festették, illetve meszelték. 1964-re a már említett eredeti oltárkép az idők 
folyamán olyan mértékben megrongálódott, hogy cserére volt szükség. Kovács Jánosné adományából 
Mátis József nagyvázsonyi festő készítette a jelenleg a templomban látható oltárképet. 1978-ban a 
templombelsőt újrameszelték és az ablakokat cserélték a mostaniakra. 1997-ben, már Gyarmati István 
lelkészsége idején, a templomkertben felállították Zsédenyi István és gályarab társainak emlékművét. 
A felavatáson jelen volt hazánk svájci nagykövete, Odor László és egy svájci kanton küldöttsége. 
Az emlékművön magyar, német és rétoromán (újlatin nyelvjárás) nyelven is meg van örökítve a 
gályarabok emléke. A lelkészlakáson felújítási munkák folytak mind Gyarmati István, mind utóda, 
az 1997-től 2003-ig itt szolgáló Mihácsi Lajos ideje alatt. 2003-ban készült el az államosítás során 
elvett iskolákért kapott kárpótlási pénz felhasználásával a korábban gyülekezeti magtárként szolgáló 
helyiség átalakításával az új gyülekezeti terem. Az említett régi oltárképet Kákonyi Zsófia restaurálta 
- írta Egyed László gyülekezettörténeti gyűjteményében. A szakszerűen restaurált oltárkép ma a 
gyülekezeti terem oltárát díszíti. 1972-től Nagyvázsony, 1975-től pedig Szentantalfa gyülekezetét is a 
mencshelyi lelkész gondozza, 1999 óta pedig a Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánkai Társult 
Evangélikus Egyházközség székhelye Mencshely ahol jelenleg 54 evangélikus él. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: Köveskuti Gergely (1631 körül), Zsédenyi István (1660-?), Horváth András (1684), 
Hegyfalusi György (1720 táján), Petánszky István (1721-?), Járfás András (1726-1731), Göndör 
Gergely (1731-1747), Serátoris János (1747-1754), Kövesy Pál (l754-177l),Tompos Balázs (1771-1779), 
Bozzay György (1779-1792), László Sámuel (1792-1837), Karsay Sándor (1837-1839), Pálfy József 
(1839-1841), Magassy Dániel (1841-1845), Blajsza János (1846-1884), Nyirő Károly (1885), Fenyves 
(Feuchtenberger) Ede (1889-1935), Csaba Antal (1935-1950), Horváth József (1951-1991), Zelmann Pál 
Márton (1991-1992), Horváth József (1993 újból), Gyarmati István (1994-1997), Mihácsi Lajos (1997-
2003), Isó Dorottya (helyettes, 2004), Németh Szabolcs beosztott lelkész, (2004-2007), majd lelkész 
(2007-) 

Tanítók: Kutasy István (1740-1745), Vajda István (1745-1764), Metséri István (1764-1765), Ratkóczy 
Sámuel (1765-1769), László György (1765-1769, korábbi gyülekezettörténeti munkák tanítóként 
tüntetik fel László Györgyöt, de az anyakönyyben nem találtam neve mellett ilyen jellegű bejegyzést, 
és már a jelzett évszám előtt Mencshelyen él. így valószínű, hogy ez idő tájt Ratkóczy Sámuel a tanító, 
aki az anyakönyvben is így van jelezve.) Pelárgusjózsef (1769-1786), Tóth Mihály (1786-1788), Urszini 
László (1789-1801), Kovács János (1801-1811), Seregély István (1811-1846), Dávid Ferenc (1846-1854), 
Bruck János (1854-1858), Nagy János (1858-1886), Tóth Imre (1886-1887), Bereczky Géza (1887-1927), 
Németh Béla (1927-1930), Szász András (1930-1949) 
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A három legutóbbi felügyelő: Isó Vince (?-1973), Bocskay Béla (1973-2000), Molnár Gyula (2000-) 

Felhasznált irodalom: 

1. Egyed László: Gyülekezettörténeti írás 2006. Kézirat. Valamint gyülekezettörténeti forrásanyag
gyűjtemény az irattárból. 
2. Fenyves Ede: A mencshelyi ág. hitv ev. egyházközség története. In: A zalai ág. hitvall. Evang. 
Egyházmegye múltja és az egyházmegyebeli gyülekezetek története. Lőwy B. nyomda Tapolca, 
1909. 
3. Ifj. Hermann István; Mencshely. Száz magyar falu könyvesháza Kht., Budapest, 2000. 
4. Zábrák Vince szóbeli közlése 
5. Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története I. kötet Sopron 1924. 

A nagyvázsonyi társegyházközség története 

Nagyvázsony a Balaton-felvidék és a Déli-Bakony között elterülő vázsonyi síkság nyugati felében 
fekvő település. Az itt haladó római hadiút mentén ókori település nyomait sejtik a régészek. A község 
első írásos említése a tatárjárás idejéből származik. Nevét a Vason nemzetségről kapta. A család első 
ismert tagja Ákos a 13. század első feléből, több vármegye ispánja és a királyné udvarbírója volt. A 
település történelme a késő középkorban a 15. századi vár és a kolostor köré csoportosul. Kulturális 
szempontból jelentős hely. Ezt főleg a pálos rend jelenléte okozta, melynek kolostorát a várat is 
építtető földesúr. Kinizsi Pál alapította. Ide a Nagyvázsony és Pula között található középkori Tálod 
falu kolostorából költöztek a szerzetesek, amely hazánk egyik legrégibb pálos kolostora volt. Az új 
nagyvázsonyi kolostorban magas színvonalú kulturális élet folyt, ennek bizonyítéka, hogy itt készült 
többek között a híres Festetics-kódex. 

A török idők alatt végvári hellyé vált, ennek köszönhette a későbbiekben nyilvános szabad 
vallásgyakorlatát. 1526-ban a török veszedelem miatt megszűnt a helyi plébánia, és a pálos szerzetesek 
is elhagyták a klastromot. A hagyomány szerint Luther tanait a várban szolgáló német katonák hozták 
hazájukból, de erre vonatkozóan semmilyen korabeli írott forrásadat nem ismert. 

Első ismert lelkésze: Szerdahelyi Mátyás 1630-ban. 1651-ban Joós György a későbbi kővágóörsi 
lelkész szolgál Nagyvázsonyban, 1657-ben már itt esperessé választják. 1661-ben a Kemenesalji 
egyházmegyéhez sorolják. 1672. november 13-án Zsolnai Istvánt avatják fel ide lelkésznek. 

Az 1674-es pozsonyi vésztörvényszékre megidézettek névsorában ott találjuk Zsolnai István 
nagyvázsonyi evangélikus és Tolnai István református lelkipásztort is. Zsolnai a zaklatások hatására 
lemondott hivataláról, Tolnai kitartott, egy év múlva a szabad vallásgyakorlatot biztosító rendelkezés 
kiadásával együtt szabadon bocsátják, és folytatja itteni hivatását. I. Lipót 1675. január 13-án szabad 
vallásgyakorlatot biztosító levele az első írásos forrása az evangélikus és református felekezethez 
tartozóknak. Sőt 1681-ben templomépítési engedélyt is adott a nem vallási türelmességéről ismert 
uralkodó, mivel a császári udvar ekkor már megneszeli, hogy a török és Thököly Imre, Felső-
Magyarország fejedelme, egyesített haddal indul Bécs ellen, így a végvárak jelentősége újra 
megnövekszik. Ekkor épült a vár területén a vesszőből font, sárral tapasztott falú első temploma a 
gyülekezetnek. A végvár prédikátora a későbbi nemescsói evangélikus lelkész és költő, a Zöngedező 
mennyei kar című énekeskönyv szerkesztője, az Aranylánc imakönyv és A boldog halál szekere című 
könyv írója, id. Ács Mihály volt. 1680-ban írt egy halotti búcsúztató verset is a berhidai ütközetben 
elesett Semtsei Ferenc vázsonyi alkapitány halálakor, és ő temette el katonatársaival együtt a 
veszprémi Szent Benedek-hegyen. (Ács verse az egyetlen forrás a berhidai ütközetről, amelyet a 
tihanyi, vázsonyi és veszprémi végvárak őrserege vívott feltehetően a fehérvári török őrséggel a régi 
Berhida és Kiskovácsi falukat elválasztó Séd-patak hídjának) 

Ismeretes még egy, a vázsonyi katonaságot érintő esemény, az ún. kemenesalji zendülés. Ennek 
előzménye a Szenczi Fekete István evangélikus püspök letartóztatására tett kísérlet, akit ez elől az 
OstfFyak asszonyfai várukba menekítettek. A védelmére összegyűlt kemenesaljai nemességhez 
csatlakoztak több végvárból, így a vázsonyiak is. 1683-ban a Bécs elfoglalására induló Kara Musztafa 
vezetése alatt álló török-magyar egyesített haderő Thökölyhez hű magyar része Barkóczy Ferenc 
kapitány vezetésével hódoltatta a végvárakat, köztük Vázsonyt is. Ács Mihály ekkor már Thököly 
Imre seregének tábori prédikátora. Ács vázsonyi szolgálati ideje olyan mértékű virágzása volt a 
nagyvázsonyi gyülekezetnek, hogy még a református és katolikus hívek is az evangélikus templomba 
jártak. (Ennek az is oka volt, hogy 1726-ig nincs plébánosa a helységnek.) 

1683-ban itt született Vázsonyi Márton, a későbbi vadosfai evangélikus lelkész, a pietizmus 
mozgalmának képviselője, több teológiai és kegyességi könyv magyarra fordítója, az Új zengedező 
mennyei kar című énekeskönyv, azaz a Graduál társszerzője. 

Nem sokkal ezután a jogok ellenére a végvári rendszer jelentőségének csökkenése, a Rákóczi-
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szabadságharc idejének nyugtalansága és súlyos pestisjárvány következtében elerőtlenedett a 
gyülekezeti élet. 1706-ban Temlin János az itteni tanító. 

1714-től számítható a gyülekezet második virágzása. Ekkortól van a kezünkben anyakönyv is. 
Ekkor a lelkész Szeniczei Bárány György volt, a dunántúli történeti pietizmus egyik legfontosabb 
oszlopa. Fellendült a gyülekezeti élet: naponként házi bibliamagyarázatokat tartott, és bevezette az 
istentiszteleti hitoktatást, a katekizációt. Ö az, aki az első magyar nyelvű pedagógiai szakkönyvet 
lefordította és kiadta. Nagyvázsonyban született 1716-ban fia, a későbbi felpéci lelkész, költő, dunántúli 
szuperintendens. Bárány János, aki 1756-ban a konfirmáció bevezetését elrendelte Dunántúlon. 
Bárány György a hallei egyetemen tanulva, annak mintájára olyan intézményt kívánt létrehozni 
Nagyvázsonyban, amely magába foglalta az árvaházat és az iskolát. Ezért Bárány lelkész és Domokos 
Sámuel nagyvázsonyi földbirtokos, a gyülekezet prokurátora, 1714-ben adománykérő körlevelet ír, 
az ügyet patrónusok és egyházközségek támogató figyelmébe ajánlva. Levelet írnak Púpos Mihály 
aláírásával kiegészülve Haliéba A. H. Franckénak is, a mintaintézmény alapítójának és vezetőjének 
támogatását kérve. A nagyszabású terveket nem sikerült teljes egészében megvalósítani, de az ő és 
utóda, a szintén hallei diák Bognár (Wagner) György működése alatt olyan színvonalas középiskola 
működött itt, amelyet maga a neves polihisztor, Bél Mátyás ajánl ismerősének a győri iskola helyett, 
a magyar nyelvű oktatás előnyeit ecsetelve. Színvonala mellett az intézmény érdekessége, hogy az 
első teljesen magyar tannyelvű iskola hazánkban. Sajnos működési ideje nem haladta meg az egy 
évtizedet. 

Bárány György 1718 tavaszán hirtelen elhagyta a nagyvázsonyiakat, Zichy Imre gróf tiltakozása 
ellenére - akinek leányait tanította - egy éjjel elindult a Tolna megyei Gyönkre, elfogadva az ottani 
új telepesek hívását. Utóda itt a már említett Bognár György 1721-ig az iskola rektorságában, majd 
1726-ig a lelkészségben is. Kettejük között és Bognár távozása után is a szintén jelentős irodalmi 
tevékenységet kifejtő, Rákóczi által is támogatott, hányattatott sorsú Hegyfalusi György szolgált itt, 
aki imádságoskönyvéről, a Centifóliáról (Százlevelű rózsa) vált ismertté. Ezt az imádságoskönyvet 
hosszú ideig az egész ország magyar ajkú evangélikussága használta. Itt halt meg 1730-ban. A 18. 
század második felében a német betelepítések megváltoztatták Nagyvázsony vallási képét is, az 
evangélikus és református gyülekezetek kisebbségbe szorultak a római katolikusokkal szemben. A 
már említett vár területén álló templomot a hívek 1795-ig használták. Ekkor gróf Zichy Károly a vár 
mellett telket ajándékozott a gyülekezetnek, amelyen 1796-ban felépítik a ma is álló templomot, amit 
ez év november 2-án fel is szentelnek. Az építő ismeretlen, de az akkor toronnyal épült, fazsindelyes 
fedésű templom ácsmunkáit Helchlinger Gáspár végzi el. A keresztelőkúton ez a felirat olvasható: 
Pápai Veisz Mihal Eejer Sofia 1796. dec.die 24. 

Ekkor már Perlaky Gábor a vázsonyi lelkipásztor. Az ezt követő majdnem egy évszázadból a 
lelkészek és tanítók névsorán kívül érdemleges adat nem ismert a gyülekezet történetére nézve. 1820-
tól 1858-ig a mencshelyi lelkész és esperes, László Sámuel fia, László János itt a lelkész. Ö a legkorábbi 
lelkipásztor, akinek sírköve még ma is megtalálható a nagyvázsonyi temetőben. 

1851-ben a gyülekezet lélekszáma 250 fő. Azonban 1860-ból azt olvassuk, hogy a gyülekezet úgy 
elgyengült mind létszámban, mind anyagi javak tekintetében, hogy lelkészt és tanítót is fizetni 
képtelen volt. így az akkori lelkész, Steiner-Kövesi Károly feladata lett, hogy a tanítói javadalom 
feléért segédtanítót alkalmazzon takarékossági szempontokra hivatkozva addig, amíg a gyülekezet 
nem válik elég erőssé rendes tanító alkalmazására. Ekkor került ide segédtanítónak Bodács Sándor, 
aki tanítósága mellett orgonaépítéssel is foglalkozott. 1863. augusztus 27-én tűzvész pusztította el 
a templomot két harangjával együtt, a tanító- és lelkészlakást 18 házzal együtt, amelynek nyomán 
számos evangélikus jutott koldusbotra. Ezt pár héttel később marhavész, követte. Kövesi Károly lelkész 
közbenjárására 1862-ben a gyámintézeti offertóriumot Nagyvázsony kapta, majd országos gyűjtést 
rendeztek a gyülekezet megsegítésére. 1863-ban az egyház kapott lelkészi és tanítói javadalomföldet 
az uradalomból, összesen 12 holdat. 1873-ban közadakozásból orgona került a templomba, amely egy 
felirat szerint Johann Sachs komáromi orgonaépítő 1833-ban készült orgonája. (Elképzelhető, hogy 
ez az, amely korábban a lovászpatonai evangélikus templomban volt.) 1881-ben az elhunyt Kövesi 
Károly helyére nem volt módja a gyülekezetnek új lelkészt választani, ezért az állást csak 1883-ban 
töltötték be Tóth Gyula lelkésszel. Ez évben hunyt el Lekow Lajos báró, uradalmi igazgató, a gyülekezet 
hitbuzgó felügyelője és patrónusa. A következő évben a templom renoválására került sor. 1885-nyarán 
a villámcsapás következtében újra leégett lelkészlakot kellett felújítani. 1893-ban takarékmagtárat 
alapítottak a hívek. Még ez év október l-jén felügyelővé választották az anglikán vallású Weller Lajos 
uradalmi számtartót. 1895-ben a huszonegy éve tanítóskodó Kövesi Sándor lemondott hivataláról. 
A gyülekezet pályáztatási kísérlete sikertelennek bizonyult, így 1897-ig a nemesleányfalui iskolába 
jártak a nagyvázsonyi evangélikus gyerekek is, amikor a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
anyagi segítségével betölthette az állást az új tanító Benedek Ottó. Két év múlva azonban ő is elment, 
és a tanítás Tóth Gyula lelkészre, az énekvezetés pedig a gyülekezet egy jó hangú tagjára, Boros 
Istvánra maradt. 1899-ben választották meg Kádas (Kobelrausch) Jánost, a gyülekezet utolsó tanítóját. 
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Az eddig is nehezen fenntartott evangélikus felekezeti iskola Nagyvázsonyban 1907-ben megszijnt, a 
gyerekek az ekkor megalakuló állami iskolában tanulnak ezentúl, és Kádas János is itt folytatja tanítói 
munkáját, a gyülekezetben pedig kántori szolgálatot végez. A templom tornyát - 1904-ben Gyalog 
István lelkészi szolgálata alatt - statikai okokból le kellett bontani, és a templomot négy támpillér 
építésével meg kellett erősíteni. A harangok ekkor egy, a templom mellett épített toronyba kerültek. 
A templomban 1925-ből való emléktábla található, amely az 1675-ben kapott vallásszabadságra 
emlékeztet, valamint emléktáblára van felírva azok neve, akik a gyülekezet tagjai közül az I. 
világháborúban életüket vesztették. 1907 és 1935 között a gyülekezet lelkésze a kiváló történész, Zsiray 
Lajos volt. Öt követte 1937-től Orbán Lajos, Nagyvázsony utolsó helyben lakó evangélikus lelkésze. 

1963-ban a gyülekezet létszáma 30 fő, jelenleg azonban 57 egyházfenntartó él itt, de az összes 
evangélikus száma 80-100 között mozog. Ez a növekedés főként a Mencshelyről Nagyvázsonyba 
költöző evangélikus fiataloknak köszönhető. (A múlt rendszer évei alatt nem adtak ki a Nagyvázsonyi 
körbevevő kisebb falvakban építési engedélyt, így Mencshelyen sem.) 1972-ben Orbán Lajos lelkész 
nyugdíjba vonulásával a gyülekezet és filiája gondozását Horváth József mencshelyi lelkész vette 
át. Az ő ideje alatt, a 70-es években történt a templomberendezés egy részének cseréje. Erre azért 
került sor, mert a templom közvetlenül a nagyvázsonyi vár szomszédságában található, ezért a 
hatóságok előírták, hogy annak stílusára kell hasonlítania. A barokk csillárokat, az oltáron található 
gyertyatartókat és a keresztet ekkor cserélték a Mátis Antal gyülekezeti felügyelő által készíttetett 
fekete színű, vasból készült tárgyakra. A templom tetejének felújítása 2000-ben készült el, a falak külső 
vakolása 2003-ban. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: Szerdahelyi Mátyás (1630-?) Joós György (1651-?) Zsolnai István (1674 táján). Ács 
Mihály id. (1683-ig), Bárány György (1714-1718), Hegyfalusi György (1718-1722), Bognár György 
(1722-1726), Hegyfalusi György újból (1726-1730), Kelemen Márton (1732-1740), Bakony Jóslás 
(1740-1744), Kiss Zsigmond (1745-1749), Horváth István (1750-1755), Vázsonyi Sámuel (1756-1765), 
Szalay Józsa Mihály (1765-1775), Szabó János (1775-1780), Urszini Mihály (1780-1783), Nagy István 
(1783-1786), Kiss János (1786-1789), Greskovics Imre (1790-1795), Perlaky Gábor (1796-1798), Szita 
Péter (1798-1801), Tömből Pál (1802-1805), Máltsits Ádám (1805-1815), Kovács Ferenc (1815-1820), 
László János (1820-1858), Steiner-Kövesi Károly (1860-1881), Tóth Gyula (1883-1902), Horváth Sándor 
(1903), Gyalog István (1904-1907), Zsiray Lajos (1907-1935), Orbán Lajos (1937-1972) 

Tanítók: Temlin János (1706), Horváth István (1717-1726), Szentgróti Mihály (1727-1732), 
Karnaczky Pál (1733-?), Sebők Mihály (1744-?), Mógor Ferenc (1748-1760), Kalinovszky István 
(1760-?), Dubovay István (1763-1776), Rózsa Ferenc (1777-1782), Szabó Ádám (1783-?), Pelargus 
József (1785-1786), Fábry István (1787-?), Eősze János (1789-?), Németh János (1791-?), Jeszenszky 
József (1793-?), Sebestyén János (1798-?), Lacza István (1803-?), Hima István (1805-?), Szeghy Pál 
(1806-1812), Tálos Ferenc (1812-1817), Badics István (1817-?), Varga István (1822-?), Berecz János 
(1826-?), Takács János (1827-?), Paál István (1832-?), Sebestyén Mihály (1833-1846), Szalay Sándor 
(1847-?), Paál István (1850-?), Bárány Ignác (1853-1855), Görög Sándor (1855-1860), Bodács Sándor 
(1861), Halász György (1862-1868), Patyi László (1868-1869), Mátts Kálmán (1869-1871), Kövesi 
Sándor (1873-1895), Benedek Ottó (1897-1899), Kádas (Kobelrausch) János (1899-1907. szeptember 
l-jén megszűnt a nagyvázsonyi gyülekezeti iskola) 

Felügyelők: Mátts Antal (?-?), Hardi Elek, (?-1996), Henn László (1996-2006), Stefanovits János 
(2006-) 
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A nemesleányfalui leánygyülekezet története 

Nagyvázsonytól délnyugati irányban egy kilométerre fekvő hajdan önálló falu, ma az előbbi 
település része. Első említése 1082-ből való. Az akkori falu Praedium Leán (Leán birtok) néven a mai 

843 

http://mencshely.lutheran.hu


A reformációtól - napjainkig 

településtől kissé nyugatra a temető helyén volt található, közepén a kisméretű román stílusban épült 
Szent Jakab-templommal, ami ma már csak romjaiban látható. A falut 1483-ban már Leányfaluként 
említik. Egy 1489-es írás szerint a leányfalusi halottakat a halotthordó úton vitték a nagyvázsonyi 
pálos kolostorhoz eltemetni. A török időkben a falu puszta lett, s egy újratelepítési kísérlet után 
hosszú időre elnéptelenedett. A végleges betelepülésben fontos szerepet játszottak a nagyvázsonyi vár 
katonái, akik ekkor már többségükben evangélikus felekezetű kisnemesek voltak. Ezek a várkatonák 
szolgálatuk befejeztével, nem akarván a vázsonyi földesúr szolgálatába állni, a mai Nemesleányfalu 
helyén építették fel házaikat. Tizenöt család költözött akkor ide. Ezekkel az evangélikus nemesi 
családokkal vette az evangélikus gyülekezet kezdetét. 1735-ban már biztosan lakott hely, mert Bél 
Mátyás nem pusztaként említi. 

Ebben az időben még templommal nem rendelkeztek, csupán egy kisméretű imaház szolgált 
istentiszteleti helyül. 1776-ban Nagyvázsony filiájaként már olyan népes gyülekezet élt itt, hogy 
külön iskolát tartott fönn tanítóval, aki ekkor Pelárgus József volt. 1790-ben Greskovíts Imre lelkészt 
Pusztavámról a vázsonyiákkal közösen költöztetik új szolgálati helyére, Nagyvázsonyba. 1794-ben 
a püspöki hivatal elrendeli, hogy a nagyvázsonyi lelkész évente hat alkalommal menjen szolgálatra 
Nemesleányfaluba. A következő esztendőben már a második név szerint ismert tanító működik itt, 
Berta Ferenc. Négy év múlva követi Molnár András, akinek rövid időn belül utóda Sebestyén Mihály 
tanító. 1814-ben a helyi reformátusok az evangélikus gyülekezettel közösen új harangot szereznek be. 
1830-ban iskolához való épületfát vásárol a gyülekezet. 1833-ban Paál Istvánt választják ide tanítónak. 
1837-ben Horváth Zsigmond esperestől az itteni tanító engedélyt kapott a „szabad prédikálásra". 
Feltehetően egyéb lelkészi teendők is hárultak a mindenkori leányfalui tanítóra. 1838-ban a korábban 
légrádi lelkész, Pataky Pál vállal itt tanítói állást, de hamarosan Sandra távozik. 

Ebben az időben új templom építésének gondolata született meg a gyülekezetben, de körülményeik 
ezt csak néhány évvel később tették lehetővé. 1842-ben a helytartótanács engedélyt adott a templom 
építéséhez szükséges gyűjtés elindítására. A templom helyét a gyülekezet Antal Ferenctől cserélte. 
A templom felépítéséhez szükséges anyagiak gyűjtésében sokat fáradozott az ekkori tanító. Nemes 
Magasi N. Jánossy József, aki a templom építése és felszentelése idején volt a helyi tanító. így 1843-ban 
„a tartós állandóságot nem ígérő s a mindent megemésztő idő vihara alatt már-már roskadozó kisded 
imaház" helyett megkezdhették „az utókornak legszebb örökségül hagyandó" új templom építését. Ez 
év március 16. napján „az alapkő hitünk és vallásunk egyszerű szertartásai szerint számos egyházi 
s világi elöljárók, tisztes tagok és egyéb idesereglett úri személyek jelenlétében, énekléssel és buzgó 
esedezések közt, az Úrnak nevében ünnepélyesen letétetett. Másnap nagyvázsonyi Freiengruber 
János kőmives mesternek tizenkét válogatott legényei, elegendő napszámosokkal ellátva egy ügyes 
pallér vezetése alatt hozzáfogtak a munkához.» A munkákat a kedvezőtlen időjárás és az összegyűlt 
pénzösszeg idő előtti fogyása nehezítette. Ezért gróf Esterházy Károlytól volt kénytelen 1000 váltóforint 
kamatos kölcsönt felvenni a gyülekezet. De minden nehézség ellenére 1843. október 8-án megszólaltak 
az új templom tornyában a harangok, miután előző este istentisztelet tartásával búcsúztak a hívek régi 
imaházuktól, amelyet fészerré és istállóvá alakítottak át. Az oltárt 1844. február 27-én helyezték el a 
templomban, egy másik feljegyzés szerint 1842-ben készült, amikor a padok nagy része is. A Kovács 
Márton kurátor és felesége, Horváth Lídia által adományozott keresztelőkúton 1843. évszám szerepel. 
A templom felszentelésére 1844. május 16-án az Úr mennybemenetelének ünnepén került sor. Ennek 
emlékére tartják a mai napig ezen a napon a nemesleányfalui búcsút."' 1845. július 12-én a gyülekezet 
kérésére az új templom tornyába „tekintetbe véve a jó szomszédságot és az adomány célját* megkapja 
gróf Zichy Bódogtól a nagyvázsonyi Kinizsi-vár ekkor már használaton kívüli harangját. Ebből az 
időből származik egy irat, mely szerint N. Kovács Mihály hagyatékának 6%-os kamatja felerészben 
a tanítót, felerészben pedig a szegény tanulók könyvellátását szolgálja. 1851-ben Jánossy József 
tanító Öcsre távozott, helyére másodízben Paál Istvánt választották meg iskolamesternek. 1860-ban 
a templomba orgona került. Zsiray Lajos gyülekezettörténeti munkája szerint; «és pedig körülbelül 
azért, hogy annál inkább kényszerítve legyen Paál István - ki orgonálni nem tudott - az elmenetelre." 
1861. március 21-én hosszas keresés után megválasztották tanítóul Magyar Somát, „ki új erővel 
fogott hivatása teljesítéséhez.* 1863-ban N. Nagy János özvegye, Horváth Ágnes a gyülekezetnek 23 
Ft értékű ingó javakat adományozott. Ennek harmadrésze a helyi tanítóé, harmada a nagyvázsonyi 
lelkészé, harmada pedig a nagyvázsonyi gyülekezeté lett. Négy évvel ezután Steiner-Kövesi Károly 
nagyvázsonyi evangélikus lelkész a leányfalui gyülekezetnek egy ezüst feszületet adományozott. 
1870-től működött a gyülekezeti magtár. 

1872-ben gyűjtés indult új iskola és tanítólakás építésére. A következő év októberében már el is 
készült az új épület. Ekkortájt kapott meghívást Magyar Soma tanító a kapolcsi gyülekezettől, de 
a leányfalusiak megemelve a fizetését és természetbeni juttatásait, nem engedték elmenni kedves 

537 Természetesen a búcsú szót nem eredeti értelmében kell érteni, hanem a faluközösség ünnepére használt felekezettől 
függetlenül elterjedt kifejezésként. 
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tanítójukat. 1875-ben püspöki látogatás volt a zalai egyházmegyében, ennek jegyzőkönyve dicsérően 
nyilatkozik a leányfalui gyülekezetben uralkodó rendről. 1877-ben a mencshelyi határban két hold 
szántót és szőlőt szerzett a gyülekezet. Még ebben az évben a nagyvázsonyi római katolikus Púpos 
Anna 100 Ft-ot hagyott a leányfalui egyházra azzal a kikötéssel, hogy a templomba egy nagyobb méretű 
feszületet helyezzenek el. Tudnunk kell, hogy az evangélikus templomot használta a falu minden 
felekezethez tartozó lakosa, így a katolikusok is. 1882-ben a templomba újabb harangot készíttettek 
Seltenhofer Frigyes soproni harangöntő mesterrel. Ennek anyagába a Kinizsi-várból kapott, időközben 
megrepedt harangot is beolvasztották. 1884-ben Szabó Pál hagyatékából részesült az egyházközség. 
Kováts Imre a szegény sorsú gyerekek tanulmányainak támogatására tett alapítványt. Szabó József 
1888-ban a jól tanuló diákok javára végrendelkezett. A templom kőfallal körbekerítése és a szél által 
levert toronygomb és kereszt visszahelyezése is ez évben történt. 1896-ban gyülekezeti nőegylet 
alakul. 1898-ban elhunyt a gyülekezeti iskolát magas színvonalon vezető és 1896-ban a gyülekezet 
történetét is megíró Magyar Soma, a falu szeretett tanítója. A leányfalui temetőben temették el. 1897-
től Majercsik János a tanító, majd őt követi 1901-től Halász János, aki Vászolyon működött előtte. 

1902-ben a tanítólakás tetőzetét kellett felújítani, majd öt év múlva újabb hozzáépítést kapott az 
iskola. 1908-ban 12 hold földet vásárolt a gyülekezet a kőhányási dűlőben. A hitéletre nézve 1909-
ben Zsiray Lajos lelkész ezeket írja: „Az isteni tisztelet minden negyedik vasárnap a leánygyülekezet 
templomában tartatik az anyagyülekezet lelkészének jelenlétében, továbbá sátoros ünnepek 
másodnapjain és áldozócsütörtökön is a lelkész tart isteni tiszteletet, a tanító vasárnap délutánokon 
prédikál. Azonkívül rendesen tart könyörgéseket. A confirmálandó növendékek az anyagyülekezetbe 
járnak oktatásra és itt konfirmáltatnak...» a már fent említett Halász János vezetésével, aki a tanítóság 
mellett a falu tűzoltóparancsnoka is volt. Öt követte Kiss József, aki 1948-ig, az egyházi iskolák 
államosításáig volt az utolsó gyülekezeti kántortanító. 

A templom renoválására 1979-ben kerül sor Horváth József lelkész idejében, aki már mint mencshelyi 
parókus pásztorolta Nagyvázsonnyal együtt Nemesleányfalut. 1998-tól Mihácsi Lajos lelkészsége 
alatt nagyszabású teljes felújításon esett át a templom. 2002-ben volt az ezt követő felszentelés. A 
gyülekezet lélekszáma jelenleg 20 körül mozog. 
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A szentantalfai társegyházközség története 
Szentantalfa az észak-déli irányban Óbudavártól Zánkáig terjedő Nivegy-völgy központjában 

elterülő település. Első említése egy 1276-ból származó okiratban szerepel. Neve szóösszetétel: 
a falu védőszentjének neve, valamint az ehhez kapcsolódó falva - rövid formában fa - szócska. 
Középkori lakói nemesek, királyi farkasvadászok voltak. A település területén később birtoka volt 
a veszprémi püspöknek és az Esterházy családnak. 1568 után a település lakatlan. 1670 táján szintén 
pusztaként említik, ugyanígy a Rákóczi-szabadságharc alatt. 1730 után a lakosság egyre nőtt, 1785-re 
megkétszereződött. 1890 táján 678 volt, napjainkban 420 körül mozog. A falu különlegessége, hogy a 
három történelmi felekezet mellett nagy arányban jelen van a nazarénus közösség is, mely eredetét a 
19. és 20. század fordulóján egy e hitre tért, eredetileg evangélikus házaspártól veszi. 

A szentantalfai evangélikus gyülekezet kezdetben, a 17. század folyamán, az alsódörgicsei 
egyháznak volt filiája. A reformátusoknak már 1659-ben dokumentálhatóan van itt gyülekezetük. 
Egyes források szerint első lelkésze Vépi János, de hogy ő evangélikus vagy református volt, nem 
tisztázott. Evangélikus szempontból fontos forrás, hogy a szentantalfai Sólyom család az 1580-
as évek táján már a nagyvázsonyi várat birtokló Horváth család familiárisa (familiáris: a nagyobb 
birtokos szolgálatában álló kisnemes). Várbeli katonai szolgálataik miatt 1643-ban forrásokkal 
igazolhatóan Nagyvázsonyban éltek, megtartva antalfai birtokaikat is, majd a várbéli szolgálat után 
ide költöztek vissza. Tehát feltehetően a reformáció tanaival való megismerkedésük is összefügg a 
nagyvázsonyi szolgálattal. Egy 1720-ból fennmaradt dokumentum szerint bizonyos Joós György nevű 
evangélikus lelkész is szolgált itt az evangélikus és református hívek között egyaránt. Azonos lehet 
azzal a kővágóörsi prédikátorral, akit gályarabságra ítélt a pozsonyi vésztörvényszék 1674-ben. Itteni 
szolgálati idejében Antalfán is lakott. A Rákóczi-szabadságharc alatt a falu pusztává vált. Régtől fogva 
közös haranggal rendelkeztek az evangélikusok és reformátusok, a szabadságharc alatt, mikor a falu 
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pusztává vált, a Sólyom család viselte gondját a harangnak. 1720 táján a tanító Németh Mihály, aki 
innen Akaiiba távozott. A reformátusokkal közösen építettek egy imaházat 1729-ben, és építik tovább 
1759-ben. 1751-ben tanítót választottak, akinek a nevét nem ismerjük. Ekkor osztották el az addig 
közös javadalomföldeket a három felekezet között. 1753-ban Padányi Bíró Márton veszprémi püspök 
a (balaton)csicsói evangélikusoktól elvette templomukat, és őket elűzette, akik feltehetően nagyrészt 
Szentantalfán telepedtek le.l754-ben Kövesi Pál az itteni tanító. Ugyanebben az évben Dobosy Miklós 
és Varga Judit telket és egy hold földet adományoz a gyülekezetnek (ezen a telken áll a volt iskola 
és tanítólakás, a mostani gyülekezeti terem). 1768-ban az evangélikusoknak és reformátusoknak 
megtiltották a vallásgyakorlatot, azt is, hogy tanítót alkalmazzanak, az istentiszteleti helyiséget pedig 
a vármegye a katolikus egyház számára lefoglalta. Ezt általános fölháborodás és ellenállás követte, 
valamint kérvények sora született a rendelkezés megváltoztatása érdekében. Ennek jogalapja többek 
között az volt, hogy az elvett épületek és földek a helyi nemesek saját területei voltak, amiket az 
egyházközségnek adományoztak. Tehát itt nem pusztán a felekezeti, hanem a nemesi jogok is sérültek. 
A hosszas utánjárás eredményeképpen jogaikat visszakapták a szentantalfaiak, így 1776-ban tanítót 
hívhattak Pelárgus József személyében, aki 1789-ig szolgált. 

1781. október 20-án II. József kiadta a türelmi rendeletet, amelynek értelmében a hazai protestánsok 
- bizonyos korlátok között - szabad vallásgyakorlatot kapnak, és templomot, iskolát építhet minden 
száz család, ha megfelelően elő tudja teremteni ennek anyagi alapját. Szentantalfa evangélikus 
lakossága a környékbeli falvakkal együtt kérvényt nyújt be e célból. Ennek elbírálására 1784. július 
l-jén kerül sor, a kiküldött bizottság 117 családot számolt össze. A szentantalfai evangélikusok ezt 
követően hivatalosan 1784. advent első vasárnapján alakították meg az anyagyülekezetet Zánka, 
Monoszló, Balatonhenye, Szentjakabfa és Tagyon evangélikus felekezetű családjaival együtt. Urszini 
Mihály az első lelkészük 1785-től. A templom alapkövét 1785. május 12-én tették le a falu legmagasabb 
pontján a Szalay Ferenctől vásárolt telken. Erről a csodálatos panorámával bíró helyről fenséges kilátás 
nyílik a Balatonra és a somogyi partokra. A templom az akkori szabályok szerint torony nélkül épült, 
gerendamennyezettel. Az anyag és munkadíj szinte nem is terhelte az építkezést, hiszen a hozzá való 
fát Sólyom Jakab, a meszet Nagy János, Szentes Márton és Antal Imre ajándékozta. A kőművesmunkát 
ingyen végezte Boros János, Csőkör Ferenc, Dobosy Pál, Sólyom György, Sólyom Ferenc, Vidosa 
Ferenc, Vidosa György és Vidosa Péter. Az ácsmunkákat: Sólyom István, Sólyom Mihály, Sólyom 
Pál, Sólyom János, Sólyom György, Dobosy Mihály, Vidosa Pál, BoUa János, Kiss Sándor, Boros 
János, Bőczy Ferenc, Csabli István és Császár Ferenc ajánlotta föl. 1787 augusztusában Hrabovszky 
Sámuel szuperintendensi látogatására került sor a gyülekezetben, majd ez év november 4-én ugyanő 
felszentelte a templomot. 1831-ben Klutschek Jakab kővágóörsi kőműves tornyot és boltozatot épített a 
templomhoz, amely 1834-ben új oltárral és szószékkel gazdagodik. A toronyba a gyülekezet 1796-ban 
készült harangja kerül. Ez év november 23-án Horváth Zsigmond esperes és Lájpczig János kapolcsi 
lelkész az építkezések után a templomot újra felavatja. Kis János szuperintendens 1815-ben és 1841-
ben is meglátogatja a gyülekezetet. 1837-ben a templom tetőzetét, 1842-ben pedig a tornyot javították. 

1847-ben Haubner Máté, a szabadságharc melletti hűségéért később börtönt is szenvedő 
szuperintendens látogat Szentantalfára. 1855-ben Győrben készült a templom nagyobb harangja. 
1858-ban Sólyom József gondnoksága idején újból javítottak a templom tornyán. 1859-ben Dobosy 
Miklós gondnoksága alatt a templomtetőt cseréppel fedték, 1868-ban a toronyra új gomb és kereszt 
került: Nagy Károly volt ekkor a gondnok. A következő évben, Vidosa Gábor gondnok idejében, 
nyolcregiszteres, mechanikus csúszkaládás, pedálos orgona került a templomba. A hangszert 
Budapesten készítette Fazekas János orgonaépítő. Az orgonát 1870-ben vízkereszt utáni ötödik 
vasárnap szentelte föl az akkori lelkész, Görög Lajos. 1875-ben Karsay Sándor püspök látogatott ide. 
1893-ban Vidosa Elek gondnoksága alatt a templom megrepedt boltozatait vonóvasak felhelyezésével 
biztosították, és teljesen új tetőzetet kapott az épület. A munkálatok elvégzése után 1893. október 22-
én Fenyves Ede mencshelyi lelkész avatta fel a templomot. 

1896-ban Gyurátz Ferenc püspöki látogatására kerül sor, ez évben alakult a nőegylet is, ennek 
adományából 1898-ban felújításra került az oltár, a szószék, az ablakok, a padok alját lepadlózták, a 
templom alja cementburkolást kapott, a tűzfal belsejét aszfalttal szigetelték, és más munkálatokat is 
végeztek a templomon. 1892 őszétől 1896 tavaszáig terjedő időszakban az Amerikából behurcolt, a 
szőlőket pusztító filoxéra miatt a gyülekezet is válságba sodródott, mivel ősidőktől fogva a lakosság 
egyik jelentős jövedelemforrása a szőlőtermesztés volt. Ebben az időben a gyülekezet önálló lelkészi 
állást nem tudott fönntartani, ezért a mencshelyi lelkész: Feuchtenberger (Fenyves) Ede gondozta 
a szentantalfai és a filiákban élő evangélikusokat. Ihász Lajos, a későbbi egyházkerületi felügyelő, 
ekkor még mint zalai felügyelő alaposan ismerve a szentantalfai gyülekezet gondjait, gyámintézeti 
segélyek formájában jelentős összegekkel támogatta az egyházközséget. 1892-től Nagy Lajos a 
szentantalfai lelkész, később a Zalai Egyházmegye esperese. Szolgálati idejének kezdetén is jelentős 
támogatást kapott a gyülekezet pénz és tárgyi adományok formájában a kerületi gyámintézettől Löw 
Fülöp locsmándi lelkész kezdeményezésére. A budapesti női gyámintézet keresztelői és úrvacsorai 
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edényeket adományozott. A soproni női gyámintézet Zábrák Dénes soproni lelkész kezdeményezésére 
1898-ban két gyertyatartót és egy feszületet, egy év múlva oltárképet ajándékozott a gyülekezetnek. 
Majd egyházmegyei gyűjtés szolgált a gyülekezet javára, és a hamburgi és meklenburgi Gotteskasten 
segélyében is részesült. A legnagyobb értékű segítséget Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 
nyújtotta a gyülekezetnek 1898-ban gyökeres szőlőoltvány, permetezőgép, szőlőkarók formájában. 
Ezzel újraindulhatott a szőlőtermelés, az állami adományból telepített szőlő 1900 őszén termett először. 

Az első világháború érzékeny veszteségeket okozott ebben a gyülekezetben is. Sokan nem tértek 
vissza a háborúból. A templom kisebb, 1796-ban öntött harangját hadicélokra elvitték. A háború 
után elsőként ennek pótlásáról gondoskodtak a gyülekezet adakozásának eredményeként, amelyhez 
reformátusok és katolikusok is csatlakoztak. 1924. április 20-án, húsvét első napján, Fenyves Ede 
mencshelyi lelkész felszentelte a Tóth Árpád veszprémi harangöntő által készített harangot, amelyet 
Púpos Gyula helyi kovácsmester ingyen szerelt fel. Érdemes megemlíteni, hogy 1927. július 24-én Kapi 
Béla püspök a szentantalfai templomban avatta lelkésszé a 20. század három igen jelentős egyházi 
személyiségét: Bácsi Sándort, Budaker Oszkárt és Jánossy Lajost. 

1929-ben a gyülekezet új iskola építését kezdte, amelyet a következő év szeptember 7-én Novak Elek 
kővágóörsí lelkész fel is avatott. Nagy Lajos ekkor ünnepelte szolgálatának 40. évfordulóját, és ekkor 
adták át Fazekas János kiváló tanítónak püspöki elismerésként az igazgatói címmel való kitüntetést. 
Még ez évben renoválták a lelkészlakást, és annak udvarán kutat ástak. Nagy Lajos, aki rendkívül sokat 
tett a gyülekezet fönnmaradásáért és gyarapodásáért, 1922-ben lett a Zalai Egyházmegye esperese. 
1937-íg töltötte be hivatalát. Nevéhez fűződik az egyházmegyei ifjúsági munka megindítása. Megírta 
gyülekezete történetét. 1940. április 15-én halt meg, temetése 18-án volt szülőfaluja, Sopronnémeti 
temetőjében. Öt követte a lelkészségben Sümegi István 1937-ben. Az ő ideje alatt a templomot újították 
fel, akkor került a templomba az i^úsági egyesület által adományozott keresztelőkút. 

A templom felújítás utáni szentelését Kapi Béla, a Dunántúli Egyházkerület püspöke végezte, 
valamint ekkor iktatták be a gyülekezet új tanítóját, Király Józsefet. Király József lett a Zalai ág. h. 
ev. Tanítóegyesület jegyzője, valamint elkészítette az egyesület történetét, amit elő is adott az 1939-
ben Mencshelyen tartott 100 éves jubileumi ülésen. A szentantalfai gyülekezet 1943-ban 171 lelket 
számlált, filiával és szórvánnyal együtt 406 tagja volt. Sümegi István tevékeny szolgálati ideje alatt 
épült a zánkai filia gyülekezeti háza is. Öt a kővágóörsí gyülekezet választotta meg lelkészének 1944-
ben, így ott folytatta hivatását. Ez év szeptemberében Káldy Lajos segédlelkész került a gyülekezetbe, 
de ő 1945 márciusában távozott. 

A gyülekezet egy időre lelkész nélkül maradt a bizonytalan háborús helyzet közepette, amíg 1945 
szeptemberében az egyházközség meghívta lelkésznek a korábban Muraszombatban szolgáló, de a 
jugoszláv hatóságok által kiutasított Kovács Lajos lelkészt, akit 1946. április 7-én iktatott hivatalába 
Jónás Lajos esperes, dörgicsei lelkész. Kovács Lajos 1975-íg végzi szolgálatát, ő volt a szentantalfai 
gyülekezet utolsó helyben lakó lelkésze. Gyülekezettörténeti munkája ennek az írásnak egyik forrása. 
Sírja a zánkai temetőben található. 1975-től Szentantalfa és Zánka evangélikus gyülekezeteit is 
Horváth József mencshelyi lelkész gondozza, majd őt követve Mencshelyen lakó utódai. 

A templom legutóbbi teljes felújítására 2004-ben került sor már jelenlegi felügyelőnk és gondnokunk 
szolgálati ideje alatt. Ekkor épült a templom mellett a szabadtéri színpad, amely különféle gyülekezeti 
rendezvényeknek ad helyet. A gyülekezet lélekszáma jelenleg 50 körül mozog. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: Vépi János (17. század), Joós György (17. század), Urszini Mihály (1785-1791), Torkos 

Ádám (1791-1795), Orbán György (1795-1798), Belliczay Jónás (1798-1803), Laki Varga István (1803-
1818), László Gábor (1818-1841), Kiss János (1841-1845), Erdős Márton (1846-1855), Görög Lajos 
(1856-1892), Nagy Lajos (1892-1937). Sümegi István (1937-1944), Káldy Lajos (1944-1945), Kovács 
Lajos (1945-1975) 

Tanítók: Németh Mihály (1720 körül), Kövesi Pál (1754 körül), Pelárgus József (1776-1789), Pallosi 
János (1790-1793), Magasi István (1794-1798), Szabó András (1806 táján), Andorka István (1813-1814), 
Visnyi János (1815-1822), Horváth Sándor (1823-1832), Szabó József (1833-1839), Schneider Rudolf 
(1859-1872), Tóth Sándor (1873-1901), Fazekas János (1901-1937), Király József (1937-1938) 

Felügyelők: Vadászi Lajos (?), László Sámuel (1946-?), Vidosa Kálmán (1949-?), Sólyom Jenő (?), 
Vidosa Elek (?), Sólyom Gyula (1995-) 

Németh Szabolcs 

Források: 
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1. Erdei Attiláné rendelkezésemre bocsátott gyülekezettörténeti forrásgyűjteménye. 
2. Kovács Lajos: A szentantalfai gyülekezet múltja. Kézirat. 1950. 
3. Nagy Lajos: A szentantalfai ág. hitv. Evang. Ker. gyülekezet története, in. A Zalai Ág. hitvall. 
Evang. Egyházmegye múltja és az egyházmegyebeli gyülekezetek története. Lőwy B. nyomda, Ta
polca, 1909. 
4. Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története I. kötet Sopron 1924. 

A zánkai társegyházközség története 
Zánka a Balaton-felvidék jelenleg kb. 900 lelkes kis faluja. Ezen a vidéken már a Római Birodalom 

alatt megtelepedtek az emberek, és lakott volt a népvándorlás idején is. Védelmet, élelmet, otthont 
biztosított számukra a halban bővelkedő tó, a sok tiszta, bővizű patak (Séd), a vaddal teli, fát, erdei 
gyümölcsöt, állati takarmányt (makkot, legelőt) adó erdő, szőlőtermő lanka, hegyoldal. Menedéket 
nyújtott az ellenség elől a nádas, a parti ingovány, az erdő. Zánkán újkőkori, réz- és bronzkori leletekre 
is bukkantak, de különösen sok régészeti emlék került elő a római korból: villagazdaság, őrtorony, 
tehát egy régi település maradványai. 

A Balaton-felvidék a magyar honfoglaláskor a Kál nemzetség szállásbirtokához tartozott. A 
12. században az Atyusz nemzetség birtoka Zánka. Első írásos emléke 1164-ből származik: több 
környékbeli faluval együtt Miske ispán fia, István végrendeletében szerepel. Innen tudjuk, hogy akkor 
még csupán praedium (major, gazdasági telep) volt, néhány földműves, kézműves és borász család 
lakta. Bár a település kicsiny volt, mégis épült temploma már a 11. és 12. század fordulója táján. 
Minden valószínűség szerint az Atyusz nemzetség építtette Szent István tiszteletére. Ez a templom sok 
évszázad után, nagy viszontagságok, felégetés, átépítések után ma is áll, a református egyházközség 
tulajdona, és a falu értékes műemléke. 

A falu lakosainak mindennapi életéről, nevükről a 18. századig szinte semmit sem tudunk. Zánka 
évszázadokig különböző nagybirtokok része volt, de a birtokosok sohasem laktak itt. A tulajdonosok 
változásáról, pereikről, adományozásokról, elkobzásról, örökösödésekről, birtokvásárlásokról 
találhatók írásos emlékek. A tulajdonosok a Gyulafi-Rátoltiak, a veszprémi káptalan, a Rozgonyiak, a 
Gyulafiak, Szécsényi György és az Esterházyak voltak. Időközben azonban zálogbirtokként a község 
öthatod része apránként környékbeli kis- és középnemesek, sőt szomszéd falubeli parasztok tulajdona 
lett. 

A törökök uralmát a Balaton-felvidék nagyon megsínylette: végvidék volt, tehát nem volt állandó 
török megszállás alatt. A hadak mindkét részről portyáztak. A törökök végigrabolták, gyilkolták, 
felégették a falvakat, fogságba vitték a lakosság „használható" részét, adót szedtek. Természetesen 
a magyar földesúr is megkövetelte a jobbágyterheket, az adókat behajtották. A magyar katonaság 
élelmezése is a lakosokat terhelte. Zánkát - mint sok más környékbeli falut - 1548-ban felégették, 
plébániája már 1550-ben megüresedett. Az emberek egy része elmenekült, elbújt, majd utána visszatért, 
de a falu már nem tért igazán magához. Az adóösszeírások tanúsága szerint a lakosság egyre fogyott: 
az 1600-as évek második felében Zánka kihalt, puszta lett. A földek egy részét a másutt lakó birtokosok 
még műveltették vagy művelték. A több mint egy évszázaddal azelőtt felégetett, papja által elhagyott 
templom romokban hevert. 

1736-ban új élet kezdődött Zánkán. A zálogbirtokos földesurak és az Esterházyak, kiknek csobánci 
uradalmához tartozott Zánka - tehát a közbirtokosság - , elhatározták, hogy a néptelen falut újra 
betelepítik. Diskay Ádám és Sebestyén Ádám a tulajdonosok nevében kötötték meg a „megszállási 
szerződés"-t Siffertecker Jakab, Czubor Sámuel és Ertlhant György német telepesekkel, akik 15 házig 
hozhattak magukkal további te 

lépes családokat. A betelepülők túlnyomórészt német reformátusok voltak, de mivel előzőleg már 
Tótvázsonyban laktak egy-két évig, volt köztük magyar és evangélikus is. Mikor német hazájukból 
elindultak, felséglevelet kaptak VI. Károly német-római császártól (aki egyúttal III. Károly néven 
magyar király is volt), hogy bárhol telepednek le, vallásukat szabadon gyakorolhatják. A telepesek 
3 év alatt felépítették otthonaikat, megművelték földjeiket, erdőt irtottak szőlőnek, szántóföldnek, 
és imaházat építettek. 1739-ben tanítót hívtak maguknak, és megalakult a zánkai református 
egyházközség. A lutheránusok ekkor még nem különültek el tőlük szervezetileg. 

A kis falu istenfélő, erkölcsös lakossága nem sokáig gyakorolhatta vallását és taníttathatta 
gyermekeit. Az ellenreformáció idején a felséglevélben lefektetett jogaikat semmibe vették. Bíró 
Márton veszprémi katolikus püspök 1755-ben úgy ítélte meg, hogy a zánkai tanító illetéktelenül 
lelkészi teendőket végzett, ezért nemcsak őt űzette el, hanem az imaházat is leromboltatta, a protestáns 
lakosokat pedig a csicsói katolikus plébános gondozása alá rendelte. A zánkaiak - földesuraik nagy 
részének támogatásával - időről időre kérvényezték imaház és iskola építésének, tanító és lelkész 
hívásának engedélyezését, de ez a törekvésük csak a II. József által 1781-ben kiadott türelmi rendelet 
megjelenése után valósulhatott meg. 1786-ban tanítói lakot és iskolát építettek, tanítót hívtak, majd a 
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régi romtemplomot újra felépítették, természetesen torony nélkül, mivel a türelmi rendelet csak így 
engedélyezte. 

Együtt építkeztek, dolgoztak, tanultak, imádkoztak Zánkán a két protestáns vallásfelekezethez 
tartozó lakosok 1794. június 25-ig. Ekkor az evangélikusok szervezetileg elszakadtak a református 
eklézsiától, saját gyülekezetet alapítottak, tanítót alkalmaztak. Eleinte Kruczler Mátyás házánál folyt 
a gyülekezeti élet és a tanítás, hamarosan iskolát kezdtek építeni. 

Az iskola fenntartása és a tanító pénzbeli és természetbeni járandósága a kis létszámú gyülekezet 
anyagi erejét annyira igénybe vette, hogy köztük lakó lelkészt nem tudtak hívni. így filiaként 
(leánygyülekezetként) Szentantalfához csatlakoztak. Szegény és kicsi falu lévén, komoly vagyoni 
vitájuk kerekedett a reformátusokkal, elsősorban a tanítói földek körül. A vármegye ítélete nem hozott 
mindkét felet kielégítő megoldást. Az egyházi felsőbbségekhez fordultak. Mind a helvét, mind az ágostai 
hitvallású dunántúli egyházkerületek kiküldöttei 1795-ben Kapolcson ültek össze, hogy megoldják a 
két gyülekezet problémáját. A nagygeresdi egyezséghez hasonlóan rendezték a két felekezet helyzetét 
és működését, ezt azonban egyik fél sem tartotta be. Végül is a közbirtokosság segítségével rendezték az 
anyagiakat, és mindkét fél külön iskolát tartott fenn saját tanítóval. Ez különösen az evangélikusoknak 
volt fontos, mivel helybéli papjuk nem volt, és ebben az időben a tanítók istentiszteletet is tartottak, 
temettek, egyéb egyházi tevékenységet is végeztek, de a szentségeket nem szolgáltathatták ki. 

1796-ban megállapodtak a reformátusokkal, hogy a templomot - mivel azt közösen építették fel a 
romokból - továbbra is mindkét felekezet használja: a reggeli és esti istentiszteletre egyik héten az 
egyik, másik héten a másik gyülekezet megy be előbb, a reformátusok egy hosszabb, a lutheránusok 
két rövidebb harangszóra. Nagyünnepeken a megállapodás szerint első napon a reformátusoknak 
szolgáltatott úrvacsorát zánkai lelkészük 11 órakor, másodünnepen pedig a szentantalfai evangélikus 
lelkész tartott ugyancsak 11 órakor istentiszteletet úrvacsoraosztással. Az időpontokat a hagyománynak 
megfelelően ma is tartjuk. 

Közel egy évszázadig szegényen, de viszonylagos nyugalomban éltek a zánkaiak. 1801-ben az 
evangélikusok harangot öntettek, immár két harangláb állt a templom mellett, és hívta a híveket 
az Isten házába. 1879-ben tornyot kapott a közös templom, a költséget lényegében a református dr. 
Árenstein József állta, aki 800 forintot adományozott. A reformátusok iskolájukat 1870-ben átadták 
a községnek. 1886-ban Thury Károly református lelkész és Takács József evangélikus tanító a községi 
olvasókör megalakításában oroszlánrészt vállalt. 

Zánkán elsősorban a szőlő és a bor határozta meg és biztosította mind az egyháztagok megélhetését, 
mind az egyház anyagi fenntartását. A szőlőt elpusztító filoxéravész a 19. század végén néhány év 
alatt teljesen elszegényítetté a környéket, így a zánkaiakat is. Sem az egyháznak, sem a híveknek nem 
volt pénzük. Hiába vetették ki az egyházadót, nem lehetett behajtani. Az egyházi szőlő is kipusztult. 
Az iskolát nem tudták tovább fenntartani: 1896-ban felajánlották az államnak, „mert jövedelemre 
semmiből nincs kilátás, a szegénység pedig egyre nagyobb méreteket ölt!" - írták a közgyűlési 
jegyzőkönyvbe keserű szívvel. A községi és az evangélikus iskola teljes összevonása 1898-ban történt 
meg. 

1892-ben a szentantalfai lelkészi állás megüresedett. Betöltéséig esperesi intézkedés értelmében a 
lelkészi teendők ügyében a mencshelyi lelkészhez, Feuchtenberger Edéhez kellett fordulni. 1894-ben 
filiaként is Mencshelyhez csatlakozott a gyülekezet. Mivel évi tiszteletdíjat a nagy szegénység miatt 
nem tudtak fizetni, évi egyszeri, úrvacsorával egybekötött istentiszteletben és ehhez csatlakozva az 
év végi zárszámadáson való részvételben állapodtak meg. 1896-ban már ismét Szentantalfa filiája 
lett Zánka, Nagy Lajos lelkész (és költő) 40 évig tartó áldott pásztorolása alá került. Az állam, az 
egyház, a fiatal, agilis lelkész segítsége és a hívek komoly erőfeszítése, munkája, anyagi áldozata 
Isten segítségével lassan meghozta gyümölcsét: a filoxérajárványt leküzdve a gyülekezet anyagilag 
talpra állt, rendszeres lett az istentiszteleti élet. Az első világháború és az azt követő infláció ugyan 
véget vetett a pár évre beköszöntött anyagi jólétnek, az 1929-ben kitört világgazdasági válság is újabb 
anyagi gondokat okozott, de a gyülekezet élete komoly zökkenő nélkül folyt. 

1937-ben Nagy Lajos nyugdíjazása után Sümegi István lett a lelkész. 1942-ben KJE csoport alakult 
Zánkán. A hívek evangélikus gyülekezeti ház építését határozták el. Burgyán Kálmán erre a célra 
200 négyszögöles telket adományozott. Az időközben tábori lelkészi szolgálatra behívott és a frontra 
vezényelt Sümegi István javaslatára építési gondnokot választottak: id. Antal Gézát. A gyülekezet az 
anyagi és közmunka-felajánlást lelkesen megszavazta, és a hazánkon végigpusztító háborús események 
ellenére 1946. november 24-én felavatták a gyülekezeti házat, mely otthont adott a gyülekezeti 
életnek, az ifjúságnak, a kultúrának, a színjátszásnak. Hamarosan azonban megváltozott a szerepe: 
istentiszteletet is tartottak benne. Véglegesen imaházzá 1950-ben alakították át: harmóniumot vettek, 
majd a színpadot elbontották, befalazták, oltárt és szószéket alakítottak ki. így lehetett csak elejét 
venni annak, hogy a nagy áldozatokkal, kemény munkával épített gyülekezeti hajlékot államosítsák. 
A közös templom osztatlan teljes tulajdonjoga 1953-ban került véglegesen a református egyházhoz. Az 

849 



A reformációtól - napjainkig 

evangélikusok nagyharangja a toronyban maradt, ott szól mindkét felekezetnek máig is. 
Az egyházakra egyre nehezebb idők jártak. A vallásellenes politikának és nevelésnek, az 

egyházak anyagi elszegényítésének következtében egyre kevesebben választották a lelkészi pályát. 
Gyülekezetünk anyagi léte is megrendült, mikor jó szőlőnket betagosították, és olyan rossz minőségűt 
adtak helyette, amelyből semmi hasznot sem lehetett kihozni, el kellett olcsó áron adni. Lelkészeink 
és hívő egyháztagjaink azonban kitartottak. Ennek példája Ács Gyula, egyházközségünk hű tagja, 
aki 40 évig volt kántorunk. Állami tanítóként jött Zánkára 1946-ban. Kántori szolgálata mellett a 
bibliaórák, az i^úsági munka egyik vezető egyénisége volt. Mivel hitét nem tagadta meg, egyházi 
tevékenységéről nem mondott le, először elhelyezték Zánkáról, majd pedagógusi állását is elvesztette. 
Ezután Záríkán fizikai munkával, majd földmérőként kereste kenyerét. Nemcsak a gyülekezetben 
munkálkodott, szolgált országos konferenciákon, az iszákosmentő szolgálatban, a külmissziói 
egyesületben, iratmisszióban. Segített, helyettesített, ahol kellett, míg ereje engedte. A szombathelyi 
evangélikus szeretetotthonban halt meg. 

1975-ben Kovács Lajos lelkész halála után ismét Mencshely lett a zánkai lutheránusok menedéke: 
a lelkészhiány, a gyülekezetek szegénysége és fogyatkozó létszáma miatt Szentantalfa és Zánka 
társgyülekezetként Nagyvázsony és Nemesleányfalu mellé Mencshelyhez csatlakozott. Horváth 
József mencshelyi lelkész látta el az újabb két falu gyülekezetét is. Szeretettel gondozta híveit, télen
nyáron, hőségben, hóban, fagyban pontosan érkezett kis Trabantjával igehirdetésre, hitoktatásra, 
bibliaórára, temetésre, esküvőre. Az imaház rendbehozatalára az adományok mellé nemcsak segélyt 
szerzett, de a hívekkel együtt a fizikai munkából is alaposan kivette a részét: festett, mázolt, tette, 
amit kellett. Mikor nyugdíjas korú lett, továbbra is szolgált, mert a nagy lelkészhiány miatt nem 
volt utódja. Idősen, betegen is ellátta szolgálatát 1991-ig, de nem sokáig pihenhetett. 1993-ban még 
egy évig reaktiválták, mert nem sikerült utódot találni. 1994-ben végleg nyugalomba vonult. Helyébe 
Gyarmati István lelkész lépett. Lelkiekben és szervezésben gazdag szolgálata 1997-ig tartott, majd 
Sárvárra hívták meg lelkésznek. 

Ismét rövid helyettesítés következett, majd a Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánka 
Társult Egyházközség Mihácsi Lajost választotta meg lelkészének. 6 és fél évi szolgálata alatt nemcsak 
a hívek lelkigondozásában tűnt ki, de mindenhol építkezéseket szervezett, gazdagított. Zánkán a 
téli használatra alkalmas kis templomterem létrehozása, a gáz-, a vízvezeték- és csatornahálózat 
bevezetése, az épület belső felújítása az ő buzgalmát, szervezőkészségét dicséri. Vállalta, hogy 
minden vasárnap tart istentiszteletet Zánkán is, nemcsak kéthetente, mint eddig szokásos volt. Az 
adminisztrációs munkát modernizálta, és példás rendben vezette. Szerkesztette és írta az általa indított 
időszakos gyülekezeti lapot, a „Gyülekezeti öröm-hír-mondó"-t. Az ökumenikus megmozdulásokban, 
a falvak közéletében aktívan részt vett. 2003 végén a soproni evangélikus nyugdíjasotthon igazgató 
lelkészi állásába távozott. 

Ujabb helyettesítés következett: Isó Dorottya veszprémi lelkész minden tekintetben maradéktalanul 
látta el a gyülekezeti szolgálatot 2004. augusztus 15-ig. Ekkor helyezte Ittzés János püspök Németh 
Szabolcs beosztott lelkészt Mencshelyre, azóta ő látja el a társult egyházközség lelkészi teendőit, aki 
2007 óta a gyülekezet megválasztott és beiktatott lelkészeként végzi a szolgálatokat. De ez már nem 
történelem, hanem a jelen. A gyülekezet lélekszáma 50 körül mozog. 

Iskola működött: 1794-1896 között. (A faluban egyidejűleg 1870-ig református, ettől kezdve községi 
iskola is működött.) 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: megegyeznek a szentantalfai anyagyülekezet mindenkori lelkészével. 
Tanítók: Szombati András (1794-1796), Szíj Dániel (1796-1810), Berecz János (1811-1820), Molnár 

András (1821-1823), Szálai József (1824-1825), Sebestyén Ádám (1826-1842), Kálózi Zsigmond (1843-
1864), Boross Károly (1865-1871), Mátis Kálmán (l872-1878),Takács József (1880-1896) 

Felügyelők: az adatok hiányosak, a jelenleg ismertek a következők: Varga Imre kurátor (1794), 
nincs adatunk (1795-1872), Nagy Pál (1872). Ezután a gyülekezeti jegyzőkönyvekben csak gondnokok 
szerepelnek, felügyelő említve sincs. Csemez Elek (1886-1888), Csemez Pál (1889-1910), nincs adatunk 
1911-től 1932-ig, Herczeg József (1933), Sárffy Károly (1934-1967), Siffer Károly (1968-1981), Antal 
Géza (1982-) 

dr. Taródy Istvánné 

Források: 
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A Zalai Ág. hitvall. Evang. Egyházmegye múltja és az egyházmegyebeli gyülekezetek története. 
Tapolca, 1909. 
Mezősiné Kozák Éva: Zánka - Református templom. Budapest, 1993. 
Thúri Etele: A zánkai ev. ref. egyház rövid története. Budapest, 1886. 
Nagy I.-Véghely D.-Nagy D.: Zala Vármegye Története. Oklevéltár. II. kötet. Budapest, 1890. 
Kéziratok, szóbeli közlések 
Ács Gyula feljegyzése a gyülekezet történetéről. Kézirat. 
Antal Géza gyűlésekre, évfordulókra készített, lejegyzett megemlékezései. Kézirat. 
A zánkai ev. gyülekezet jegyzőkönyvei köz- és presbiteri gyűlésekről: 1870-1912. Bekötve. Kézirat. 
l-l darab jegyzőkönyv, 1934-ből és 1935-ből. Kézirat. 
1975-től napjainkig. Bekötve. Kézirat. 
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Mezőlak-Mihályháza-Nagyacsádi Társult Evangélikus Egyházközség 

8514 Mezőlak, Arany János u. 2. 
Tel.:/fax: 89/340-055 
Web: http;//mezolak.lutheran.hu 
E-mail: mezolak@lutheran.hu 
Máthé Csaba Levente helyettes lelkész (elérhetősé
ge: 8592 Dáka, Dózsa Gy. u. 20/B.) 

Mezőlak önállósulásának kezdete: 1938, befejezése: 
1982 
Mihályháza Gergelyi filiája volt 
Nagyacsádnak már 1706-tól tanítója van, 1872-től 
Pápa filiája, 1938-tól társegyház 
A társult egyházközséggé alakulás: 2002 
Anyakönyveik 1939-től 

Mezőlaki társegyház 
Lélekszám: 192/163/89. Presbitérium: 

Némethné Leránt Klára felügyelő, Nagy Béláné 
másodfelügyelő, Kocsisné Szakács Márta gondnok, 
Vargáné Fodor Krisztina jegyző. Szabados Árpádné 
számvevőszéki elnök, László Dezső, Molnár Jánosné 
(Békás) 

Szórvány: Békás (40/27/18) Gondnok: Molnár 
Jánosné 

Lélekszám összesen: 232/190/107 
Mihályházi társegyház 
Lélekszám: 255/222/151. Presbitérium: Pulay Gyula felügyelő, Szálai Dezsőné gondnok, ifj. Somogyi 

Jenő jegyző, ifj. Szalóky Zsigmond számvevőszéki elnök, Benecz Lajos, Csigi Sándorné, Nagy Attila, 
Pulay Zoltán, Szálai Dezső, Szálai Gyuláné, id. Szalóky Zsigmond 

Szórványai: Dáka (56/60/42). Gondnok: Illés Károlyné 
Pápadereske (22/17/12). Gondnok: Dezső Károly 
Lélekszám összesen: 333/299/205 
Nagyacsádi társegyház 
Lélekszám: 227/168/131. Presbitérium: Makker Dénesné felügyelő. Gyenge Gyuláné gondnok, 

Döbrönte Klára jegyző. Szakács István számvevőszéki elnök, Bolla Ferencné, id. Bolla Ferencné, Borsos 
Amália, Fodor Sándorné, Gyenge Aladárné, Gyimóti Istvánné, Molnár Kálmán 

Nemesgörzsönyi fiókegyház 
Lélekszám: 124/112/68. Presbitérium: Pirka Istvánné gondnok, Baumanné Király Melinda jegyző, 

Haller Zoltánné, Horváth Károlyné, Kalmár Tibor, Kovács István, Némethné Szabó Ildikó, Póczik 
Jánosné 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 916/769/511 

A gyülekezet története 

A mezőlaki társegyház 
A község Pápától délnyugati irányban 10 km-re, a Pápai-síkságon Tapolca és Marcal között fekvő 

település. Területén számos értékes régészeti lelet került elő, melyek valószínűsítik, hogy környéke 
a honfoglalás előtt is lakott hely volt. A helységnév magyar eredetű, első okleveles említése 1286-
ból származik, Mezeulak alakban. A név megfejtése nem okozhat különösebb gondot, hiszen a „lak" 
szóval több helységnévben is találkozunk. A „mezőn-lakás" arra enged következtetni, hogy a környék 
nagyon alkalmas a földművelésre, ami földrajzi környezetéből adódik. A község nevét 1488-ban 
Mezewlaknak írták, a középkortól a 17. század közepéig a Zámbó család birtokában volt. A család 
birtokközpontja és székhelye a faluban volt. 

A 19. században az Esterházy család tulajdonába került, s ismét uradalmi székhely lett. A 16. és 
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17. században érték ugyan pusztítások, de teljesen nem néptelenedett el. A falu lakói a 18. század 
közepétől zömében reformátusok. 

A közeli fekvés és az evangélikus gyülekezeti élet összefonódása alapján itt kell említenünk Békás 
kisközség adatait. Pápa közelében, a vasi határ mentén fekvő település. Magyar eredetű falunevét 
valószínűleg a település határában folyó érről kapta. A falu a középkorban a Békási család birtoka volt. 
A lakosságot a 16. és 17. században több támadás is érte, amikor a törökök, illetve bujdosók többször 
megrohanták és kirabolták. Ezek következtében a falu népe megfogyott és elszegényedett. Később 
békésebb idők következtek a 18. századtól, amikor a Békási, Esterházy, Sándor ésTallián családok voltak 
a falu birtokosai. Feljegyzések azt mutatják, hogy már 1618-ban is voltak evangélikusok Mezőlakon. 
1890-ben Pápához csatlakoztak mint fiókegyház, és hamarosan a szomszédos Békással együtt iskolát 
építettek, tanítót hoztak, és ekkor már „naponként és vasárnaponként tartanak istentiszteleteket". 

Érdekes adat, hogy Békáson 1873-ban az evangélikus hiten lévők tanítót fogadtak Szajki (Szajti?) 
Péter pásztor és mezőőr személyében. Esténként, petróleumlámpa fénye mellett tanította írásra, 
olvasásra és számolásra a csekély számú gyermeket ez az „okos" pásztor Öt azután már képzett tanítók 
követték: Csapli István (1893-1909), Kiss Dezső (1910-1914), Nagy Erzsébet (1914-1918, Pápáról járt 
ki Mezőlakra), Nagy Jolán (1918-1922), Szalay Miklós (1922-1927), Varga Lajos (1928-1934), Andorka 
Sándor (1934-1948), Gödri Ilona (1945-1946), Csányi Etelka (1946-1948)."" 

A hűséges léviták munkájának eredménye, hogy az iskolához, melyben a gyülekezeti alkalmakat 
is tartották, a hitükhöz ragaszkodó nemzedékek felnőve is megmaradtak Jézus követésében. A 19. sz. 
végén Pápa gyülekezetének lelkésze (Gyurátz Ferenc) vette gondozásba a kis nyájat: a nagyünnepek 2. 
napján az iskolában tartottak úrvacsorai istentiszteletet, hogy ne kelljen a híveknek a városba menni. 
Ilyen előzmények után kapta Tóth Sándor fiatal lelkész 1938-ban a feladatot missziói gyülekezet 
szervezésére. 1939 húsvétján már jelentette, hogy létrejött a Mezőlak-Békási Missziói Egyházközség, 
melyhez összesen 11 község evangélikussága tartozott, 1100-as lélekszámmal. 1941. március 4-én 
Hertelendy Jenő miniszteri osztálytanácsos Mesterházy Ferenc főispánnal és Veszprém vármegye 
tanfelügyelőjével iskolalátogatásuk alkalmával megállapították, hogy az iskola és a tanítólakás vizes, 
egészségtelen, és állami segélyt ajánlottak fel új iskola építéséhez. Az új objektum felépítésénél az 
egyházközség tagjai fuvarozást és jelentős napszámos munkát vállaltak, az ünnepélyes átadásra 1942. 
szeptember 6-án került sor. 1945-ben Kiss György és neje az egyházközségnek ajándékozza a házát, 
hogy legyen lakása a lelkésznek, és ne bérben kelljen laknia. 

1948-ban - az új iskola államosítása után - visszatértek a régi iskolába, amit közben ifjúsági háznak 
rendeztek be. Hosszú évtizedeken át ebben a vizes, egészségtelen épületben tartották a gyülekezeti 
alkalmakat. Érdekes és különös, hogy az oltár Frigyes főherceg vadászházából került a gyülekezet 
tulajdonába: A Habsburg-otthon házi oltára egy kis evangélikus templomban! A mezőlaki gyülekezet 
anyaegyházközségi státusza 2002-ben szűnt meg, amikor jelenlegi összetételében létrejött a Mezőlak-
Mihályháza-Nagyacsádi Társult Evangélikus Egyházközség. 

Szakvélemény alapján 2004-ben határozott a gyülekezet a templom átköltöztetéséről az időközben 
visszakapott iskola épületébe, mely központi fekvése és állapota alapján sokkal előnyösebb, mint a 
falu szélén fekvő, építészetileg értéktelen gyülekezeti helyiség. Az új istentiszteleti hely kialakítását 
2006-ban kezdte el a gyülekezet, a munkálatot eddig nem sikerült teljesen befejezni. Elkészülte után 
- reménység szerint - élettel fogja megtölteni a mezőlak-békási evangélikusok maroknyi közössége. 

Lelkészek 

Tóth Sándor (1938-1992), Káldy Lajos (1957-?),"' Bartha István segédlelkész (1993-1994), Veress 
István segédlelkész (1995-2001), Schermann Gábor helyettes lelkész Kemeneshőgyészről (2001-2002), 
Máthé Csaba Levente helyettes lelkész (2002-) 

A mihályhází társegyház 
A község a Pápai-síkság nyugati felén (Pápától 14 km-re), a Kisalföld és a Kemeneshát találko

zásánál helyezkedik el. Magyar helységnév, a -háza, -telke utótagú név főleg az Anjou-korra jellemző. 
Az 1300-as években említik már a települést Mihálháza néven. Első okleveles említése 1488-ból 
származik. A 15. században vált ki Nádasd területéből. Sorsa eléggé változatos volt a történelem 
viharaiban. A törökök lerombolták épületeit, s csak a későbbi békés években épült újra, népesedett 
be a kis falu. 

A megélhetést századokon át a föld adta. A módosabb gazdák Nádasdy nemzetségbelinek vélték 
magukat, amire némi alapot ad a gyakori y-ra végződő családnév. Területéről bronz-, római, Árpád-

538 Magassy Sándor: Onomastikon 
539 Magassy: Onomastikon 
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és késő középkorból kerültek elő leletek. A helység mai területén három középkori település romjait 
fedezték fel a kutatók. 

A gyülekezet történetére vonatkozó feljegyzések igen hiányosaik. Ezekben evangélikus hivek 
létezéséről Mihályházán a 18. század végén történik emlités. 1782-ben már vittek Marcalgergelyibe 
gyermeket keresztelni. A gyülekezet történetét 1800-ig lehet kísérni „egy akkor néhány ívből összevarrt 
füzetből, amelyben a gergelyi lelkész nyugtázza a beszolgáltatott járandóságot"."" 

A templomot, harangokat és iskolát közösen használtak a többségben lévő és lelkésszel bíró 
református gyülekezettel, és hozzá is járultak az egyház fenntartásához. Említés történik arról, 
hogy a két sátoros ünnepen: karácsonykor és húsvétkor a gergelyi lelkész valamelyik evangélikus 
gazdaember e célra elkészített és tisztán tartott gazdasági épületében tartotta az istentiszteletet, és ott 
osztott úrvacsorát. 

Az evangélikus egyházhoz való tartozás, ragaszkodás mindig elevenen élt a lelkekben, óhajtották 
az önállóságot, ennek pedig hitük és meggyőződésük szerint úgy adhattak alapot, ha templomot 
építenek. Céljuk elérésére két buzgó tagot rendelt az isteni gondviselés nemzetes Nádasdy Miklós és 
nemzetes Nagy János személyében. 

1836-ban nagy lelkesedéssel határozták el a templom építését. A feljegyzés szerint az evangélikusok 
„bőkezűen ajánlották a pénzt a templom építésére, és hozzájárultak a református hívek, valamint a 
szomszéd helységek, uraságok is." Országos gyűjtés is történt. Az építkezés 1855-ben fejeződött be, 
a templom, a torony és harang szentelésére ebben az esztendőben került sor - a feljegyzés szerint 
- a marcalgergelyi lelkész. Varjú József által. 1898. szeptember 15-én tűzvész pusztított a faluban, 
amelyben megsemmisült a templom tornya, valamint az időközben megépített iskola és tanítólakás. 
1903-ban épült fel az új torony, és szereztek be új harangot. 1939-ben új iskolát és tanítólakást épített 
a gyülekezet, 1941-ben pedig renoválták a templomot. 

A mihályházi evangélikus leányegyházközség történetében jelentős változást hozott az 1950-es 
esztendő: a gyülekezet évszázados kapcsot megszakítva elválik a marcalgergelyi gyülekezettől, és 
csatlakozik a mezőlaki missziói egyházközséghez. Ebben az esztendőben a templom nagyobb méretű 
felújítására és részben bővítésére is sor kerül Tóth Sándor lelkész irányítása alatt. E munkálatok 
végeztével 1950. július 2-án történt az újjáépített templom felszentelése Túróczy Zoltán püspök 
szolgálatával. 

Az évtizedek során azonban a mihályházi evangélikus hívek számára kedves kis templom állapota 
jelentősen leromlott; az egész épület, de különösképpen az életveszélyessé váló torony sürgős 
cselekvést igényelt. Több szakértői vélemény alapján 2004 márciusában született igen fájdalmas 
döntés a templom lebontására és egyben arra is, hogy az 1948-ban államosított és a kárpótlás során 
visszaigényelt iskolában legyen kialakítva az istentiszteletek, gyülekezeti összejövetelek helye. A 
munkálatok során - melyek 2005-ben kezdődtek - a lebontott templom helyén új harangtorony épült, 
és a visszakapott épületben bensőséges, családias hangulatú imaházat alakított ki a gyülekezet. Az 
új harangtorony és imaház felszentelésére 2006. június 17-én került sor Ittzés Jánosnak, a Nyugati 
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökének és Ördög Endrének a Veszprémi Evangélikus 
Egyházmegye esperesének szolgálatával, egyházmegyei felügyelő, lelkészek és népes vendégsereg 
jelenlétében. 

A lelkészek azonosak a mezőlaki lelkészekkel. Hálát adunk Istennek azért, hogy megadta ennek a kis 
gyülekezetnek a folytatás, az építés lehetőségét. 

A dákai szórvány 
Pápától mindössze 7 km-re, a Pápai-síkság déli részén elhelyezkedő település. A helység neve talán 

a szláv „távol" jelentésű szóból származik, de lehetséges, hogy egykori birtokosától, a Dálka családtól 
kapta a nevét. Első okleveles említése 1320-ból származik. Az első birtokosa a Hathalmy család, akik 
1317-ben kapták meg birtokként Hathalom pusztát. Ennek az ágnak az őse volt Hector, négy fia közül 
Péter viselte a Comes de Dalka (comes: nemes, ispán) nevet. Az 1700-as évek elején a birtokot a 
Nádasdy család kapta meg adományként. A Nádasdyaktól a Festeticsek vették meg, majd Batthyány 
Lajosnak, a kivégzett miniszterelnöknek az özvegye és gyermekei birtokolták. Az özvegy grófné itt 
halt meg, innen szállították holttestét a Batthyány-mauzóleumba. 

A falu kis evangélikus közössége 1938/39-ben csatlakozott a mezőlaki missziói egyházközséghez. 
Addig Pápáról gondozták. Jelenleg a Mihályházi Evangélikus Társegyházközség szórványa. Havonta 
két alkalommal van istentisztelet a helyi református templomban, mivel a gyülekezetnek nincs saját 
épülete. Ezeken az alkalmakon mindig lelkes gyülekezet vesz részt. 

540 Kovács Sándor evangélikus tanító feljegyzése 1940-bőI. 
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A pápadereskei szórvány 

Kicsi, régi település Pápától kb. 10 km-re. Első írásos említésében 1240-ben „Doroska" néven szerepel. 
A 18. század elején mindössze két nemesi család és számos nem nemes lakta, a településen református 
iskola működött egy tanítóval. A dákai szórványgyülekezettel együtt Pápadereske evangélikussága 
1938/39-ben csatlakozott a mezőlaki missziói egyházközséghez, addig Pápáról gondozták. Szintén a 
Mihályházi Evangélikus Társegyházközség szórványa. Évente három alkalommal: karácsony, húsvét 
és pünkösd ünnepének 2. napján van úrvacsorai istentisztelet a helyi református templomban. 

A nagyacsádi társegyház 

Pápától északnyugatra, a Pápai-síkságnak a Tapolca és Dorza patakok közötti területén fekvő 
település. Az itt talált leletek közül említésre méltó egy késő bronzkori kőbalta és egy római kori 
mészkő torzó. A helység neve a 11-13. században gyakori Ácsa magyar személynév származéka. 1332-
ben említi először írásos adat Terra Achad néven. A középkori falu feltehetően a mai település helyén 
volt. Lakói jórészt egytelkes nemesek voltak. Nemes jelzőjét 1648-ban említik. Híres volt malomipara. 
A Tapolca partján álló malma - 1406-ban már említik - télen is működött, mert a folyó nem fagyott 
be. Komoly konkurenciát jelentett a híres pápai Tízes-malomnak, mivel jobb lisztet őröltek itt. Az 
egyik Esterházy földesúr úriszék elé állíttatta molnárait, mert a környék falvaiból Acsádra mentek 
őrletni. A falu lakói - Pápa környékére jellemzően - nagyrészt reformátusok. 

Nagyacsád 1938-tól társgyülekezete Mezőlaknak, de már 200 évvel korábban iskolával rendelkező 
gyülekezeti élet volt itt. 1706-ban Fodor Mihály tanító foglalkozott a gyermekekkel. A 250 lelkes 
gyülekezet 1872-ben filiaként Pápához csatlakozott. Gyurátz Ferenc püspök pápai lelkészkedése 
idejéből van feljegyzés arról, hogy felfigyelt a szorgalmasan templomba járó nagyacsádiakra, akik 
a rossz útviszonyok ellenére is rendszeresen bejártak Pápára az istentiszteletre. 1932-ben új iskola 
és tanítólakás épült, és a falu szülötte, Horváth Ferenc végzett 1948-ig levita szolgálatot, igen szép 
eredménnyel összetartva az ifjúságot. 

1938 őszén kezdett Mezőlakról Tóth Sándor átjárni. Nehezen értették meg a hívek, hogy amikor már 
jól járható út vezet Pápára, miért kell a lelkésznek a rossz mezei úton átjárnia Mezőlakról. De hamar 
megértették a helyzetet, hiszen így minden vasárnap volt istentisztelet a lelkész szolgálatával. 1942-
ben épült az ifjúsági ház, mely később templomként szolgált a gyülekezet számára. Templomépítést is 
elhatároztak már 1926-ban, de nem került rá sor, csupán egy harangtorony épült meg az akkori temető 
mellett. így a volt i^úsági ház jelenleg is a gyülekezeti istentiszteletek helye. 

Ennek az épületnek a külső és részben belső felújítására került sor 2003-2004-ben. A munkálatok 
költségeit a kárpótlás során visszaigényelt iskoláért és tanítólakásért kapott összegből, valamint 
egyházmegyei támogatásból fedezte a gyülekezet. A jelenlegi helyzet szomorú állapotról tanúskodik: 
helyben 2007 őszétől megszűnt az iskola, a fiatalok elköltöznek, a gyülekezet lélekszáma is folyamatosan 
apad. A jövendő az Úr kezében van! 

A nemesgörzsönyi fiókegyház 

A Pápai-síkság északi szélén fekvő település. Határában a Marcal és a Dorza patak folyik. 
Nemesgörzsöny 1940-ben Alsó- és Felsőgörzsöny egyesítéséből keletkezett község. A neve - Gursun, 
Gersen - szláv eredetű. A két Görzsöny története majdnem azonos. írásos adat 1346-ban említi először 
Gersen néven, 1544-ben Alsógersen néven szerepel. Az újkori adatokban a falu teljesen nemesi birtok, 
egytelkes nemeseké. Az 1433-ban említett Egyházasgersen 1641-ben Feölső Görsönként szerepel írásos 
emlékekben. Népességét szintén az egytelkes nemesek jelentették. A két község közös temploma 
- nevéből is következően - Felsőgörzsönyben állhatott. A két falu a török hódoltság idején sem 
néptelenedett el teljesen. Lakói több alkalommal is az ún. „kovács-úton" a közeli Marcal folyó egyik 
mocsaras részére menekültek, itt vészelték át a nehéz időket, visszatérésük után pedig újraépítették a 
lerombolt házakat. A két Görzsöny sorsa a 19. és 20. században is azonosan alakult. Nemesgörzsöny 
határában volt két középkori, a 18. századig létező falu: Királyfölde és Csajtorja. 

Nemesgörzsöny evangélikussága utolsóként, 1981-ben csatlakozott a mezőlaki missziói 
egyházközséghez. Eddig az időpontig a Takácsiban szolgáló lelkészek gondozták. Téli időszakban 
hetente tartottak bibliaórákat felváltva Alsó- és Felsőgörzsönyben a takácsi lelkészek, és látogatták az 
evangélikus családokat. A gyülekezetben havonta két alkalommal tartunk istentiszteletet, saját épület 
hiányában a református egyházközség templomaiban, illetve - téli időszakban - a felsőgörzsönyi 
gyülekezeti teremben. 

Máthé Csaba Levente 
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Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség 

8484 Nagyalásony, Kossuth u. 80. 
Tel.: 88/233-055 
Web: http ://nagyalasony-evangehkus.blogspot. 
com 
E-mail: nagyalasony@lutheran.hu 
Pongrácz Máté beosztott lelkész 

A nagyalásonyi gyülekezet 1672-ben keletkezett, 
anyakönyvezése 1769 óta van 
A dabronyi gyülekezet 1633-ban keletkezett, anya
könyvezése 1735 óta van 
Nemes- és Pórszalók evangélikus népe Dabrony 
filiájaként élt már a 17. században 

Nagyalásonyi társegyház: 202/184/150. 
Tisztségviselők: Csöngei Dezső felügyelő, Németh 
Béláné gondnok, Berecz Sándorné pénztáros, dr. 
Berecz Sándor a számvevőszék elnöke, Kiss László 
jegyző. Presbiterek: Balassa Dezső, Berecz Sándor, 
Bíró Károly, Császár Károlyné, Csöngei Dezső, 
Ferenczy Gyula, Koncsik Attiláné, László Zoltán, 
Nagy Károly, Nagy Ottó, ifj. Németh Béla, ifj. Nyárs 
Károly, Tulok Zoltán, Vánkos Gábor 

Dabronyi társegyház: 159/160/143. 
Tisztségviselők: Horváth Dezső felügyelő. Farkas 
János gondnok, Németh Miklós a számvevőszék 
elnöke, Szákovits Istvánné jegyző, Horváth Dezsőné pénztáros. Presbiterek: Ferenczy Zoltán, Gőgös 
Géza, Gőgös Győző, Gőgös Ottó, Gőgös Tamás, Horváth Attila, Nagy Zoltán, Nyíri Sándor, Papp 
Dezsőné, ifj. Péter Jenő, Vidáné Kovács Katalin 

Nemesszalóki társegyház: 253/191/157. Tisztségviselők: Porpácz Istvánné felügyelő, Szalóky Dezső 
gondnok, Bálint Istvánné a számvevőszék elnöke. Fodor Csilla jegyző. Mezoné Piri Anikó pénztáros. 
Presbiterek: Harkainé Csuka Szilvia, Ihász Joachimné, Mógor Attila, Piri Istvánné, Szálai Józsefné, 
Szalóky Zoltán. 

Vid szórvány; 25/22/20. László Istvánné gondnok 
Nyárád szórvány: 41/36/28 Sülé Pálné gondnok 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 680/593/498 

A gyülekezet története 

A Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközség 2003-ban jött létre 
a nagyalásonyi és dabronyi anyaegyházközség és a nemesszalóki filia társulásával, egyesítve a 
Somlóhoz közeli, Gányás és Hajagos patakok mentén meghúzódó falvakat. Egyházközségünkhöz a 
három társgyülekezeten kívül még két szórvány is tartozik, Nyárád és Vid. 

Mindhárom társgyülekezetben végbementek felújítási munkák a társulás rövid ideje alatt. 
Nemesszalókon a templom tűzfalát kellett felújítani. Nagyalásonyban a templom szószéke újult meg, 
illetve a kárpótlás útján visszakapott egykori iskola felújítása van folyamatban. Dabronybein 2006-ban 
a templom felújítása történt meg. 

A gyülekezeti élet legjelentősebb alkalmai a gyermek- és i^úsági alkalmak. 2003 óta minden évben 
szervez a gyülekezet hittantábort az általános iskolásoknak és biciklitúrát a fiataloknak. Mivel fiatalok 
egyik gyülekezetben sincsenek nagy számban, ezért közös alkalmak megszervezése biztosítja a 
fiataloknak a nagyobb evangélikus közösséghez való tartozás valóságának megélését. 

A nagyalásonyi gyülekezet története 
Nagyalásony község első okleveles említése 1240-ből származik. A nagyalásonyi gyülekezet egyike 

a legrégebbi gyülekezeteknek. Abban az időben keletkezett, amikor török világ volt Magyarországon, 
azonban hogy pontosan mikor jött létre, okmányok hiánya miatt nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy 
már az 1656. évben önálló gyülekezetként létezett. Perlaky Gábor (1732-1786) szuperintendens is említi 
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egy pásztori levelében, melyben mint régi gyülekezetet üdvözli a nagyalásonyi gyülekezetet. Ez a 
főpásztori levél azonban a gyülekezet keletkezésére vonatkozólag adatot nem tartalmaz. Egy nyomozási 
jegyzőkönyvből kitűnik, hogy 1721-ben Nagy Péter volt a gyülekezet lelkésze. E jegyzőkönyv szerint 
1721-ben néhány katolikus egyenlően fizetett adót az evangélikusokkal. A gyülekezet legrégebbi 
anyakönyve 1753-ban kezdődik. A latin nyelvű anyakönyv első lapjain olvasható a gyülekezetben 
legrégibb időtől kezdve a lelkészek, tanítók és felügyelők névsora. 

Az a hely, ahol ma templomunk áll, temető volt. Ezt bizonyítja a szájhagyomány és a templom 
melletti ásatások során felszínre kerülő elhunyt ősök földi maradványai. A templom építésére 
vonatkozó legrégebbi okirat a már emiitett 1721-ben kelt vallomási jegyzőkönyv, mely szerint 1656-
ban épült a templom. Valószínű, hogy már előbb is létezett itt gyülekezet, de hogy magánházban 
tartotta-e összejöveteleit, vagy más anyagyülekezet filiája lett volna, arról régi irataink nem nyújtanak 
felvilágosítást. A gyülekezet lelkésze 1631-ben Almásy György, 1640-ben Hídvégi Mihály. A mai 
templom helyén 1786 előtt imaház állt. Döbröntey Lajos nagyalásonyi és Sebestyén Kovács András 
lelkész tették le az akkori templom alapkövét 1786. március 24-én az egész eklézsia jelenlétében rövid 
elmélkedés és imádság után. Ezt a templomot használták 1830-ig. 1831-ben megnagyobbították és 
ellátták toronnyal is. Kis János szuperintendens. Berke Mihály esperes, Szakonyi Mátyás akkori 
dabronyi és a helyi lelkész közreműködésével szentelték fel a templomot, amelyet 1891-ben renováltak, 
a karzatot megnagyobbították, a tetőt megújították. 1891-ben szentelte fel Gyurátz Ferenc püspök 
a megújított templomot. A templomszentelés után való nap vette kezdetét a déli harangszó. Ezt 
addig katolikus szokásnak tartották, de mint több helyen (Pápán is), Gyurátz püspök gyülekezetében 
szokásba jött, gyakorlatba hozták Nagyalásonyban is. 1893-ban meghasonlás támadt a hívek közt a 
templomszékek használata miatt. A kérdés hosszabb tárgyalása után a megegyezés létrejött, a felek 
kibékültek, és ígéretet tettek, hogy egyesült erővel fognak munkálkodni a félreértések elkerülése 
végett. A templomot a huszadik század hetvenes éveinek végén renoválták, amely felújítás során 
lebontották a karzat kétoldalt benyúló részét. A templom orgonája romos állapotban várja a felújítást. 

A régi parókia a huszadik század ötvenes éveiben lakhatatlan, romos állapotban volt. Sürgető 
feladat volt tehát egy új paplak építése. Egy 1956-ban tartott közgyűlés elhatározta, hogy a romos 
paplakot lebontja, és nem a régi helyén, hanem a gyülekezet által már megvásárolt templom melletti 
telken építi az új parókiát. 1956 októberében László Lajos presbiter, kőműves irányításával kezdődött 
el az építkezés. 1958-ban Halász Béla pápai esperes-lelkész adta át hivatalosan az épületben a lelkészi 
hivatal helyiségét. Az építkezés azután anyagiak hiányán lelassult. Ujabb gyűjtésből és az Országos 
Egyháztól kapott segélyekből 1970-ben fejezték be a munkát. 

Lelkészek 

Nagyalásony lelkészei 1700-tól: Szemerei Illés (?), Petrus Kelemen (?), Petrus Nagy (1721), Georgius 
Frentol (?), Johannes Zaborszky (?), Mathias Farkas (?), Stephaníus Nagy (1753), Stephanus Horváth 
(1756-1761), Johannes Dubovay (1761-1765), Georgius Bertók (1765-1770), Emericus Vidos (1770), 
Paullus Kövesfi (1771-1783), Míchael Usszini (1783-1784), András Sebestyén (1784-1792), Stephaníus 
Suhajdi (1792-1804), Paullus Erhard (szuperintendens, 1804-1806), Jonas Belitz (1806-1809), Rácz 
Dávid (1810-1831), Csáfordy János (1832-1865), Kiss Lajos (1865-1916), Kéri János (1915-1917), 
Baráth József (1917-1918), Gál József (1918), Mátis Károly (1919-1951). Nagy Gyula (1951-1975), 
Sághy András (1975-1993) Pőcze István (1993-1996), Karsay Lajos (1996-2000), Varga György (2000-
2003), Nagy Zoltán (2003-2008), Manke-Lackner Eszter beosztott lelkész (2008-2010), Pongrácz Máté 
beosztott lelkész (2010-) 

A dabronyi gyülekezet története 

A Dabrony településnév magyar névadással alakult ki a szláv Dobron személynévből. A névadási 
gyakorlat alapján arra következtethetünk, hogy a település neve 11. századi eredetű. A település 
határában fellelhető, illetve feltárt régészeti leletek arra engednek következtetni, hogy a terület jóval 
az Árpád-kor előtt is lakott volt már A gyűjtött őskori cserepek egy része bronzkor végi - kora vaskori 
urnasírok emléke, másik része pedig késő vaskori eredetű. A lelőhelyekről római edénytöredékek, egy 
korai, erős profilú bronzfibula és egy 4. századi kopott bronzérem is előkerült. A római korra jellemző 
az ezüstérmét is tartalmazó, fél kg súlyú pénzlelet is. 

A ma ismert legrégebbi oklevél, mely Dabrony települést megemlíti, 1240-ből való. A latin nyelvű 
oklevél, IV. Béla király adománylevele a Sopron várához tartozó Veszprém megyei Padár nevű 
várföldről, megemlíti a szóban forgó várföld birtokhatárait, így pl. Chatar (Csatár), Drusca (Doroska), 
ill. Olasun (Alásony) mellett Dobrunt is. Az oklevél bizonysága szerint tehát maga Dabrony is a soproni 
vár birtoka ekkoriban, és a feltételezések szerint már az ezt megelőző évszázadban is. (A soproni 
vár 1030-ban épült.) Az 1380-as oklevelek Alásonnyal közösen említik Dabrony várnépét. 1482-ben 
Mátyás király Kinizsi Pálnak adományozta, aki - az egyházlátogatási jegyzőkönyv tanúsága szerint 
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- ekkoriban építtette a falu templomát. Kinizsiről a birtok 1488-ban a budai káptalanra szállt. 1531-től 
Dabrony területe Choron András kezén van, ebből az időből származnak az első összeírások. Ebben 
az évben Dabronyban 8 elhagyott, 5 szegény és 33 adófizető portát valamint 120 családot írtak össze, 
tehát a falu akkori lakossága kb. 800 fő lehetett. Egy másik 1536-os összeírás szerint az akkor Vázsonyi 
(Horváth) Jeromos birtokaként ismert településen mindössze 2 elhagyott, 13 szegény és 20 adófizető 
porta volt - ez azt jelenti, hogy öt év alatt a falu létszáma közel 140 fővel csökkent, s ugyanakkor a 
megmaradó népesség folyamatosan szegényedett, adófizetőből zsellérsorba süllyedt. 1550-től Dabrony 
török fennhatóság alá kerül, s ettől kezdve közigazgatásilag a székesfehérvári szandzsákhoz tartozik. 
Az összeírás szerint ekkor kb. 480 lélek lakja (3 elhagyott, 4 szegény és 20 adófizető porta), míg 1566-
ban mindössze 25 adófizető portát írnak össze. Az összeírást követően a török neszét vette, hogy a 
pálos barátok is adót kívánnak szedni, ezért 24 portát teljesen elpusztítottak, a lakosság nagy részét 
pedig elhurcolták. A faluban ekkor mindössze 1 porta, azaz legfeljebb 20 lélek maradt. Dabrony tehát 
pusztává vált, a lakosság egy része a községet körülvevő nagy erdőségek mocsaras sűrűjében talált 
magának menedéket a nehéz időkben. 

1609/10-ben bérlőként Enyingi Török István, majd később Káldi Ferenc pápai alkapitány tulajdona a 
falu. Ez utóbbi különös kegyetlenségével irta be nevét a dabronyi történelembe. „Bizonyosan pusztán 
hagyjuk a falut, mert mind a törököt, mind őtet (vagyis Káldit) el nem győzzük, elfutunk a faluról, mert 
teljességgel eluntuk és nem győzzük a sok ínséget elviselni" - írják a dabronyiak panaszlevelükben a 
pálos rendi uraiknak 1627-ben. Levelükben kérik, hogy adják másnak őket, vagy vessenek ki summát 
rájuk. Közben a török is tovább sanyargatta a dabronyi népet. 

1660-ról jegyezték fel a következő történetet: A székesfehérvári török vezérnek, Hadzsi Musztafa 
szpáhinak meggyűlt a baja a dabronyi parasztokkal. Miután azok nem fizettek adót, 1661-ben néhány 
török fegyveresével elfogatta és elhurcoltatta a dabronyi bírót, egyúttal levelet küldött a faluba: 
„ha megrohad is, nem bocsájtja el". Üzenetét azzal toldotta meg: „rövidesen megmutatja nekik (ti. 
a lakosoknak) a bíró fejét". Miután látta, hogy hiábavaló a fenyegetés, az adó felét elengedte, csak 
fizessenek. De a dabronyiak így sem fizettek. Ekkor a szpáhi könyörgőre fogta a dolgot: „Apám sem 
volt rossz hozzátok, én sem akarok az lenni." A török uralom elmúltával, 1696-ban ismét a pálosok 
birtokolják az egész falut. 1698-ban a faluban csak 12 lakott ház állt, lélekszáma mindössze 50-60 fő -
ebből 10 fő katolikus, a többi evangélikus. Az evangélikusoknak ekkoriban már saját lelkésze is van, 
bár gyakran cserélődik. 

Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787) adatai szerint a 18. sz. végén Dabrony népessége 
458 fő. 

A napóleoni háborúk alatt a magyar nemesi sereg és a franciák harcai különösen ezen a vidéken 
voltak élénkek. Az anyakönyvi feljegyzések szerint sokat szenvedett a franciáktól a falu: „Nagy hadi 
sérülések és prédálások voltak a faluban a franciáktól ez év június hónapjában" - írja az akkori lelkész, 
Szakonyi József esperes. A néphagyomány szerint a Német-dombi (Kálvária-dombi) kereszt alá a 
harcokban elesett francia katonák vannak eltemetve. A 19. század közepére a falu lakossága szépen 
gyarapodott: 370 evangélikus, 293 katolikus, 30 református és 120 zsidó vallású lakosa összesen 813 
főt tett ki. 

A század legjelentősebb történelmi eseménye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. A többek 
között a jobbágyfelszabadítás jelszavával kirobbanó forradalom minden bizonnyal lelkesedéssel 
töltötte el az úrbéri terhek alatt évszázadok óta nyögő dabronyiakat, akik a korabeli dokumentumok 
bizonysága szerint mind a háborús közadakozásból, mind pedig az önkéntesek állításából kivették a 
részüket. 

A 20. század első háborújának, az egymillió magyar áldozatot követelő, négy évig tartó esztelen 
öldöklésnek 36 dabronyi halottja, számtalan sebesültje és hadirokkantja volt. A háború után a falu a 
fogadóval szemben emelt emlékművet a dabronyi halottak tiszteletére. A korábban itt álló fakeresztet 
a Kálvária-dombra helyezték át, s ennek helyére állították az emlékművet, melynek talapzatába 
bevésték a hősi halottak nevét. 

Az I. világháborúnád is közvetlenebbül érintette Dabronyt a század második nagy világégése, az 
1939-től 1945-ig tartó II. világháború, hiszen ezúttal nemcsak a falu katonának bevonult férfitagjai, 
hanem a polgári lakosság is kénytelen volt a harcok részesévé válni A frontátvonulás során 4 
dabronyi polgári lakos, a háború során összesen 33 ismert dabronyi lakos vesztette életét, vagy tűnt 
el. A II világháború áldozatainak emlékére is emlékmű áll. A huszadik században Dabrony község 
és gyülekezete lassan elérte legnagyobb lélekszámát. Ekkor a falu létszáma az ezret is elérte. Ezután 
sajnos elkezdődött, majd fokozatosan felgyorsult az elnéptelenedés. 2006-ban Dabrony lakossága 400 
fő körüli. Az evangélikus gyülekezet létszáma 170 fő. 2004-ben a község központjában, az evangélikus 
és katolikus templom által határolt téren felavatták Gárdonyi Géza író, egykori dabronyi katolikus 
tanító mellszobrát. 2006-ban a templomon teljes külső és belső felújítás ment végbe. A toronysisak 
- előző életveszélyes állapota miatt - teljes cserére szorult. Az egyházközség egykori parókiája majd 
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harminc éve üresen áll. Állaga erősen leromlott. Téli időszakban istentiszteleti helyként használja a 
gyülekezet az egykori lelkészlak egy szobáját. 

Dabrony lelkészei 
Bélyei Tamás 1564-ben már Dabronyban volt, sárvári tanítóskodása után került a faluba. 

Wittenbergben tanult. 1558-ban mint „jeles tanítót» említik. Kazdagh Márton 1596-ban még 
Magyargencsen volt pap, onnan került Dabronyba. Aranyady Mihály 1619 és 1630 között volt a falu 
lelkésze. Ide Vönöckről került. Szentmihályfalvai János 1630-ban került Dabronyba Hosztót községből, 
ahonnan azért távozott, mert hívei megvádolták gyenge szónoklatai miatt. 1646-ig prédikált a dabronyi 
gyülekezetnek, majd innen Kemeneshőgyészre, később Dörgicsére távozott. Vöröskői György frissen 
felavatott papként 1650-ben került Dabronyba, ahol 3 évig szolgált. 1654-ben, amikor dabronyi 
viselt dolgai miatt Musay püspök vádat emel ellene, már Tésen tartózkodik. A vádakra - miszerint 
„gyanús személyekkel* érintkezett, hajdúkkal, katonákkal társalkodott, részegeskedett, valamint 
egy volt lelkésztársát a tilalom ellenére „összeeskette egy másik nővel» - hallgatással felelt. Bűnei 
hallgatólagos beismerése után hivatalvesztésre ítélték. Szmetana András 1670. szeptember 10-én lett 
dabronyi lelkész, és mindössze néhány évet szolgált a faluban. Rajki Andrást 1673-ban a pozsonyi 
törvényszék elé idézték „lázítás" vádjával. A bíróságon lemondott állásáról. 

Virág Mihály sokoldalú férfiú volt, végzettsége szerint bíró. Tudott németül is. Köztiszteletnek 
örvendő lelkész volt, akit egyházi szolgálatok ellátására még Révkomáromba is elhívtak. A pestis 
idején mindvégig kitartott hívei mellett: az egész környéken ő volt az egyetlen, aki nem futamodott 
meg a betegek vigasztalásának és a halottak eltemetésének feladata elől. Itt-tartózkodásának pontos 
ideje ismeretlen. Korabeli dokumentumok szerint székhelyét akkor helyezte át Dabronyból Gércére, 
amikor a török a falut elpusztította. 

Ilosvai Illés 1695-ben lett Dabronyban lelkész. Itt-tartózkodásáról más adat nem áll rendelkezésünkre. 
Szemerey Márton korábbi mórichidai lelkész 1700-ban került Dabronyba. Kelemen Benedek 1703-tól 
dabronyi lelkész. Előtte Nagyszőllősön, később (1706-tól) Alásonyban szolgált. A már a 60-as éveiben 
járó Kelemen feltehetően köztiszteletnek örvendő, becsületes ember lehetett, legalábbis erre utal az a 
tény, hogy a környékbeli gyülekezetek egymás után hívták falujukba lelkésznek. 

Farkas Mátyás jeles tanító, a vönöckiek szenteltették pappá. Dabronyba 1710-ben került, ahol akkor 
már négy éve nem volt evangélikus lelkész (1706 és 1710 között a templom katolikus kézen volt). 1720-
ig volt itt. Élete későbbi szakaszában Alásonyban lett lelkész. Nagy Péter, Frental György, Horváth 
István: hármójukról mindössze annyit tudunk, hogy az 1720 és 1735 közötti 15 évben egymást 
követően Dabronyban voltak lelkészek. 

Szakonyi Ferenc, a híres nemesszalóki Szakonyi család tagja, 1735 és 1765 között volt dabronyi 
lelkész. 30 éves itteni szolgálata idején újjászervezte és felvirágoztatta a dabronyi gyülekezetet. Tompos 
Balázs Gergelyíből került Dabronyba 1765-ben, és 1771-ig szolgált itt. Művelt, tudós esperes, elismert 
szónok hírében állt. Felesége Perlaky Zsuzsanna, a sok jeles egyházi férfit adó Perlaky család tagja 
volt. Vázsonyi Sámuel 1771 és 1782 között volt lelkész Dabronyban. Az ő idejében, 1780-ban került a 
dabronyi evangélikus anyakönyvbe a következő fohász: „Esztendeinknek bölcs igazgatója Ura Istene 
tegye hasznos gyümölcsözővé az újesztendőt. Áldd dicsőségedre ebben a kis Dobroni Ekleziádba.» 

Nemes Búzás István csögleí származású lelkész 1782-től 1784-ig szolgált a faluban. Itt is nősült, 
felesége Kizsán Katalin volt. Nemes Illyés Ádám Takácsiból, lelkésszé avatásának helyéről jött 
Dabronyba 1784-ben. Nem nősült meg, leánytestvérével, Júliával lakott együtt, aki keresztelések 
alkalmával mindig komatársa volt. 1788-ban Rétibe ment lelkésznek. Kövesi Pál 1788-ban 64 évesen 
került a faluba lelkésznek, és 1791-ig dolgozott itt. Felesége, a szalóki származású Szőke Zsuzsanna 
itt halt meg 1789-ben. Kövesi Pál temetéséről így emlékezik meg a falu halotti anyakönyvi kivonata 
1792-ben: „Tiszteletes Tudós Kövesi Pál Uram életének 74. esztendejében hosszas nyomorúság után 
meghalván Nemes Szalókon kettős prédikációval butsogó (búcsúzó? búsongó?) versekkel, nagyszámú 
sokaság, aki jelenlétével tiszteltessenek meg.» 

Horváth Márton 1791-től nyolc éven keresztül volt a gyülekezet lelkésze. Felesége Rókás Zsuzsanna 
volt. 1792-ben egy kétéves, 1794-ben pedig egy hathetes kisfiúk halt meg itt. Örzse leányuk is 
Dabronyban született. Horváth Péter 1799 és 1802 között volt dabronyi lelkész. Ránk maradt kézírásából 
arra lehet következtetni, hogy képzett, művelt ember lehetett. Erre utal az is, hogy innen külföldre 
távozott, hogy tanulmányait folytassa. Dabronyban maradt keresztfiának később Meszlenből írt 
levelet, ahová lelkésznek került. 

Nemes Kis Dániel Bakonyszombathelyről került Dabronyba lelkésznek 1802-ben, és öt éven 
keresztül látta el itt a szolgálatot. Bozay Zsófiát vette feleségül, 1807-ben itt született meg János nevű 
fiuk. Anyakönyvi bejegyzései jó német és latin tudásról árulkodnak. Komái környékbeli előkelő 
családokból származtak. (Szakonyi, Noszlopy, Berzsenyi, Vidos családok). 1807-ben Vecsére távozott. 
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Nemes Szakonyi József Dabronyban született 1746-ban. Szülőfalujába 1807 novemberében került 
vissza lelkésznek 27 évi pápai szolgálat után. Esperes lett, majd körzeti jegyző. Síremléke ma is áll a 
temetőben. Annak a Szakonyi Ferencnek a fia volt, aki szintén dolgozott Dabronyban lelkészként 1735 
és 1765 között. 

Nemes Magassy Dávid volt uraiújfalusi káplán 1811-ben került Dabronyba. Itt vette el feleségül 
Gothárd Annát, és gyermekeik - Dávid, Klára és Rozina - is itt születtek. 1822 őszén Kissomlyóra került. 
1838-ban ő temette el Dukai Takách Judit költőnőt. Szedenics György 1822 és 1828 között volt a falu 
lelkésze. Jó hirű, jól képzett, de tartózkodó ember volt, az abban az időben szokásos keresztkomaságot 
senki kedvéért sem vállalta el. 0 volt a későbbi dabronyi lelkész, Bárdosi Jenő ükapja. 

Perlaky István 1828-tól 35 éven keresztül volt lelkész a faluban. Felesége a jómódú Szőlősi családból 
származó Mecséry Sarolta volt. Szép, áhítatos prédikációi miatt kedvelték a falu lakói. Haláláig itt 
dolgozott Dabronyban. Itt temették el 17 éves fiával együtt, sírjuk ma is látható a dabronyi temetőben. 
Dabronyi lelkészkedése idején, 1848-ban kolera dühöngött a környéken. A külföldről ide küldött 
orvosok azt tanácsolták a lelkésznek, hogy felvilágosító munkával, a betegség okainak feltárásával 
próbáljon meg nyugtatólag hatni a feldúlt hívekre. További tanácsuk volt, hogy a pánik elkerülése 
céljából az egy faluban elhunytakért egyszerre harangozzanak, valamint az orvosi szerek mellett 
ajánlják gyógyteakeverék használatát. A fodormenta, mustárlevél és kámforos pálinka összetételű 
teakeveréket a presbitérium javaslatára a lelkésznél vagy bírónál kell tartani nagyobb mennyiségben. 
Az ekkor készült egyházi jegyzőkönyv megemlíti, hogy izzasztó hatása miatt hasznos lehet még a 
végtagok forró pálinkával való bedörzsölése, illetve mustárpép-borogatás alkalmazása a hason. 
Szédülés ellen fodormentát, mákonyt és bizonyos ammóniumkészítményeket javasoltak. 

Borbély Sándor 1864-től egészen 1909-ig volt a dabronyi evangélikus gyülekezet lelkésze. A róla 
fennmaradt emlékek szerint szerényen, de pontosan végezte munkáját. Felesége Karsay Ida, Karsay 
Sándor dunántúli szuperintendens leánya, az egész falu orvosaként tevékenykedett. Egyik leányukat 
kérte feleségül Gárdonyi Géza. Felesége Dabronyban van eltemetve, ő maga Pozsonyban halt meg. 
Dabronyi lelkészkedése idején, 1867-ben évi 21 korona hozzájárulást szavazott meg a gyülekezet a 
soproni főiskola fenntartásához. Szintén az evangélikus gyülekezet jegyzőkönyvéből tudjuk, hogy 
ekkoriban a sorkatonai szolgálatra besorozottakat, valamint a rokkantakat egyáltalán nem, a 21 év 
alatti fiatalokat pedig csak külön evangélikus püspöki engedéllyel eskethette össze a lelkész, valamint 
hogy a házasságok kihirdetésére kizárólag ünnepnapokon lehetett sort keríteni. A jegyzőkönyvben 
rögzítették 1872-ben Borbély Sándor dabronyi lelkész egyházi jegyzővé történő kinevezését is. 

Kakas E. József 1909 és 1953 között, több mint egy emberöltőn keresztül látta el a faluban a lelkészi 
teendőket. Lelkes, de hirtelen haragú ember volt. Itt-tartózkodása idején renováltatta a templomot, 
ifjúsági házat építtetett. Nyugdíjazása után Balatonszepezden, később Gyenesdiáson élt. Ott halt meg 
1973-ban, 88 éves korában. Felesége Belohoczky Jolán volt, 3 gyermekük született. Lelkészkedése idején, 
1933-ban olyan nagy viharkár keletkezett a faluban, hogy azzal a presbiteri gyűlésnek is foglalkoznia 
kellett. Az itt készült jegyzőkönyvből tudjuk, hogy a vihar megbontotta az iskola tetőzetét, ledöntötte 
a tanítólakás tűzfalát, elvitte a lelkész 15 m hosszú pajtájának teljes tetőzetét, megbontotta a templom 
tetőszerkezetét és a torony bádogborítását. A kár 5000 pengő volt. 1935 tavaszán a templom előtti tér 
megvásárlásáról döntött a presbitérium. A tér Ferenczy Sándor tulajdona volt. Ezzel összefüggésben 
kérték a községtől az egyházi épület előtt álló mérlegház elvitelét. A következő évben, 1936-ban 
nyári napközi otthon létrehozásáról született döntés a presbitérium gyűlésén. Az iskolások száma 
ebben az évben 54, az ismétlősöké 23 volt. 1937 nyarán Ritzli József helybéli ács elkészítette az iskola 
padozatát, Krauz András kőművest pedig az iskolaépület felújítására kérte fel a presbitérium. 1943 
elején a presbiterek fűziskola telepítéséről döntöttek. Határoztak arról is, hogy a temető hátsó részét 
diófákkal ültetik be, melyeknek termése az 1. évben a lelkészé, a 2. évben pedig a gyülekezeté lesz. 
1946-ban Márk Ernő menekült tanítót bízták meg a megüresedett tanítói állás betöltésével. 1947-ben 
arról döntöttek a presbiterek, hogy a lelkészi, illetve tanítói földek után az adót a haszonélvezőknek 
kelljen megfizetniük. Az evangélikus lelkész fajárandósága 72 köbméter volt. 1952 őszén Kakas József 
bejelentette, hogy „felsőbb utasításra* 43 évi szolgálat után lemond a lelkészi hivatásról. A lelkész 
anyagi helyzetéről árulkodik az a jegyzőkönyvi feljegyzés, miszerint Kakas kérte a gyülekezetet, hogy 
az összedőlt halottasház maradványait adják neki. 

A lelkész lemondása után fél évvel, 1953 márciusában került sor az új lelkészt megválasztó közgyűlés 
előkészítésére. A közgyűlés megszavazta, hogy föld helyett a gyülekezet évente 15 mázsa búzát vagy 
annak pénzbeli ellenértékét és 10 köbméter fát adjon a lelkésznek. Egyúttal határoznak arról is, hogy 
az akkor Zsédenyben szolgáló Bárdosi Jenőt hívják meg Dabronyba lelkésznek. Március 21-én került 
sor Kakas József búcsúztatására és az új lelkész, Bárdosi Jenő fogadására. Kakas József az új lelkésztől 
„az Istenbe vetett hit folytatását* kéri. 

Bárdosi Jenő (1910-1985) 1953-tól 1976-ig volt dabronyi lelkész. Apja Bárdosi Aladár iskolaigazgató 
volt. A fiú Pápán, Sopronban tanult. Idekerülése előtt Szombathelyen, majd Csöglén dolgozott 

861 



A reformációtól - napjainkig 

segédlelkészként, ahol megszervezte a szórványgyülekezetet, majd lelkészlakást és templomot 
építtetett. 1943 és 1950 között Sopronkőhidán szolgált. Mint a fegyintézet lelkésze, ő gyóntatta 
és kísérte utolsó útjára Bajcsy-Zsilinszky Endrét, akinek édesanyjához írott utolsó levelét élete 
kockáztatásával a cipője talpában csempészte ki a börtönből. Dabronyi szolgálata idején lelkészlakást 
építtetett, felújíttatta a kerítést és az orgonát, és megszervezte a nemesszalóki templom átépítését. 
Első felesége, Halász Hona a dabronyi temetőben nyugszik. Egy gyermekük született, Tibor, aki 
csecsemőkorában meghalt. Második feleségével, Ferenczy Máriával 1975-ben esküdött meg. 1976-
ban nyugdíjba ment, de az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökének kérésére pár hónapig még 
helyettes lelkészként ellátta a dabronyi és a nagyalásonyí hívek szolgálatát. 1981-ben Pápán halt meg, 
ahová végleges nyugdíjba vonulása után költözött. Dabronyi lelkészkedése idején a presbitérium 4 fős 
bizottságot hozott létre, melynek a temető rendjére kellett vigyáznia. A lelkészlak rendbetételét 1953 
nyarán Nyárs Sándorra, a templomtető megjavítását pedig 1955 tavaszán Ritzl József ácsmesterre 
bízták. 1965 januárjában az eltörött harangtengelyt a téesz gépműhelyében javították meg, a torony 
villámhárítójának felszerelésével pedig Rozsássy József debreceni iparost bízták meg. Az 1971. év nagy 
eseménye Ottlyk Ernő püspök látogatása volt. 1972-ben kutat ásattak a temetőbe. Bárdosi Jenő 21 évi 
szolgálat után 1976. május 9-én vonult nyugállományba. Munkáját nagy elismeréssel köszönte meg 
a falu. Nyugdíjas éveiben Pápán kisegítő lelkészként és a Református Gyűjtemény munkatársaként 
dolgozott. 

Sághy András 1976 és 1993 között volt a terület lelkésze. A dabronyi lelkészi hivatal Bárdosi 
távozásával megszűnt, Sághy András már a modernebb nagyalásonyí lelkészlakásból látta el többek 
között a dabronyi, a kertai, a szentimrefalvai hívek szolgálatát. Az ő nevéhez fűződik a dabronyi 
templom külső vakolása és zsindelyezése, melyhez az Országos Műemlék-felügyelőség is segítséget 
nyújtott. Főcze István 1993 nyarától 1995-ig dolgozott a területen. Karsay Lajos 1995. október 15-
étől látta el a dabronyi hívek lelkigondozásának feladatát. Varga György 2000 nyarától Pápáról 
helyettesítéssel látta el a lelkészi feladatokat. Nagy Zoltán 2003. aug. 15-től helyettes lelkészként szolgált 
a gyülekezetben, 2004. okt. 30-tól a társult gyülekezetek megválasztott lelkészeként Nagyalásonyból 
látta el szolgálatát. Manke-Lackner Eszter 2008 óta szolgál itt beosztott lelkészi minőségben, őt 2010 
nyarától Pongrácz Máté beosztott lelkész követte. 

A nemesszalóki gyülekezet története 
Szalók nevét legelőször egy belterületi birtok vitás megosztása alkalmával említik meg a Veszprémi 

ispánságon. Ekkor még nem Szalók volt a neve, hanem Gibártfalva, majd Zloknak nevezték. Később 
a falu két részét teljesen elkülönülten tartották számon Nemesszalókként és Pórszalókként. A nép 
nyelvében még ma is él ez az elnevezés, bár a két községrész 1926-ban egyesült. 

Valószínűleg a környékbeli községekkel egyetemben Nemesszalókon is a reformációt követően 
hamar volt már számon tartott evangélikus gyülekezet, pontosabban mint Dabronyhoz tartozó 
leánygyülekezet. Először talán még templom nélkül, magánházaknál jöttek össze, majd később 
istentiszteleti helyet építettek. Később a templom építője a falu akkori egyetlen földbirtokos 
családjának, a Szakonyi családnak valamelyik tagja lehetett. 

Feljegyzések szerint 1760-ban már állt egy kőtemplom. Ehhez később építettek templomtornyot. A 
torony megépítését megelőzően egy háromlábú harangláb adott otthont a 75 fontos harangnak. 1838-
ban a templom nádfedelét zsindelyre cserélték. A torony 1861-ben épült. A tornyot Vendler József 
celldömölki építész, a bádogozást Ludvig Ferenc pápai bádogosmester készítette. 1838-ban vettek egy 
159 kg-os harangot, amit Győrben öntöttek. A templomot 1894-ben renoválták. A renoválás költsége 
1044 Ft volt, melyet a gyülekezet áldozott e célra. Ugyanekkor készítették a később 1958-ban átalakított 
szószékoltárt. A templom utolsó felújítása 1994-ben volt. Azóta a templom hátsó tűzfalát kellett 
lebontani és újrarakni. Ezenkívül a templomba bevezették a gázfűtést, így a havi kétszer megtartott 
istentiszteleti alkalmakon fűtött templomban vehetnek részt a hívek. 2004-ben egy pedáljátékra is 
alkalmas harmóniumot vásárolt a gyülekezet, amely azóta a gyülekezet istentiszteleti énekeit kíséri. 
A tervek közt szerepel a templomtető felújítása és az egykori iskolaépület fűtésének korszerűsítése. 

Az első evangélikus iskola tanítólakással együtt épült. Az épület azonban 1865-ben leégett. A telekhez 
Szalóky Imrénétől és utódaitól a jelenlegi telek egy részét megvették. Az új iskola 1866-ban épült, 1867. 
szeptember 8-án avatták fel. Az egykori evangélikus iskola épületét az államosítás után is iskolaként 
használták. A helyi általános iskola új épületének megépítése után azonban már nem használták az 
épületet. Kárpótlás útján visszakerült a gyülekezet tulajdonába az épület. Ma gyülekezeti teremként 
használja a gyülekezet az épület egykori osztálytermét. A különböző gyülekezeti rendezvények mellett 
2006 nyarán itt szervezett a gyülekezet angol nyelvtanfolyamot is a község fiataljainak. 

Nagy Zoltán 
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Sevinger László számvevőszéki tagok, 
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Presbiterek: Bódis György, ifj Bódis György, Bódis Mihály, Czaltik Mihály, Dunajcsik István, 
Esztergályos Lászlóné, Ham Balázs, Hornyák Gábor, Hornyák Pálné, Jancsek György, Jancsek 
István, Jancsek Sándorné, Jelenek Lászlóné, Lukács Zoltán, Mekota István, Pál Györgyné, Pavelka 
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A gyülekezet története 
Öskü község Veszprém megye keleti felén, a Bakonyalján, Veszprém és Várpalota közt fekszik. A 8-as 

főúton, illetve a Szombathely-Budapest vasútvonalon érhető el. Nevét az „ős" szóból származtatják, 
melyhez utótagként a várat jelentő „kő" fogalmat kapcsolták. A falu keletkezését a 11-12. századra 
teszik. 

Ösi magyar falu, melyet az Ösbő nemzetség mint várépítésre alkalmas területet kapta. Határából 
római, avar és népvándorlás korabeli tárgyak kerültek elő. Öskü nevét először egy 1082-es okirat 
emhti I. László király idején „Villa Ees", majd"Eős" néven, 1461-ben az Újlaki család itt építi fel várát. 
Az Újlaki-vár kőből épült, a falu neve pedig „Eőskő" lett. A vár oszlopának darabját, ablakkereteit 
1962 tavaszán vízvezeték építésekor találták meg. 

A török időkben lakatlan puszta lett, ahová 1650-től a birtokos Zichyek németeket hoztak be. 1708-ban 
a község lakosságát elüldözték Rákóczi kurucai. 1718-ban 20 szlovák család Pozsony és Besztercebánya 
környékéről települt ide (Pavelkák és Homyákok). Ez évtől a lakosok tanítót is tartottak. 1721-től 
„vegyes gyülekezet" néven találunk bejegyzést. Az új hazát talált telepeseknek az állattenyésztés, 
földművelés, mészégetés, fuvarozás, fafeldolgozás, malomipar, kézművesség adta a megélhetést. 1756-
ban különböző vallási problémák miatt vizsgálatot tartottak, melyet Jankovics László és Grmanecz 
István vezetett le. 1785-86 között, II. József rendelete idején felépült az evangélikus templom kőből 
fagerendákra cserépfedéssel. Kereszttel díszített tornya fazsindelyes. A népesség száma 1785-től (946 
fő) folyamatosan emelkedik. 

A település híres szülöttje Tasner Antal, aki gróf Széchenyi István személyi titkára (1833-1848), 
majd a Lánchíd Társaság titkára volt. Emléktábla jelzi az átalakított szülői házat, melyben általános 
iskola működik, és az iskola Tasner Antal nevét viseli. 

A község nevezetessége a vasútvonal melletti szikladombon álló román stílusú templomocska, 
amely félgömb tetőzetű aszimmetrikus ellipszis alaprajzú, hengeres kupolatoronyból és egy kisebb 
félköríves szentélyből tevődik össze. Az épület a 11. századból való, részét képezte az Újlsiki család 
által épített várkastélynak, mely a rómaiak Osonibus települését átszelő hadiút őrtornyának alapjaira 
épült. 
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A gyülekezet 

Az evangélikus gyülekezet az 1660-as évek után a szlovák ajkú lakosok idetelepítésével keletkezett. 
A gyülekezet első lelkésze, akiről már feljegyzéseket is találunk, Raksányi György volt. Ö kezdte meg 
az ösküi evangélikus gyülekezetben az anyakönyv vezetését 1721-ben. Károly István esperes 1737-
ből való feljegyzésében szerepel az ösküi lelkész fizetése is. 1753-ban a vármegyét is foglalkoztatta 
az az eset, hogy egy V. J. ágostai vallású ember feleségét a plébános akarta eltemetni, azt azonban a 
lutheránusok nem engedték. Még 1755-1756 között is folyt az erre vonatkozó tanúvallatás. 1721-ben 
már van a gyülekezetnek tanítója is. Az első tanítómestere Záchen Márton volt 1721-1734-ig. Az 
ösküi gyülekezet temploma 1786-ban épült meg. Hosszabb időn keresztül a veszprémi evangélikus 
gyülekezet is Öskü filiája volt. 1784-ből őrzünk egy parancsot, mely az ösküi evangélikus prédikátort 
Veszprémbe küldi. 

A gyülekezet lelkésze Zsakó János, akit 1891. március l-jén hívott el a választó egyháztagok 
bizalma az ösküi lelkészi állásra Csákvárról. Március 19-én kezdte meg szolgálatát. Húsz éven át volt 
lelkésze a gyülekezetnek. 1911. december 28-án halt meg. Barecz Kálmán felügyelő utódjaként az 
1897. augusztus 15-én tartott közgyűlés hegyeshalmi Fischer Károly Akarattya pusztán élő nagybérlőt 
választotta meg felügyelőnek. Szeptember 26-án iktatta be őt felügyelői tisztébe Szalay Ferenc esperes. 
Székfoglaló beszédében Fischer Károly a gyülekezet és felügyelője közötti bensőséges viszonyról szólt. 
Ugyanezen a gyűlésen Fischer Károly 50 koronát adományozott a gyülekezetnek a templomi oltár 
rendbehozására. 17 éven át volt a gyülekezet felügyelője. 1914. március l-jén halt meg Győrött 61 éves 
korában. Nagy Jenő, a gyülekezet lelkésze a szeptember 20-án tartott közgyűlésen elismerő szavakkal 
méltatta szolgálatát. 

1898-ban a gyülekezet kántortanítója Jankó Sámuel, akit 1898. március 6-án választott meg a 
gyülekezet Maskováról. Jankó Sámuel április 3-án a délutáni 2 órás vonattal érkezett meg, és a délutáni 
istentiszteleten a lelkész be is iktatta hivatalába. Jankó Sámuel 1913. augusztus 13-án a közgyűlésen 
jelentette be tcmítói állásáról való lemondását és nyugdíjba vonulását 42 évi tanítói szolgálat után. A 
gyülekezetnek 15 évig volt kántortanítója. 

1901. augusztus 5-én az ösküi gyülekezet az egyházmegyei gyámintézettől 75 korona és 31 fillér 
adományt kapott a templom renoválására. Az 1903. május 17-én tartott közgyűlés részletesen tárgyalja 
a rossz állapotban lévő templomtorony, templomtető, elkorhadt faanyag kicserélésére, renoválására és 
a templom szükséges külső-belső kőműves munkálataira vonatkozó költségvetéseket. A közgyűlésen 
jelen vannak a vállalkozók is, akik benyújtják az egyes munkálatokra való költségvetésüket. Mivel a 
jelen lévő gyülekezeti tagok ezeket soknak tartják, ezért pályázatot írnak ki, és ebből a célból értesítik 
Bognár János veszprémi ácsmestert és Stéger Péter székesfehérvári vállalkozót. Június 14-én ismét 
tárgyalja a közgyűlés a toronytető és a templom külső-belső tatarozását. Három vállalkozó küldte 
be árajánlatát. A három közül kettő személyesen is megjelent. A gyülekezet Bognár Jánossal kötött 
megállapodást: az egész munkát Litz Jánossal együtt 3200 koronáért, azaz 1600 forintért elvégzik, de 
úgy, hogy a gyülekezet a munkához a mészen és a murván kívül mást nem ad. Minden mást tehát, 
így a napszámosokat is, nekik kell felfogadni és fizetni is. Október elejére a templomrenoválás és az 
asztalosmunkák elkészültek. Október 4-én szentelte fel a templomot Szalay Ferenc esperes Horváth 
Dezső veszprémi és Zsakó János ösküi lelkészekkel. 

1903. november 21-én déli harangszókor a kisharang megrepedt, melyet a gyülekezetnek sürgősen 
pótolnia kellett. A harangöntésre december 6-án szerződést kötöttek Tóth Árpád veszprémi 
harangöntővel. Az elkészült új harangot 1904. február 5-én hozta el Veszprémből Tamaskovics István 
gyülekezeti tag. A gyülekezet lelkésze, Zsakó János az új harangot felszentelte és rendeltetésének 
átadta. 1904. július 25-én katonák szállták meg a falut. Kapitányuk a feleségével együtt a lelkészi 
hivatalban vett szállást. Szeptember végén mentek el a katonák a faluból, s így a lelkészi hivatal is újra 
szabad lett. A gyülekezeti tagok száma megfogyatkozott 1904-1907 között, mert sokan vándoroltak ki 
Amerikába. 

Az 1908. június 4-i egyházközségi közgyűlés elhatározta az iskola padlózását, új padokkal és 
ablakokkal való ellátását, mely munkálatok 810 koronájába kerültek a gyülekezetnek. A munkák a 
tanév kezdéséig elkészültek. 1911. december 28-án meghalt Zsakó János lelkész. Utána a gyülekezet 
életében a lelkészi állás betöltése körül kellemetlen, a lelki életben is visszaesést jelentő bonyodalmak 
következtek. Az esperes Horváth Sándor várpalotai lelkészt mint a szomszédos gyülekezet lelkészét 
bízta meg a gyülekezet gondozásával. Ö végezte itt a lelkészi szolgálatot 1912. november 17-ig. Az 
1912. november 12-én megtartott lelkészválasztó közgyűlés Nagy Jenő, felsőesztergályi lelkészt 6 
szavazati többséggel választotta meg lelkészének. 1913. február 16-án volt beiktatása, melyet Horváth 
Dezső veszprémi lelkész végzett. 

1913. augusztus 10-én Jankó Sámuel nyugalomba vonulásával a kántortanítói állás is megüresedett. 
Utódának a szeptember 17-én megtartott tanítóválasztó közgyűlés Szebedinszky Mihály zsámbokréti 
tanítót választotta meg. 1914-ben az I. világháború kitörésekor ő is bevonult katonának. 17 hónap 
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katonai szolgálat után mint rokkantat szabadságolták. 1917 júliusában a Felvidéken választják meg 
tanítónak, így augusztus 12-ével itteni kántortanítói állásáról lemondott, és augusztus 15-én elment 
a gyülekezetből. Utódát az 1917. október 7-én tartott közgyűlés választotta meg. Három pályázó 
volt: Hámornyik Mihály penci, Makatura János verbóc-istvánhegyi és Valócki Gábor nemesváraljai 
tanítók. A közgyűlés egyhangúlag Makatura Jánost választotta meg. 1918. február 10-én kezdte meg 
munkáját, és 25 éven át volt a gyülekezet kántortanítója. 1942. február 27-én betegszabadságot kért a 
gyülekezettől, s beadta nyugdíjaztatási kérelmét. 1942. november l-jével ment nyugdíjba. 

A gyülekezet felügyelője ezekben az években Bárdossi Gyula hajmáskéri vasutas főtiszt, akit 1917. 
március 25-én választott meg a gyülekezet. Június 24-én iktatták be tisztségébe. Majdnem másfél 
évtizeden keresztül volt felügyelő, amikor is Celldömölkre költözött. 1917 őszén a 387 bécsi font súlyú 
harangot hadicélokra levették és 860 korona értékben megváltották. 1918 tavaszán 27 db homlokzati 
orgonasípot szereltek le hadicélokra, és 532 koronáért váltották meg azokat. 

1913. júhus 2-án beiktatták a veszprémi egyházmegye esperesi tisztségébe Takács Elek homokbödögei 
lelkészt, akire az ösküi gyülekezet május 25-én adta le a szavazatát. TaJcács Elek esperes 1917. március 
7-én hivatalos látogatást végzett a gyülekezetben. 1920. október 13-án canonica visitatiót tartott 
a gyülekezetben Kapi Béla püspök. Jelen voltak ezen az alkalmon Takács Elek esperes és László 
Miklós püspöki titkár is. 1924. november 18-án Takács Elek esperes újra egyházlátogatást végzett a 
gyülekezetben. Vele volt Hering János veszprémi lelkész is. Ugyanebben az évben eternitpalával fedték 
be a parókiát. 1925. július 29-én a 2. számú tanítói állásra megválasztották Péter Irma tanítónőt, aki 
az 1926. szeptember 26-án tartott közgyűlésen lemondott állásáról, és Nyíregyházára ment tanítani. 

1926-ban a templomot befedték eternitpalával, a mennyezetet stukatúrral látták el, kívül-belül 
kijavították és kimeszelték. 1928. április l-jén harangavatási ünnepséget tartottak, melyet az esperes 
megbízása alapján Horváth Sándor várpalotai és Hering János veszprémi lelkészek a helyi lelkésszel 
együtt végeztek. 1929. május 18-ánTakács Elek esperes ismét egyházlátogatást végzett a gyülekezetben. 

A faluban 30 éven keresztül, 1916-1945 között veszélyt jelentett a szombatisták hódítása. Ezekben az 
években a gyülekezet tagjainak létszáma mintegy 200 fővel csökkent, ami a gyülekezet összlétszámának 
a 25%-át tette ki. Volt olyan év, hogy 15-20 család jelentkezett ki a gyülekezetből. 

Nagy Jenő 19 év után a gyülekezet állapotának rosszabbodása és egyes gyülekezeti tagok 
rosszakaratú bujtogatása miatt 1931. november 1-jei közgyűlésen benyújtotta a lelkészi állásról való 
lemondását. A lemondás előtti zavaros állapotok ismét szükségessé tették az esperesnek Ösküre való 
kiszállását 1931. június 17-én. A lelkész nyugalomba vonulásával, 1931. november l-jével a gyülekezet 
adminisztrátorává Csillag Ferenc csöglei lelkészt nevezték ki. A lelkészválasztás 1932. június 5-én 
volt, amikor a gyülekezet két részre szakadt. Volt, aki Csillag Ferenc lelkészt akarta, s voltak olyanok, 
akik Galáth György lelkészt. Augusztus 21-én Csillag Ferenc lelkészt iktatták be lelkésznek Ösküre. 
Két év múlva a lelkész maga kéri a püspököt, hogy segítsen neki Ösküről elpályázni. A püspök 
1934. szeptember 23-án Sikátorra helyezi őt adminisztrátornak, Ösküre pedig Zsemberovszky Jánost 
helyettes lelkésznek. Csillag Ferenc 1935. június 30-án mondott le ösküi lelkészi állásáról. 

Az egyházközség felügyelője ezekben az években Óbetkó Vilmos, akit az 1932. július 31-én 
megtartott közgyűlés Bárdossi Gyula utódaként megválasztott. Beiktatása 1932. augusztus 21-én a 
lelkészbeiktatással együtt történt meg. Óbetkó Vilmos 9 éven át volt a gyülekezet felügyelője, 1941-ben, 
hosszú ideig tartó súlyos betegség után, halt meg. Óbetkó Vilmos utóda a felügyelői tisztségben Halász 
János nyugalmazott igazgatótanító, Veszprém megyei tűzrendészeti felügyelő, aki a gyülekezetben 
a másodfelügyelői tisztséget már évek óta ellátta. Hcdász Jánost az 1941. november 9-én tartott 
választói közgyűlés választotta meg. Beiktatása 1942, június 14-én volt. 5 éven át volt felügyelője a 
gyülekezetnek. 1946. június 2-án nyújtotta be a közgyűlésnek lemondó levelét elfoglaltságaira történő 
hivatkozással. 

Az 1934. november 4-i közgyűlés elhatározta a templom villanyvilágítással való ellátását, melynek 
költségeit gyűjtés útján és az ifjúsági pénztárból kívánják fedezni. A lelkészválasztó közgyűlés 
1935. augusztus 11-én ült össze Ihász Mihály kertai lelkész, esperesi megbízott és Óbetkó Vilmos 
felügyelő mint egyházmegyei felügyelőhelyettes elnökletével. A közgyűlés egyhangú felkiáltással 
Zsemberovszky Jánost választotta meg lelkészének. A lelkész beiktatása szeptember 15-én volt. Takács 
Elek esperes végezte a szertartást. 

1935. május 26-án a közgyűlési határozat elrendelte a lelkészlakot és a tanítói lakást körülfogó kőkerítés 
renoválását, mely kb. 800 pengőt tett ki. Az október 20-i közgyűlés elhatározta a 2. számú tanterem 
építését. Zsemberovszky lelkész idejében épült meg 1936-ban a gyülekezet új iskolája. Bevezették az új 
énekeskönyvet és az egységes istentiszteleti liturgikus rendet 1936. advent 1. vasárnapjával. 1940-ben 
renoválták a kántortanítói lakást és a régi iskolatermet, és megépült a gyülekezeti terem is a bibliaórák 
és egyéb összejövetelek helyének. 

1945-ben a háború pusztítása elérte a gyülekezet egyházi épületeit, templomát, lelkészlakását, 
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iskoláit, kántortanítói lakását. A lelkészlakást, így a gyülekezeti irattári helyiséget is először a 
német katonaság foglalta le hadikórháznak, majd ezek elvonulása után az ideiglenesen átvonuló 
foglyok részére fogolytábornak használták. A gyülekezetben hónapokon keresztül nem volt lelkész, 
a gyülekezeti irattárból csak az maradt meg, amit az akkori gondnok a saját lakására átmentett és 
megőrzött. A háború befejezése utáni nehéz időkben a gyülekezet vezetői Bierling Ernő felügyelő és 
Kiss Ferenc lelkész voltak. Bierling Ernőt 1946. június 2-án választotta meg felügyelőjévé a gyülekezet 
közgyűlése. Beiktatása július 28-án történt meg Hering János veszprémi alesperes lelkész szolgálatával. 

1946. március 15-ével az egyházi főhatóság Zsemberovszky Jánost a világi bíróság elmarasztaló 
ítélete alapján a lelkészi feladatoktól eltiltotta, állásvesztésre ítélte június l-jével. Ezért Zsemberovszky 
János 1946 őszén elhagyta Ösküt, és szülőföldjére. Aszódra költözött. A lelkészi szolgálat végzésére 
a püspök 1946. március 15-ével Balogh István volt vendvidéki lelkészt küldte ki adminisztrátorként. 
Balogh István közel 1 évig szolgált a gyülekezetben, amikor is a gyülekezetben lévő békétlenségek 
miatt kérte a püspöktől a gyülekezetből való elhelyezését. Az 1947. január 19-én tartott közgyűlésen a 
helyettes lelkész bejelentette a gyülekezetből való távozását. 

A kántortanítói állásban Makatura János utóda Tóth Sándor volt felsőszeli (ma Szlovákia) tanító 
lett, akit a gyülekezet 1943. január 10-én választott meg. 5 évig volt kántortanítója a gyülekezetnek, fél 
évig pedig kántora. 1944. október 20-án bevonult katonának, nyugaton fogságba esett, 1946 májusában 
tért haza. 1948. június 16-ával, az iskolák államosításával, állami tanító lett. Kántori szolgálata 1948. 
november 28-án kelt felmondólevelének alapján szűnt meg 1948. december l-jével. A 2. számú 
tanítói álláson tanítók voltcik: Péter Irma, Zsemberovszky Judit, Podhravszky Margit, Ormosi Iván, 
id. Javornitzky Ervin, 1 évig Mészáros Ferenc is, aki 1946 tavaszán halt meg. Id. Javornitzky Ervin 
két ízben is tanítója volt a gyülekezetnek. Először 1920-tól 1923-íg, majd 1941. november 9-től. 1948 
júniusában az iskolák államosításával ő is állami tanító lett. Az ösküi állami általános iskolánál az 
igazgatói teendők elvégzésével az állam őt bízta meg. 1948 decemberétől 1949. december 31-ig ő 
volt a gyülekezet kántora, amikor is a kántori és a presbiteri szolgálatáról is lemondott. 1947-ben 
az általános iskola bevezetésével a tanköteles gyerekek száma megszaporodott, szükségessé vált a 
3. számú evangélikus tanítói állás megszervezése is. Erre az állásra a gyülekezet 1947. március 9-én 
ifl. Javornitzky Ervin okleveles tanítót választotta meg. 1948 júniusában az állam őt is átvette állami 
tanítónak. 

Kiss Ferenc lelkészt a püspök 1947. március l-jével küldte ki a gyülekezetbe helyettes lelkészi 
minőségben. 1947. július 13-ig szolgált így a gyülekezetben, amikor a lelkészválasztó közgyűlés 
megválasztotta lelkészének. A lelkészbeiktatást szeptember 14-én tartotta Takács Elek esperes. Az 
1947-1948-as évek a háború utáni nehéz viszonyok és súlyos feladatok közepette is az újjáépítés 
esztendei voltak. 1945-ben súlyos háborús kár éri főként a tornyot és a templom tetőszerkezetét, 
melyet Kiss Ferenc lelkész irányításával és a gyülekezet összefogásával 1947-1948 között sikerült 
helyreállítani. 1958-ban a torony alapzatában 10 db gerendát kellett pótolni, a deszkákat ki kellett 
cserélni, a templomot kívül-belül tatarozni kellett, valamint a templom orgonáját kellett javítani 38 
000 Ft összegben. 

1978-tól, Kiss Ferenc lelkész halálától helyettes lelkész végzi a gyülekezet gondozását. 1980-ban a 
templom új köntösbe öltözött. A tetőszerkezet több gerendáját kicserélték, a tetőt új palával fedték be. 
A toronysisEikot rozsdátlanították és lefestették. A templomot külsőleg tatarozták, vakolták, a teljes 
belsőt is lefestették, a padokat rendbe hozták, az orgonát felújították, a harangokat villamosították. 
A templom villanyvezetékét kicserélték. Az összköltség 220 000 Ft volt. A nagy munka elvégzése a 
gyülekezet példaszerű anyagi áldozatával, összefogásával, sok társadalmi munkával és az Országos 
Egyház 110 000 Ft-os segélyével vált lehetővé. 

1984-ben a parókiát külsőleg renoválták. Az 1985. szeptember 8-i közgyűlés döntött a lelkészlakás 
egy részének bérbeadásáról a községi tanácsnak. 1985-ben a földrengés nagy kárt tett a templomban. 
A templom mennyezetéről a vakolat nagy területen lehullott, a falak megrepedeztek. Az Állami 
Biztosítóval többszöri megbeszélés után sikerült megegyezni, hogy számla alapján kifizeti a kártérítést, 
így anyagi megterhelés nem hárult a gyülekezetre, sőt dr Nagy Gyula püspök által 15 000 Ft rendkívüli 
segélyt is kapott a gyülekezet. 1994-ben a templom tornyát festették, villámhárítókat szereltek fel a 
templomra, a templom ablakait kicserélték. Ezeket a munkálatokat gyűjtésből és segélyből fedezték. 

Az 1989. november 12-i közgyűlés megválasztotta lelkészének Herdliczka Éva lelkészt, akinek 
beiktatása 1989. december 16-án volt. A beiktatáson részt vettek Varga György esperes, Kiss Attila 
egyházmegyei felügyelő, Csonka László helyi plébános, dr. Molnár Gyula székesfehérvári felügyelő, 
Hernád Tibor veszprémi lelkész. A lelkésznő 1992. augusztus 9-ig szolgált a gyülekezetben. A lelkésznő 
távozása után, 1992 őszén az iskolát renoválták 152 443 Ft, a parókia központi fűtését vezették be 164 
071 Ft, a templom harangjait automatizálták 28 000 Ft összegben. 1993-ban a parókia ablakait és 
ajtajait cserélték ki 502 283 Ft összegben. 

1993. február l-jétől Kapi Zoltán, távozása után pedig 1995-1998 között Stermeczki András a 

866 



Ösküi Evangélikus Egyházközség 

gyülekezet lelkésze, őt pedig 1999-től Lampért Gábor helyettes lelkész követte 1999. június 31-ig. Győr 
Sándor lelkész 1999-től 2002-ig szolgált a gyülekezetben. Az ő szolgálata alatt újították fel a parókia 
konyháját és fürdőszobáját. 

2002. szeptember l-jétől pedig Hamza Kinga Dalma a gyülekezet lelkésze. 2003-ban hangerősítőt 
szereltek a templomba, melyet a Dunántúli Egyházkerület támogatott anyagilag. 2004-ben európai 
uniós Sapard-pályázaton nyertünk 6 248 282 Ft-ot, és 2 214 965 Ft-ot az Országos Egyház biztosított. 
Ebből elvégeztük a templom külső homlokzatának a tatarozását, vörösrézre cseréltük a csatornákat, a 
templom padjait renováltuk, mivel műemléki védettségük miatt nem lehetett új padokat csináltatni. 
A templom renoválásának munkálata 2004 novemberétől 2005 májusáig tartott, a templomot 2005. 
november 5-én szentelte fel Ittzés János püspök az új gyülekezeti házzal együtt. 

Az új gyülekezeti házat 2005. május 9-én kezdtük el építeni, és ugyanezen év szeptember 30-án 
történt felszentelése. Az összköltség 22 500 000 Ft volt, mely a Petőfi-iskola eladásából, kárpótlásból és 
GAS támogatásból tevődött össze. A felszentelésre be is rendeztük a gyülekezeti házat. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek: Raksányi György (1660-?), innen neveket nem tudunk, csak egy nyom van: 1737-ből egy 
feljegyzésben szerepel a lelkész fizetése. Itt is az elnyomás ideje következett. 

Maskovics Pál (1821-1827), Sinkovics János (1828-1866), Zatkalik Károly (1867-1888), Szálai Ferenc 
(1889-1891), Zsakó János (1891-1911), Horváth Sándor helyettes lelkész Várpalotáról (1911-1912), 
Nagy Jenő (1913-1931), Csillag Ferenc (1931-1934), Zsemberovszky János (1934-1946), Balogh István 
(1946-1947), Kiss Ferenc (1947-1978), Németh Ferenc helyettes lelkész Várpalotáról (1977-1989), dr. 
Zsednai Józsefné Herdliczka Éva (1989-1992), Kapi Zoltán (1992-1995), Stermeczki András (1995-
1998), Lampérth Gábor helyettes lelkész (1999), Győr Sándor (1999-2002), Hamza Kinga Dalma (2002-) 

Tanítók: Záchen Márton (1721-1734), innen itt is szünet mutatkozik. Jankó Sámuel (1898-1913), 
Szebedinszky Mihály (1913-1917), Makatura János (1917-1942), Tóth Sándor (1943-1948), 2. számú 
tanítók: Péter Irma (1925-1926), Zsemberovszky Judit, Podhravszky Margit, Ormosi Iván, id. 
Javomiczky Ervin, Mészáros Ferenc, ifj. Javorniczky Ervin (1947-1948) 

Felügyelők: Barecz Kálmán (7-1897), Fischer Károly (1897-1914), Bárdossi Gyula (1917-1932), 
Óbetkó Vilmos (1932-1941), Halász János (1941-1946), Bierling Ernő (1946-?), innen gondnokok 
vezették a gyülekezetet, akinek nevét nem tudjuk, Sevinger László (?-?), Kamondi Lászlóné (2008-) 

Hamza Kinga Dalma 
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Pápai Evangélikus Egyházközség 

8500 Pápa, Széchenyi u 15. 
Tel.: 89/324-360 
Web: http://papa.lutheran.hu 
E-mail: papa@lutheran.hu 
Polgárdi Sándor lelkész, esperes 

A gyülekezet 1705-ben keletkezett, az üldö
zés után 1784-ben alakult újra. Anyaköny
vei: 1703-1714 között voltak már, 1784-től 
indult az anyakönyvezés újra. 
A íiókegyház a múlt század végén alakult, 
és a szórványok később csatlakoztak. 

Pápai anyaegyház: 2949/1665/786. 
Tisztségviselők: Venczel Csaba felügyelő, 
Vajda Imre másodfelügyelő, Hári Gyuláné 
jegyző, Farkasné Betéri Judit számvevőszéki 
elnök, Tóth Béla pénztáros. Presbiterek: Antalné 
Ihász Mária, Borbély Lajos, Cser Zoltán, Elekes Lajosné, Hardi Jenő, Kovács Endréné, Mező Lászlóné, 
Németh Péterné, Ruzsás Kálmán, Solymosi János, Szűcs Gábor, Szabó Dezsőné, Szokodi Tivadarné, 

Borsosgyőri fiókegyház: Pápával/86/47 
Szórványok: Kup (20/12/10), Nóráp (14/14/10), Kéttornyúlak (10/10/5), Pápakovácsi (24/8/5), 

Döbrönte (5/1/-), Ganna (4/9/2), Farkasgyepű (9/2/-), Pálházapuszta (l / l /-) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 3032/1808/865 

A gyülekezet története 

A város története 

Pápa, ez a különös szépségű dunántúli kisváros (34 500 lakossal) Veszprém megye északnyugati 
részén a Bakony hegység és a Kisalföld találkozásánál fekszik. A várost átszelő patakok korábban a 
híres malom-, bőrfeldolgozó-, kékfestőiparnak energiát adó forrásai voltak. Az áthaladó Győr, Zirc, 
Veszprém, Devecser, Somló-hegy, Celldömölk, Csorna irányába vivő utak - mint az országos főutak 
hálózatába tartozók - elősegítették az ipar és a kereskedelem fejlődését, a vásározást. A pápai piacok 
és vásárok országos hírnévre tettek szert a 14. századtól. 

Pápa nagyon régóta lakott hely: az újabb kőkortól (Kr. e. 2500-500), a rézkorból (Kr. e. 2500-1900), 
a kora vaskorból (Kr. e. 800-400), a késő vaskorból (Kr. e. 400-Kr. születése) is találtak itt régészek 
leleteket, de a római korból is. A népvándorlás korában a nyugati avar birodalomnak nagyobb 
telephelye volt a mai város helyén (két avar kori temető is van itt). A mai Pápa részét képező Borsosgyőr 
falu neve is az avar „gyűrű" (vár) származéka. Az avar kort követő szláv telepre honfoglaló őseink 900 
táján találtak rá. A honfoglalók emlékét az Árpád unokájáról elnevezett. Pápával határos Tevel (ma: 
Adász- és Nagytevel) őrzi. A törzsek által meg nem szállt föld a fejedelem birtoka volt, az 1000. évtől 
királyi birtokká vált. A feltevés szerint Szent István felesége, Gizella kíséretében levő német lovagok 
egyikének - egy Poppo nevű bajor főúrnak - adományozta a területet. Innen is eredeztetik a város 
nevét. A legújabb kutatások szerint viszont a város helyén található Pápafalu nevű helységről kapta 
nevét. 

A város (falu) első írásos emléke 1061-ből való (a zselicsszentjakabi monostor alapítólevele). A 
várossá válás bizonyítéka egy 1398-ból származó oklevél, amely a települést már „civitas (város) Pápa" 
néven említi. Az újkori Pápa város helyén - a már említett Pápafalun kívül - még 10 középkori 
településről tudunk. A város a 15. században virágzó mezőváros volt a Garai család kezében, 1482-től a 
Zápolyák, 1528-tól Thurzó Elek, 1535-től pedig az Enyingi Török család birtokolta. Ettől az időszaktól 
vannak adatok a pápai evangélikusság megjelenéséről is. A város jelentős szerepet töltött be a Rákóczi
szabadságharc idején is. Vak Bottyán főhadiszállása volt (1705) a Dunántúlon. A szabadságharc 
bukása után az Esterházyak korában igazi barokk várossá vált. 1809 júniusában - a ménfői csata 
után - Napóleon csapatai tartották megszállás alatt (5000 sebesültet ápoltak Pápán a hadjárat idején). 
1848/49-ben a Pápa melletti Ihászon vívták meg a szabadságharc egyetlen Veszprém megyei csatáját 
(1849. júüus 27. Kmety György tábornok). 
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Pápai Evangélikus Egyházközség 

Pápa a jelentős kézműves- és manufakturális ipara, fejlett mezőgazdasága mellett mindig fontos 
iskola- (ref teol. akadémia, tanítóképző, róm. kat. és ref nőnevelő intézetek, középiskolák) és 
katonaváros (M. Kir. Honvéd Huszárezred, első magyar ejtőernyős zászlóalj, repülőtér) volt és az ma 
is kiegészítve a gyógyturizmussal. 

Borsosgyőr (fiókegyházközség): avar kori település, máig megőrizte az avar földsáncok nyomait. 
Pápa része, lakóinak száma 600 körüli, az evangélikus istentiszteleteket a református templomban 
tartják. 

Az evangélikusság története Pápán a türelmi rendeletig 

A lutheri reformáció feltehetően a mohácsi csata után közvetlenül elkezdődhetett a városban. 
1527-1535 között Thurzó Elek volt a pápai földesúr. A család ismert volt a lutheri tanok iránti 
rokonszenvéről.^'" De „a reformáció Pápán az Enyingi Török Bálint alatt érte el zenitjét. Befejezte 
a Thurzó Elek alatt elkezdett hittérítést.""^ Papja, Bálint pap - egykori ferencrendi szerzetes, - Illés 
Bálint, akit gazdája. Török BáUnt Debrecenbe is magával vitt. 1531-ben a gyülekezetben már iskola 
működött. Ennek bizonyítéka többek közt az iskola harangjának felirata:"Schola reformata Papensis, 
1531." (A reformált pápai iskola, 1531.) 1534-ből pedig tudunk egy tanítóról is, Gyzdawyth Péterről, 
aki így írta alá levelét: "ludi magister et capellanus sed non papisticus" (elemi iskolai tanító és káplán, 
de nem pápista)."' Nyilván temploma vagy istentiszteleti helyisége is volt már a gyülekezetnek. Pápa 
tehát az egyik legrégebbi szervezett evangélikus gyülekezetünk. 

László Jónás pápai lelkész (1836-1872) feljegyzése szerint Dévai Bíró Mátyás is megfordult Pápán, 
aki elhozta Bálint papnak Luther és Melanchthon leveleit. Erről azonban ezen a feljegyzésen kívül 
nincs más adatunk. Az azonban bizonyos, hogy Sztárai Mihály 1567-1574 között itt volt lelkész. 
Minden bizonnyal legalább egy esztendeig Huszár Gállal együtt dolgoztak Pápán, az előbbi talán a 
gyülekezetben, az utóbbi a katonák között. Ügy tudjuk, hogy 1560-ban szinte az egész város Luther 
tanait fogadta el. Huszár Gál fia, Dávid, aki apja után volt lelkész, Pápán már a reformáció helvét 
irányát követte és hirdette, „az ágostai hitvallásúak beolvadtak a református közösségbe. A lutheránus 
gyülekezet gyakorlatilag megszűnt, közel egy évig nem volt saját prédikátoruk" - írja Tóth Béla 
emlékezésében. 

A 17. században az evangélikusok már elenyészően kevesen voltak, és a két felekezet között eleven 
hitvita folyt. A század második felére tovább erősödött a református egyházközség, s lassan a dunántúli 
kerület központja lett. A helvét szellemű hecegszőUősi kánon (törvénykönyv, 1576) Huszár Dávid 
szorgalmazására a pápai nyomdában is megjelent latin és magyar nyelven. A református gyülekezet 
1617-ben választott először presbitériumot, főiskolájuk és nyomdájuk is működött egészen 1630-ig. 

A kibontakozás a már említett Csáky gróf nevéhez köthető 1628-tól. A Wesselényi-összeesküvés 
felfedése után Pápáról és környékéről is beidézték a református lelkészeket és tanítókat. Ebben az 
időben „a szomszéd falvakból jöttek (ti. lelkészek) itt maradt híveiket gyóntatni és temetni a régi 
temetőben (a mostani Anna téren), egyházi beszédet is mondtak. 1670 körül a nehéz viszonyok között 
szervezkedni kezdenek Pápán evangélikus őseink, és a reformátusok által átengedett templomban 
tartanak istentiszteleteket még mindig a vidékről jött lelkészekkel.""* 

A Rákóczi-szabadságharc alatt alakult újra az evangélikus gyülekezet a városban. 
A kurucok 1704-1709 között uralták Pápát, ebben az időben a pápai evangélikusság élhetett 

vallásgyakorlási lehetőségével. 1707-ben házat szereztek a város piacterén. Ennek földszintjén rendezték 
be az oratóriumot (imaházat), az emeleten pedig a beiktatott lelkész, Kövesdi János prédikátor lakását. 
De mindjárt az udvar egyik épületében iskolát is indítottak Rogáts János tanító lakásával együtt."^ 

Kövesdi utódja 1719-ben a szakonyi születésű. Hallében tanult győri rektor, Tóth Sipkovics János 
lett. 1714-ben azonban, amikor a város és a környék az Esterházyaké lett, elűzték őt, s amikor 
megkísérelt ellenállni, fegyveres katonákkal zavarták ki, és könyveit elégették. A Tóth-Sipkovics 
által kezdett és vezetett anyakönyvet azonban megmentették, és később egy katolikus polgár adta 
vissza az evangélikusoknak. Ezt a rövid szakaszt nevezhetnénk a pápai evangélikusság második 
szerveződésének. Tóth-Sipkovits János később, 1742-től a Dunántúli Kerület püspöke lett. 

Tóth-Sipkovics János halála és a protestánsok Pápáról történt kiűzése után a hitükhöz hű 
evangélikusok Homokbödöge gyülekezetébe jártak, és „Homokbödögei és Pápai Augustana Confession 

541 Bunyitay-Rapaics-Karácsonyi: Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújitás korából. 1. Bp., 1902. 39. 151. In: 
Fabiny Tibor: Az evangélikusok Pápán. Tanulmányok Pápa város történetéből. Pápa, 2004. Továbbiakban: Fabiny 

542 Tóth Béla: Emlékezzél meg az egész útról... Pápa, 2000. 10. Továbbiakban: Tóth. 
543 Balázs János: Sylvester János és kora. Bp., 1958. 146. 
544 Payr Sándor: A pápai ág. hitvallású evangélikus gyülekezet rövid története. Kézirat. 1899. Pápai ev. lelkészi hivatal irattára. 
545 Fabiny. 7. 
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A reformációtól - napjainkig 

levő Összefoglalt Gyülekezet" néven állítottak ki lelkészi meghívólevelet i^ú Hrabovszky Sámuel 
lelkésznek, a későbbi püspöknek. 

A türelmi rendelettől az I. világháború végéig 

11. József türelmi rendelete fordulópontot jelentett a pápai evangélikusok életében. A pápaiak 1783-
ban kérték a szabad vallásgyakorlatot a takácsi és acsádi gyülekezetekkel együtt. A pápaiak 1400 
forintos felajánlást tettek az egyházközség fenntartási céljaira. Az engedély 1784-ben érkezett meg, 
amíg az megjött az istentiszteleteket Ács Mihály evangélikus nemes házában az Űj (ma Rákóczi) 
utcában tartották az e célra átalakított pajtában. Ezt a helyet 1784. február 15-én, éppen azon a 
napon, amelyen 70 évvel ezelőtt elvették az első imaházat, Perlaky Gábor püspök szentelte fel. Ez 
volt a pápai gyülekezet második istentiszteleti helye. Ebben az adatok szerint Kisgeresdi Németh 
István (1784-1786) lelkész végezte a szolgálatot. 1785-ben II. Józsefhez fordultak, hogy az 1714-ben 
lefoglalt ingatlan helyett templom és iskola építésére „fundust" kaphassanak. 1786-ban kezdődött el 
a nagy építés. Természetesen torony nélkül és nem az utcafronton kezdtek az építéshez. A felépült 
templomot Hrabovszky Sámuel püspök szentelte fel. Ekkor énekelték a „Vesd le, Pápa, a gyászruhádat" 
kezdetű éneket, amelyet Szakonyi József írt erre az alkalomra. Ez az épület lett a gyülekezet harmadik 
istentiszteleti helye. A lelkész lakását 1787-ben építették fel, de ekkor már valamelyik épületben folyt 
a gyermekek tanítása is. Három ingyenes, szegény sorsú diákról tudunk, akiket evangélikus családok 
élelmeztek. írások említik ebben az időben Kiss László rektort és Kovácsovics János kántort. Ebben az 
időben (1786-1807) Szakonyi József volt a lelkész, aki a régi dunántúli énekeskönyvbe is írt énekeket. 
10 évi nemescsói lelkészi munka után hívták meg Pápára, ahol esperes is lett."' 

Szakonyi utódja Berke Mihály (1808-1813) volt, akit az egyházmegye 1811-ben esperesnek is 
választott, őt Horváth István (1813-1831) követte a szolgálatban. Majd Sikos István győri születésű, 
Jénában tanult lelkész folytatta a szolgálatot, aki 1831-ben érkezett, „hivatalának elfoglalása után 17 
nappal a járványban meghalt, s a gyülekezetre hagyta könyvtárát, továbbá 4000 forintot. O volt a 
kolera utolsó áldozata".'" Molnár Gábor (1831-1836) következett a szolgálatban. Ebben az időben 347 
magyar és 100 német ajkú evangélikus élt Pápán, az istentiszteleteket két nyelven végezték. László 
Jónás (1836-1872) 34 éves korában lett a gyülekezet lelkésze. Apja és két testvére is lelkész volt. Több 
mint 35 évig hirdette a gyülekezetben az igét. Szolgálata idejére esett az 1848/49-es szabadságharc 
is. 1848. április 24-én rendezték a forradalmi örömünnepet, amelynek László Jónás volt a szónoka. 
Méltósággal viselte a Bach-korszak intézkedéseit is. Szolgálata a megpróbáltatások ellenére is az építés 
ideje volt mind az épületekben, berendezéseiben, mind a gyülekezet „belső" építésében. Amint arról 
volt már szó, írásba foglalta a gyülekezet addigi történetét, amelyet 1859-ben fejezett be.^*' 

Űj szakasz kezdődött a gyülekezet életében Gyurátz Ferenc szolgálatával. Jelölt volt Thomay 
József is. 1872. július 28-án a közgyűlés Gyurátz Ferencet választotta meg. Életével ebben a szűk 
keretben nem foglalkozhatunk."' Pápai szolgálatáról azonban el kell mondani: az elemi iskolát 
átalakította, korszerűsítette, megalapozta az iskolai és népkönyvtárat (1873), megalapította az iskolai 
takarékpénztárt. 1873-ben elindította a nőegylet életét és szolgálatát is, amely sokáig végezte a 
jótékonysági munkát, szervezte az ünnepségeket.*'" 

Gyurátz Ferenc állandóan erősítette a gyülekezet anyagi helyzetét. Tovább fejlesztette a Lutheránus 
Segélyegyletet, gyűjtést kezdett a templom és paplak újjáépítésére. Szoros kapcsolatot ápolt a 
gyülekezet tagjaival. 1882-ben építették újjá a lelkészlakást a még 1863-ban épült iskola stílusában és 
arányában. Lassan ismert lett az egyházmegyében, sőt a kerületben is. Városi képviselő és főrendiházi 
tag lett. 1895-1916 között a Dunántúli Egyházkerület püspökeként is szolgált rendkívüli szorgalommal. 
1925-ben fejezte be életét. Lelkészi szolgálata idején épült az egyszerű, mégis díszes templom, ez volt 
a negyedik, a ma is álló templom a pápai gyülekezetben. 

A templom felszentelése 1884. október 26-án történt. A templomot Hencz Antal, a tornyot Woyta 
Adolf tervezte. Az oltár Csizmadia Sándor és Turnher asztalosok munkája, a kőművesmunkákat 
Takács Imre, az ácsmunkákat Gyönge Imre végezte. A harangok (nagyharang és lélekharang) a 
Seltenhofer cég munkái. Az orgona Országh Sándor mester műve. 1939-ben ezt lebontották és a pécsi 
Angster művek készítette az újat. „Egyszerű megkapó szépségű a belső tér A hajót három oldalról 
oszlopokon nyugvó karzat keretezi. A hajó sík mennyezete festett kazettás ornamentális díszítéssel. 
A sokszögzáródású apszisban (a főhajót lezáró oltártér) a szószékoltár és a díszes vörösmárvány 
keresztelőkút" állnak - írja Tóth Béla. 

546 Acta Ecclesiae Evangelicae Neorectae Papensis. EOL. Can. Vis. Jegyzőkönyv 1887. 
547 Tóth. 34. 
548 Tóth. 37. 
549 Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza (1841-1925) Sopron, 1931. 
550 Kakas Irén dolgozta fel a nőegylet 50 éves történetét (1873-1923). Az írás 1924-ben született. 
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Pápai Evangélikus Egyházközség 

A huszadik század 
László Jónás és Gyurátz Ferenc lelkészi szolgálata 80 évet ívelt át a reformkortól a 20. század első 

negyedéig. Mesterházy László (1917-1928) nem könnyű örökségként vette át a szolgálatot. Gyurátz 
mellett nőtt fel, tanítványa, rokona és aztán püspöki másodlelkésze is volt. Ráadásul nemcsak 
„örökölte" a szolgálatot, hanem nehéz időben is vette át. Át kellett élniök és át kellett vezetniök a még 
élő Gyurátz Ferenccel együtt a kommün és Trianon idején a gyülekezetet. A vihar után a gyülekezet 
tovább erősödött. Újjászerveződött az egyházi iskoláztatás. 1926-ban elindult a „Légy hű" című 
gyülekezeti lap is. Pótolták a háborúban beolvasztott harangokat. 1928 októberében Kapi Béla püspök 
Schöck Gyula pü.spöki másodlelkészt küldte a gyülekezetbe. Közben több jelölt is volt, akik szívesen 
vállalták volna itt a szolgálatot. 1929-ben a gyülekezeti közgyűlés Schöck Gyulát hívta meg, de nem 
nagy szavazati aránnyal. Mivel „ellenérdekek", különböző csoportok működtek, nem volt könnyű 
dolga, de az akadályokat sikerült leküzdeni. Anyagilag nehéz korszakot élt át a gyülekezet, de az 
összefogás és a megbékülés most is segített. 

A történelem megint „közbeszólt". A második világháború, és ami utána következett, megint nehéz 
időszak volt. Ebben a korszakban két lelkészről kell megemlékeznünk. Bácsi Sándor (1938-1956) volt 
a gyülekezet lelkésze, és hitoktatóként Bárány László (1932-1969) szolgált. Ebben az időszakban erőt 
adott a gyülekezetnek a már előbb itt is elindult belmissziói és evangelizációs munka. 1956-ban Bácsi 
Sándor utódja Halász Béla (1956-1971) lett, majd őt Sikos Lajos (1971-1986) követte. Ezek voltak talán 
a gyülekezet életében lelkileg a legnehezebb évek, hiszen nemcsak belső elerőtlenedés, hanem külső 
nyomás is gyengítette annak életét. 

1986-ban Varga György került a gyülekezet és az egyházmegye élére. Az evangéliumi ébredésből 
indult lelkipásztor a gyülekezet ébredését, megelevenedését tűzte ki első célul. Ugyanakkor a 
régebben megindult templomrenoválást is befejezte. Sok mindent kellett újrakezdeni, és a fordulat 
idején át is rendezni."Pápán a gyülekezettel is bensőséges, testvéri kapcsolatunk volt. Nem a formaság 
és tisztelet mondatja ezt velem, hanem az élet tanúsította (...) szolgálataimban feleségem hűséges 
társam volt a gyülekezeti munkában is, gyermekek, fiatalok és idősek között is szolgált. Mindenütt 
kántori szolgálatot is teljesített" - a lelkész emlékező mondata nemcsak a munkára, hanem annak 
bensőségességére is utal. A gyülekezet erősödésének jele volt, hogy 13 év múltán, 1998 őszén, amikor 
Varga György nyugdíjba vonult, a gyülekezet lelkészházaspárt hívott meg: Koczor Györgyöt és Koczor 
Györgyné Farkas Etelkát. Az ő igyekezetük az volt, hogy a tradíciók megőrzése mellett új és mai 
utakat is keressenek a gyülekezet vezetésében. A gyülekezeti szolgálat mellett a 2001-ben beindított 
iskola vezetése is vállukon nyugodott. 2005-ig szolgáltak együtt. A lelkészválasztás előtt Varga György 
nyugalmazott lelkész volt a helyettesítés átmeneti szolgálatával megbízott lelkész. 

2008 tavaszán új lelkészt választottak, aki augusztus l-jén foglalta el hivatalát. Az egyházmegye is 
megtisztelte bizalmával Polgárdi Sándor (16 gyülekezet támogatásával) somlószőlősi lelkészt, és mint 
megválasztott pápai lelkész lett az esperes. Ahol korábban három lelkész szolgált, ott most egyedül 
végzi a gyülekezetépítés munkáját. Tanít a Pápai Református Kollégiumban, a város önkormányzati 
iskoláiban mindenhol megszólításra kerültek az evangélikusok. Gyülekezetépítési tervek, fejlesztési 
koncepció készült a kezdet kezdetén. 2008/09. tanévben 28 konfirmandus készült a májusi konfirmációra. 
Szép gyülekezeti jövőkép az ifjúsággal való foglalkozás, s különösen szívügyem az evangélikus hívek 
látogatása. Vallom, ha a lelkész bekopogtat a családi otthonokba azzal az egyház eléri híveit. S ezt 
követően a szervezett programokon való részvétel sokkal aktívabb. 

A 2001. évben elindított Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola a 2009. évben a felvett 1. 
osztályosokkal vált igazán nyolcosztályossá. A korábbi évek után úgy gondoljuk az egyházközségben, 
hogy sikerült tisztán és világosan megfogalmazni azokat az elképzeléseket és terveket, amelyek mentén 
nemcsak jövőképet formálunk, hanem céljainkat is szeretnénk Isten segítségével megvalósítani egy 
iskolavárosban, ott, ahol a történelmi egyházak nagy tradícióval rendelkeznek. 

Erre készült el dr. Nagy Tamás professzor terve, az ún. INSULA LUTHERANA, azaz a Lutheránus 
Sziget Pápán címmel. Tervezői szándékát, a tervben javasolt megoldásokat az a meggyőződés 
vezérelte, hogy a keresztyén élet és nevelés alapja a XXI. században is a templom és iskola marad. 
Reményik Sándor sorai nem veszítették el aktualitásukat. A megadott tervezési programban a legszebb 
evangélikus hagyományaink folytatását látjuk. E terv az itt folyó remélhetőleg generációkon átívelő 
szellemi, lelki munkának ad méltó keretet. Az oltalom és nyitottság jelszó mentén próbálunk egy 
olyan szigetet létrehozni, mely biztosítja lakói védelmét, de nyitva áll minden istenkereső, jó szándékú 
ember előtt. A megvalósulást EU-s pályázatból mint kiemelt projekt szeretnénk létrehozni. 

A 2009/2010. évi tanévnyitó istentisztelet keretében leplezték le az egykori pápai lelkész (1953-1954) 
dr. Fabiny Tibor jogász, ev. lelkész, egyháztörténész, professzor emléktábláját a klasszikus paplak utcai 
homlokzatán. 2009. nyár elején immár második alkalommal (két évenként) szervezi az esperes az 
egyházmegyei evangélikus találkozót Pápán a Sportcsarnokban „Biztatás és gondoskodás címmel". 
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A pápai helyőrségben 2009. január l-jétől Nánai László százados, tábori lelkész kezdte meg munkáját 
a Nehéz-Légiszállító Ezrednél, avagy közismert nevén a C 17-es bázison. A 12 nemzet által létrehozott 
szervezetben a svédek kérése volt, hogy egy evangélikus lelkész is szolgáljon közöttük. Az első angol 
nyelvíi istentisztelet 2009 pünkösdjén volt. Természetesen a gyülekezeti terem és templom is nyitva áll 
a külföldi evangélikusok számára, bármely program szervezéséhez. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
A gyülekezet lelkészei: Illési Bálint (1528-?), Gyzdawyth Péter (1534-?), Dévai Bíró Mátyás (1540 

körül), Sztárai Mihály (1567-1574), Huszár Gál (1574-1575), Huszár Dávid (1575-?, kálvinista irányt 
képviselt). Egerszegi István (1600-as évek eleje), többen Pápa környéki falvakból (1704), Kövesdi János 
(1707-1709), Tóth-Sipkovics János (1709-1714), Hrabovszky Sámuel (1757-1784), Németh István, 
Szakonyijózsef(l786-1807), Berke Mihály (1808-1813), Horváth István (1813-1831), Síkos István (1831), 
Molnár Gábor (1831-1836), László Jónás (1836-1872), Gyurátz Ferenc (1872-1916), Mesterházy László 
(1917-1928), Schöck Gyula (1928-1937), Bárány László hitoktató lelkész (1938-1956), Bácsi Sándor 
(1938-1956), Halász Béla (1956-1971), Sikos Lajos (1971-1986), Varga György (1986-1998) Koczor 
György (1998-2005), Koczor Györgyné (1998-2005), Varga György nyugdíjas lelkész helyettesként 
(2005-2008), Polgárdi Sándor (2008-) 

A gyülekezet felügyelői: Hőgyészi András, Thieringer János, Rádl Sámuel (?-1714), Barabás László, 
Király Pál, Gászler János, Habngast Mihály, Pálles György, Barabás József (1757-ig) Kamondy Márton 
(1784-1831), Kamondy Ferenc (1831-1848), Szakonyi Lajos (1848-1862), Horváth István (1862-?), 
Királyföldi Péter (?), Vid Károly (?), Kluge Ferenc (?), Ajkay Imre (?), Brader Sámuel (?), Lazányi 
Béla (1872-1896), dr. Kluge Endre (1896-1917), Bélák Lajos (1917-1927), KristóíFy Gyula (1944), Lóránt 
Ödön (1945-1950), dr. Huszár István (1950-1956), Nagy Sándor, dr. Somogyi László, dr. Erdészky Emil, 
dr. Balogh Károly másodfelügyelők. Persaits László (1994-2006), Venczel Csaba (2006-) 

A gyülekezet tanítói (az adatok nem mindig pontosak): Illési Bálint, Gyzdawyth Péter és Huszár 
Dávid után, Rogáts János (1709-1714), Kisgeresdi Németh István (1784-1786), Szakonyi József lelkész 
(1786-tól tanított is), segítői: StoUer Gottfried, Eördögh András, Kiss László (1790), Fülei Kis János 
(1797), Csengető Mihály (?), Molnár János (1800-1802), Druglányi Pál, Takáts János, Erdélyi János, 
Göndör István, Falvai Dániel (1802-1813), Torkos István (1813), Patyi Sándor (1813), Noszlopy János, 
Hammer Mátyás, Halász Gábor (1831), Rabolt István, Takáts János (1836-1850), Tompa Zsigmond 
(1850-1880), Gyurátz Ferenc tanítóként is működött, Kovács Gyula és Gyurátz káplánjai: Eőry 
Zsigmond, Keller Sándor (1894-1896), Szutter Dániel, Nagy Pál (1896-1929), Hujber Irma (1902-?), 
Kokas Irén (1906-1944), Kovacsovics Teréz (1908-1937), Ritschinger János (1929-1933), Gereben Zoltán 
(?-1948), Ágoston József (1929-1948), Rózsa Sándor (1934-1948) 

A jelenlegi általános iskolai tanítók: Sztics Gábor ált. isk. tanár, igazgató (2001-), Sándorné Borsos 
Rita tanítónő. Cser Zoltánné Szilágyi Erzsébet tanítónő, Orossné Teke Ágota tanítónő, Fábiánné 
Horváth Henrietta tanítónő, Békefiné Fodor Helga tanítónő. Varga Mónika tanítónő 

Tóth Béla 
Polgárdi Sándor 
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Sikátori Evangélikus Egyházközség 

8439 Sikátor, Kossuth u. 16. 
Tel.: 88/449-017 
Magassy Sándor helyettes lelkész 

A gyülekezet keletkezésének és az anyakönyvezés 
kezdetének ideje: 1787, 
de 1669-ben már volt itt evangélikus lelkész 

Sikátori anyaegyház: 141/144/112. 
Tisztségviselők: Pákozdi Imre felügyelő, Gombás 
Sándor gondnok, Horváth Istvánné pénztáros, Papp 
József címzetes másodfelügyelő, jegyző, Iváncza 
Sándorné számvevőszéki elnök, Vaczkó Ferencné és 
Pethő Lászlóné számvevőszéki tagok. Presbiterek: 
Bujtor Gábor, Gombás József, Horváth Géza, Ihász 
Pál, Iváncza Sándor, Kánai József, Kovács József, 
Mogyorósi Józsefné, Papp Zoltánné, Takács István, 
Teszéri Ferencné, Triebl Lászlóné 

Veszprémvarsányi leányegyház: 213/168/106. 
Tisztségviselők: Fodor István gondnok, Vaczkó 
Ferencné pénztáros, Pethő Lászlóné jegyző, Pethő 
József temetőgondnok. Presbiterek: Bauer Jánosné, 
Csonka Amanda, Csőre Péter, Fodor László, Németh 
Gyula, Németh Kálmán, Németh Miklósné, Pacsai 
Józsefné, Takács Ilona 

Szórványok: Lázi: (17/17/12), Románd (11/17/11), 
Bakonypéterd (5/3/2) 

Az egyházközség lélekszáma összesen 387/347/243 

A gyülekezet története 

Sikátor és Veszprémvarsány községek története 
Sikátort közúton a 82-es útról Veszprémvarsánynál letérve, attól 2 km-re lehet elérni. Győrtől való 

távolsága 33, mig Veszprémtől 44 km. Sikátor a Pannonhalmi kistérséghez tartozik. Azon hat település 
egyike, amelyeket Veszprém megyéből csatoltak át 2002. október 20-án a Győr-Moson-Sopron 
megyéhez. Sikátor község zsákfalu. Lakóinak száma 341 fő. 

1356-ban a Pók nemzetségből való Móric fia, Simon, bakonyi és győri főispán. Csesznek váráníik 
ura elfoglalja a pannonhalmi főapátsághoz tartozó Varsány községnek egy határrészét, és itt Sikátor 
néven új községet szervez, melyet a régebbi kolostori telepítésű pásztortanyával egyesítve néha 
Dombóteleknek is neveznek. Ettől kezdve Sikátor nem apátsági birtok, hanem a cseszneki várhoz 
tartozó jobbágyfalu. A település első írásos említését először 1392-ben találhatjuk meg Sykator névvel, 
mely latin eredetű szó, és szűk utcát, szőlő közötti „vakutat" jelent. 

A mohácsi vész után, az 1530-as években. Csesznek várának tulajdonosa, és így Sikátornak is 
földesura, az evangélikus Enyingi Török Bálint. Az ő befolyására csatlakozik Sikátor is a reformációhoz. 
Tehát a gyülekezet gyökerei a reformáció századába nyúlnak vissza. Ennek dacára Sikátor nevével az 
egyháztörténetben csak 1661-ben találkozunk, amikor Musay püspök az önálló egyházközségek közé 
sorolja. A törökök a községet 1542-ben elpusztítják, melyet a kisszámú őslakosság és az új telepesek 
1720 után építenek fel ismét. A lakosság mezőgazdasággal és a környező erdők miatt fakitermeléssel 
foglalkozott. Virágzott a település szőlőkultúrája. Vallási szempontból megosztott a falu, nagyobb 
része evangélikus, kisebb része katolikus. 

Veszprémvarsányt a Győrt Veszprémmel összekötő, 82-es számú út mentén, Győrtől 30, Veszprémtől 
40 km távolságra találjuk. A Pannonhalmi kistérséghez tartozik. Azon hat település egyike ez is, 
amelyeket Veszprém megyéből csatoltak át 2002. október 20-án Győr-Moson-Sopron megyéhez. 
Lakóinak száma 1049 fő. 

Nevét a pannonhalmi apátság 1210. évi oklevelében említik először Vosyan, majd 1531-ben Nag 
Warsan néven. Varsány volt a honfoglalás előtt a magyarokhoz csatlakozó alán néptöredék neve. A 
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középkorban az apátság legnépesebb faluja volt. A település 1542-től elnéptelenedik, csak 1606 után 
térnek vissza lakosai. A Bécs felé vonuló törökök utoljára 1683-ban égették fel a falut. Ekkor pusztult 
el római katolikus temploma, amit 1725-ben barokk stílusban építettek fel újra. 

A szőlőket 1714-ben telepítették újra az írásos dokumentumok szerint. Varsány népe földművelésből, 
szőlő- és gyümölcstermesztésből élt. A 16. században népessége magyar, vallási szempontból fele 
részben katolikus, a lakosok másik fele részben evangélikus, részben református volt. Iskoláját 1720-
ban alapították. 1982-ben iskolája körzeti iskolává vált. A 17. és 18. századi helyzet után fejlődést 
hoztak az 1895 körül megépült vasútvonalak. 

A sikátori gyülekezet története 
Első ismert nevű lelkésze 1669-ben Szudovszky Mihály volt. A gyülekezet az 1700-as években a 

győri egyházmegyéhez tartozott. Legrégibb emléke egy cin úrvacsorai kehely 1746-ból. A legtöbb leírt 
emlék Karsay Sándor dunántúli kerületi szuperintendens 1870. október 24-én történt egyházlátogatása 
alkalmára készült „Adatok" című feljegyzésben található. 

Ebben olvasható többek között, hogy a sikátori evangélikus egyházközség keletkezését homály fedi, 
és a szájhagyomány sem hagyott egyebet fenn róla az utókor számára, mint hogy hajdan istentiszteletét 
bizonyos Csőre Mihály nevű gazdaembernél, az akkori 65. szám alatti ház pajtájában, majd pedig 
az akkori 19. számú háznál a szobában tartotta. Fennmaradt két lelkészének neve: Bors Péternek, 
aki 1711-1739 között szolgált, és utódjának, Györgyi Jánosnak neve is, aki Bakonyszombathelyről 
költözött ide. E két lelkész idejében az egyházközségnek még semmilyen anyakönyve nem volt. Ezután 
az üldöztetés évei következtek, az anyakönyveket a bakonygyiróti plébános vezette, és a sikátori 
katolikus iskolamesternek adóztak az evangélikusok is. 1752-ben elveszik a lelkész és a tanító lakását, 
valamint a gyülekezet harangját, ezt követően a sikátoriak és a varsányiak Bakonyszentlászlóra jártak 
istentiszteletre, illetve az ottani lelkész gondozta őket. 

A szinte teljes megszűnés és sok nehéz vajúdás után életre kelhetett másodszor is az egyházközség 
a keresztelési és esketési anyakönyv címlapján lévő emlékirat szerint. A sikátori evangélikus 
egyházközség II. József császár 1781. évi türelmi rendeletének kihirdetése után sietett magához 
fiókosítani a varsányi, lázi, asszonyfai, tápi, szentmiklósi, rédei evangélikus híveket, sőt fogadta 
a sikátori és varsányi kevés számú helvét vallásút is. 1786-ban, 34 év után Sikátor újra önálló 
anyaegyházközségnek nevezte magát. Az ellenreformáció és az üldöztetés ideje alatt a gyülekezet 
hivatalosan megszűnt, de az evangélium kovászát nem lehetett kivonni a sikátori nép életéből. Ha nem 
is volt temploma, lelkésze, de a hithű szülők titokban élesztgették az evangélium tüzét, átörökítették, 
átplántálták gyermekeik szívébe az evangélikus hitet és öntudatot. Ez a magyarázata annak, hogy 
amikor II. József türelmi rendelete megjelent, lehetőséget adva gyülekezet alapítására, templom, iskola, 
paplak építésére, a sikátori evangélikusok megragadták az alkalmat, és 1786-ban szervezkedni kezdtek. 
Mivel a megkívánt létszámot nem érték el, az említett települések evangélikus családjaival összefogva 
közösen kértek engedélyt gyülekezet alapítására, amit 1786. december 6-án - az Esterházy földesúr 
minden kifogása ellenére - meg is kaptak. 1787-ben indul meg újra a gyülekezeti élet. Templomot, 
iskolát, paplakot építenek, harangot vesznek. A templomot 1791-ben szentelik fel. Négy év múlva már 
tanítójuk is van. 

A gyülekezet története lényegében a templom története is. Hiszen a hívek lelki életének és a 
lelkész munkaterületének is leglényegesebb helye a templom. A sikátori gyülekezet mostani, tehát 
új temploma 1896-ban épült Matísz János működése alatt, aki 1855-től 1903-ig volt a lelkész. A 19. 
század utolsó évtizedeiben nehéz helyzetbe került a gyülekezet. Régi templomának tetőzete beomlott, 
a falak megrepedeztek. A használhatatlanná és életveszélyessé vált templomot a hatóság bezáratta, és 
elrendelte lebontását. Ugyanakkor a paplak is elavult, és roskadozó állapotban volt. A gyülekezetnek 
választania kellett, templomot vagy paplakot építsen előbb. Matisz János a templomot választotta. A 
templomépítés nagy munkájában segítőtársa volt fia, Matisz Gyula varsányi körjegyző, aki 1892-től 
1911-ig volt a gyülekezet felügyelője. Az új templom 1896-ban készült el. 

Matisz János nem akart addig nyugdíjba menni, míg fel nem épül a templom, és míg a templomépítési 
adósságot a gyülekezet ki nem fizeti. Nem akart adóssággal küszködő eklézsiát átadni utódjának, inkább 
segédlelkészt kért maga mellé. 1901-től 1903-ig Kalmár Pál „öreg káplán" az agg lelkész „segédje", 
aki magát „kisegítő lelkésznek", „másod-lelkésznek írja." Nem lendíti fel a gyülekezet hitéletét, pedig 
minden igyekezete arra irányul, hogy ő legyen az öreg principális utódja. 

Amikor Matisz Jáinos 48 évi szolgálat után nyugdíjba megy, és fiához Varsányba költözik át, 
a gyülekezet bizalma 1903-ban Horváth Sándort hívja meg lelkésznek Nagyvázsonyból. Az új 
lelkész azonnal hozzálátott az új lelkészlakás építési előkészületeihez. A parókiális fundus északi 
szomszédságában megvette a gyülekezet egy kettős telek és ház felét, hogy az építendő lelkészlaknak 
utcai homlokzata is lehessen. Kivetés, kölcsön, adományok, Amerikában élő gyülekezeti tagok 
adománya és gyámintézeti segély biztosítják az építés költségeit. 1904-ben el is készült a 3 szobából, 
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konyhából, éléstárból, kamrából álló parókia, melybe a lelkész saját költségén vízvezetéket szereltetett. 
A régi lelkészlak felét lebontják, másik feléből mosókonyha, istálló, gyülekezeti magtár létesül. Az 
építési tervet Bárány Pál kisbéri építőmester készítette. Ez évben a gyülekezet gondnoka iíj. Takács 
Sándor volt. Az építkezéshez Veszprémvarsány kb. 15%-ban járult hozzá. 

A század elejének gazdasági és szociális viszonyaira jellemző, hogy a 380 lelkes gyülekezetből 25 férfi 
és 5 nő ment Amerikába „szerencsét próbálni". Sok családapa hagyta itthon családját, hogy odakint 
nehéz munkával és takarékossággal kis tőkét gyűjtsön, majd itthon egy darab földet vehessen, vagy 
házat építhessen. Ezek az amerikás magyarok nem szakadtak el sem a családtól, sem a gyülekezettől. 
Ezekhez fordult Horváth Sándor lelkész, és küldött ki gyűjtőívet a paplak építésére. A gyűjtés fő 
mozgatója Gombás Dávid volt. Az új paplakba rövidesen papnét hozott a fiatal lelkész Bobáról: 
László Irmát. 1906 tavaszán pedig már bölcső ring a parókián. 1906 végén Horváth Sándor Várpalotára 
távozik. 1906. december 25-én halt meg Matisz János nyugalmazott lelkész Varsányban, Sikátoron 
temették el. 

1907-től 1934-ig Pócza Ferenc a gyülekezet lelkésze, aki ezt megelőzően Pápán volt segédlelkész. 
Ö is legényemberként került Sikátorra, de csakhamar megnősült, Kiss Irént vette feleségül. A külső 
építkezések után a belső, lelki épülés is megkezdődött. Megindult az Egyházmegyei Belmissziói Egyesület 
irányítása mellett a vallásos esték sorozata. A nőegylet adakozásából márvány keresztelőkutat, díszes 
úrvacsorai kelyhet, keresztelőkancsót szerez be a gyülekezet, 1911-ben a templom külső és belső 
renoválása válik szükségessé. Ugyanebben az évben Matisz Gyula után Szupper Ernő vecsenyi intézőt 
választja meg a gyülekezet felügyelőjének. 

Az iskolát sem hanyagolja el a gyülekezet. Korszerű, vasszerkezetű iskolapadokat szereznek be. 
Foglalkoznak az új iskola építésének gondolatával is. A gyámintézet erre segélyt ad, de az 1914-ben 
kitört világháború miatt kénytelen a gyülekezet az iskolaépítést elhalasztani. A kántortanító ebben az 
időben Sütő János, aki 1894-től 1916-ig szolgált a gyülekezetben. Iskolai munkáját, a gyülekezetben a 
kántori és jegyzői teendőket buzgón, szorgalmasan elvégzi. 

A háborús évek megpróbáltatásait a gyülekezet is érzi. Alig van olyan család, amelynek valamelyik 
tagja ne lenne katona. Az egyház ezekben a megpróbáltatásokkal teli években samaritánusi szolgálatot 
teljesít. A nőegylet útján támogatja a Vöröskeresztet, tábori kórházak részére nyújt adományokat. 
Vigasztal, bátorít, testi és lelki sebeket kötöz. Anyagilag is áldozatot hoz. Az egyházfenntartási, 
iskolaépítési, orgonabeszerzési alapjait hadikölcsönbe adja. 1917-ben a nagyharangját rekvirálják el. 
Az anyagi áldozatnál nagyobb a vér- és az életáldozat. 4 év alatt 24 hősi halottat veszít a sikátori 
gyülekezet. 1916-ban nyugdíjba megy Sütő János tanító. Férfi tanerőt nem lehet kapni. A tanítást 
Pócza Ferenc lelkész veszi át. A kántori szolgálatot, énekvezetést Vincze Ferenc gyülekezeti tag végzi, 
aki ezért tiszteletdíjat kap. Ö az első laikus munkatársa a gyülekezetnek. 

1917-ben Halvax Károlyt választja meg a gyülekezet kántortanítóncik. Az ő kezdeményezésére 
már 1918-ban gyűjtenek orgonára. 1919-ben vasbeton karzatot építenek a régi fából készült kórus 
helyett, hogy el lehessen helyezni az orgonát. 1920-nak kiemelkedő eseménye Kapi Béla püspök 
hivatalos egyházlátogatása, amely a fokozottabb belmissziói munkának is irányt szab. Halvax tanító 
kezdeményezésére és vezetése mellett megalakul az i^úsági egyesület, az állandó férfi- és vegyes kar. 
Az i^úság egymás után rendezi a műsoros esteket, színi előadásokat, melynek jövedelmét az orgona 
beszerzésére fordítják. 1921-ben a Váradi és Brankovics cég az összegyűlt pénzből megépíti az orgonát, 
melynek felavatására 1921. december 11-én került sor. 

A következő évben már harangra gyűjt a gyülekezet. A fokozatos pénzromlás és súlyos gazdasági 
helyzet következtében azonban csak 1925-ben tudják megrendelni a két új harangot a soproni 
Seltenhoífer cégnél. A régi 52 kg-os kisharangot beöntetik a 312 kg-os „Erős vár a mi Istenünk" és 
a 186 kg-os „Boldogok a békességre igyekezők" elnevezésű harangokba. A vas harangállványt Papp 
Kálmán lakatos, gyülekezeti tag készítette jutányos áron. A harangbeszerzés költségeiből kiveszi a 
részét a gyülekezet minden tagja, és szép összeggel járul hozzá a nemes célhoz a nőegylet, az ifjúsági 
egylet, sőt az Amerikában élő gyülekezeti tagok is. A harangbeszerzés idején a gyülekezet gondnoka 
Varga Sándor. Ugyanebben az évben küldi meg az Angster cég orgonarendelési előleg fejében a 
harmóniumot. 

Az orgona és a harangok beszerzése után alábbhagyott az áldozatkészség. A súlyos gazdasági 
válság is hozzájárul az adófizetési készség hanyatlásához. Ezért a gyülekezet közgyűlési határozattal 
az egyházi adónak közigazgatási úton való behajtását rendeli el, ami sok elkeseredést, vádaskodást 
vált ki az egyház vezetősége, de különösen a lelkész iránt. így nem sikerül az iskola megépítése, és be 
kell érni azzal, hogy 1931-ben a régi iskolát építik újjá. Míg a gyülekezet férfi tagjai pártoskodnak és 
elhidegülnek a templomtól, a gyülekezet asszonyai a nőegylet kezdeményezésére 1932-ben bevezetik 
a templomba a villanyt, hogy esti istentiszteletet is lehessen tartani. 

1932 őszén Halvax Károly Pécs filiájába, Pogányba megy lévitatanítónak. Az ő távozásával sem áll 
helyre a gyülekezet egysége, békessége, sőt a tanltóválasztás még jobban felkorbácsolja az ellentéteket. 
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Lázár György helyettes tanító első megválasztását megfellebbezik, így csak 1933. augusztus 20-
án választják meg véglegesen. A gyülekezet lelkésze sem bírja a hívek egyhangú bizalmát, nem 
képes helyreállítani a megbomlott egységet. Súlyos vádak hangzanak el. Mielőtt azonban bírósági 
tárgyalásra kerülne sor, Pócza Ferenc egyház-főhatósági tanácsra nyugdíjba megy, közben lemond 
felügyelői tisztéről Szupper Ernő is. 

1934. október 15-től 1935. február 28-ig Csillag Ferenc ösküi lelkész a kinevezett helyettes. Azok 
az okok, melyek miatt ösküi állásáról lemondott, Sikátoron nem teszik közkedveltté. A gyülekezet 
több fiatal lelkészt hív meg bemutatkozásra, így Orbán Lajost, Szepesi Istvánt, Balogh Istvánt. A 
presbitérium egyhangú határozattal Szepesi István nemespátrói segédlelkész meghívását ajánlja, és 
a közgyűlés 1935. február 17-én abszolút többséggel őt választja, illetve hívja meg lelkésznek. Ö az 
állását 1935. március 14-én foglalja el. A lelkészváltás zavaros időszakában Iváncza Pál a gyülekezet 
gondnoka, aki bölcs mérséklettel, nagy tapintattal és mindenben a gyülekezet érdekeit szem előtt 
tartva vezeti az ügyeket. 1934-1935 között Horváth József tápszentmiklósi körjegyző a gyülekezet 
felügyelője. 

Az új lelkész 1935. évi jelentésében ezt írja: „Kérem a gyülekezet minden tagját, hogy lelkipásztori 
munkámban támogatni és a gyülekezet vezetésében, irányításában segédkezni szíveskedjenek, hogy 
minden ékesen és jó rendben történhessen." Fő célja pedig: „A teljes konszolidáció, a béke, harmónia, 
egyetértés, kölcsönös szeretet és megbékülés minél tökéletesebb kiépítése és megvalósítása." Ez Isten 
segítségével sikerül. A helyreállított békesség és egység külső jele a nőegylet által kezdeményezett 
önkéntes adakozás. Az adományokból a templomszentelés 40. évfordulójáig újrafestetik az oltárt, a 
templomot és a templomkerítést. A templomi padokhoz lábtartót csináltatnak. A templom külsejét 
tataroztatják, a tornyot befestetik. Új templomi ablakokat csináltatnak. Az egység és békesség belső 
jele és gyümölcse az 1911-ben kiadott új Dunántúli énekeskönyv bevezetése a liturgiával együtt. A 
keresztség szentségének istentisztelet keretében való kiszolgáltatása magával vonja a templomlátogatás 
és az úrvacsorázók számának emelkedését. Felélénkül a nőegyleti és ifjúsági élet. A vallásos estek, a 
műsoros, vallásos ünnepélyek, iflúsági bibliaórák bevezetése, az iskolások karácsonyfa-ünnepélye, a 
szegény gyermekek karácsonyi ruhasegélye is élénkíti a gyülekezet életét. A nőegyleti munkában, 
bibliaórák vezetésében, leányokkal való foglalkozásban képzettsége, lendülete és rátermettsége 
folytán nagy segítség a fiatal papné. Szepesi Istvánné Garam Gizella okleveles polgári iskolai tanárnő. 
Az ifjúsági egyletet Lázár György tanító vezeti lelkesedéssel, rátermettséggel. Énekkart szervez, 
színdarabokat rendez. Tényleges katonai szolgálata alatt 1935 októberétől 1936 szeptemberéig öccse. 
Lázár Pál helyettesíti. 

1938-ban a gyülekezet újracserepezteti és renováltatja a lelkészlakot. A nőegylet a liturgikus 
követelményeknek megfelelő zöld plüss, aranyhímzéses oltárterítőt csináltat. 1939-ben Horváth József 
tápszentmiklósi körjegyző nyugdíjba megy, eltávozik az egyházközség területéről, és ezért lemond 
felügyelői tisztségéről. A gyülekezet dr. Mihály Sándor állatorvost választja meg felügyelőjéül. 1940 
őszén és 1941 tavaszán megépül a régi helyén az új kántortanítói lakás. Lázár Györgyöt 1941 őszén a 
győri gyülekezet megválasztja tanítójának. Utóda Szabó Elek, ki Bakonytamásin volt alsó tagozatos 
tanító. Pontosan, lelkiismeretesen végzi feladatát úgy az iskolában, mint a templomban. 

A világháború egyre jobban érezteti hatását. A katonai szolgálatra gyakran behívott tanítót tanerő 
hiányában mindig a lelkész helyettesíti. Csak 1943-ban és 1944-ben kapnak V. éves tanítójelölteket 
Háberstein Béla és Kályos Elemér személyében. 1945 tavaszán hadműveleti területté nyilvánították a 
községet, és dobszó útján elköltözésre szólították fel a lakosságot. A község 3 napi ostromot szenvedett, 
amikor 40 épület, köztük több lakóház leégett. A tűz martaléka lett a paplak szomszédságában a 
gyülekezeti ház is, sőt a lelkészlak egyik szobája is kiégett belső tűz következtében. A templomtorony 
találatot kapott. A lelkész családját az ostrom előtt Vas megyébe, Örimagyarósdra vitte, ahol fogságba 
esett. A fogolytáborból csak hónapok múlva, augusztus 15-én tudott hazajönni. Távolléte alatt részint 
Rónai Kálmán nyugdíjas tanító, részint Bognár László varsányi lévitatanító, majd pedig Laborczi 
Zoltán kihelyezett segédlelkész helyettesítette. A tanító is fogságban volt 1945. október végéig. 

A háborús évek alatt sem szünetelt a lelki munka. 1940-től kezdődően minden év nyarán nyári 
napközi otthont szervezett a nőegylet. A napköziotthon-vezető diakonisszák vasárnapi iskola és 
leánybibliakör vezetésével a gyülekezetben is szolgáltak. Az iflúsági egyesület leánycsoportja 
szeretetcsomagot küld a fronton küzdő katonáinknak. Megindul a rendszeres vasárnap délutáni leány-
bíbliaóra. A fiatal lányok csoportosan mentek Gyenesdiásra egyhetes konferenciákra, valamint téli 
táborokba. A nőegylet felhangoltatja, kijavíttatja az orgonát, majd templomfűtés céljára két kályhát 
vesz. 

A háború viharának elvonulása után megindul az újjáépítés lelki és anyagi síkon. 1945-ben Malaga 
Elza egyházkerületi diakonissza nővér tart evangelizációt, és indítja újra a leány- és nőegyleti 
bibliaórákat. 1946 tavaszán Sréter Ferenc lelkész és Bernáth Erzsébet diakonissza nővér tartanak 
egyhetes evangelizációt. A nőegylet rendbe hozatja a templom és iskola villanyvilágítását, az elveszett 
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oltárterítőket pótolja. A templom 50 éves felszentelés! ünnepére, 1946. okt. 31-re a templom belsejét 
kijavíttatja, kimeszelteti a gyülekezet. 1947-ben a gyülekezet rendbe hozatja, lakhatóvá teszi a lelkészlak 
kiégett szobáját. 1948 tavaszán államsegéllyel a lelkészlakást kívülről, belülről tataroztatja. 1948 őszén 
pedig a templom külsejét és tornyát javíttatja és meszelteti ki. Mindezen újjáépítési munkák összegét 
amerikai egyházi segélyből, államsegélyből és önkéntes adakozásból gyűjtik össze. 

1948 nyarán körzeti ifjúsági konferencia volt a gyülekezetben. Ugyanez év őszén pedig Kapi Béla 
püspök látogatta meg a gyülekezetet, és vasárnap igehirdetésekkel szolgált. 1948 nyarán az egyházi 
iskolát államosították, és Varsányban körzeti általános iskolát szervezett az állam, ahová a felső 
osztályos gyerekek átjárnak. Sikátoron csak az alsó négy osztály tanul. A lelkészi munka egyik jelentős 
tényezője a hitoktatás lett. A gyülekezet gondnoka 1947-től Horváth János. 1949-ben dr Mihály 
Sándor felügyelő lemondott. Utóda Varga Sándor sikátori gazdálkodó. Először választ a gyülekezet 
másodfelügyelöt is Bognár Pál varsányi gazdálkodó személyében. A felügyelőket a Túróczy püspök 
által tartott ünnepi istentisztelet keretében Hering János esperes iktatta be tisztségükbe. 

Október 14-15-én ifjúsági nap volt Hering János esperes részvételével, Tekus Ottó lelkész és Németh 
Júlia egyházmegyei diakonissza szolgálatával. Október 14-én esperesi látogatásra került sor. Horváth 
János volt a gyülekezet kántora 1950-től 1968-ig. 1968-tól 1984-ig Bognár Imre veszprémvarsányi 
lakos a gyülekezet kántora. Szepesi István 1974 szeptemberében nyugdíjba ment, és Pápára költözött. 
Szolgálata végén 1974. december 15-én búcsúzott el gyülekezetétől 40 évi hűséges és kitartó szolgálat 
után. 1980. március l-jén halt meg. Temetése Pápán volt március 5-én. Volt gyülekezete, lelkésztársai 
és tisztelői kísérték utolsó útjára. Sikos Lajos esperes hirdette a vigasztalás evangéliumát. Mátis 
András sikátori lelkész a gyülekezet, Tóth Sándor lelkész az egyházmegye Lelkészi Munkaközössége 
nevében búcsúzott. 

Mátis András 1974 októberétől 1982 végéig volt a gyülekezet lelkésze. Németországi segítséggel 
1977-78-ban új, kétszintes parókiát építettek, az alagsorban gyülekezeti helyiségekkel, hivatallal. A 
lelkész nagy odaadással szervezte az építkezést, és ő maga is kétkezi munkával járult hozzá, hogy ez 
az épület elkészülhessen. Az építkezés idején a gyülekezet felügyelője Iváncza József, gondnoka id. 
Gombás Sándor volt. Az építési szakmunkát Szita Pál sikátori születésű, közben Veszprémvarsányba 
költözött kőművesmester végezte, aki jelenleg is a varsányi gyülekezet tagja. A családok részéről 
felajánlott sok-sok kétkezi munka révén napról napra emelkedett az épület. Gombás Sándor a munka 
megszervezését végezte nagy odaadással és bölcs hozzáértéssel egészen 1998-ban bekövetkezett 
haláláig. 40 éven keresztül töltött be valamilyen funkciót a közösségben. A gyülekezet tagjai ma is 
nagy tisztelettel és szeretettel emlékeznek rá. 

Mátis Andrást 1982 végén Görög Zoltán helyettesítette Homokbödögéről megbízott helyettes 
lelkészként. 1983. október végéig pedig Szabó Vilmos Bakonytamásiról volt kiküldött helyettes lelkész. 
Selmeczi Lajos 1983 novemberétől 1990 augusztusáig volt a gyülekezet lelkésze. Az ő szolgálata idején, 
1985-ben történt az orgona villamosítása. 1985-től 1990-ig Selmeczi Lajosné volt a gyülekezet kántora. 

Magassy Sándorné Urbán Margit diakónus lelkész 1990 decemberétől 2002 szeptemberéig volt 
a gyülekezet megbízott lelkésze, aki férjével, id. Magassy Sándorral szolgált. A lelkészházaspár és 
családtagjaik végezték a kántori szolgálatot is. 2002 szeptemberétől 2003 augusztusáig Ördög Endre 
bíikonyszentlászlói lelkész és Nagy Zoltán bakonytamási segédlelkész voltak a hivatalos helyettesek. 
2003. augusztus 15-től Ittzés János püspök Simon Rékát küldte ki a gyülekezetbe segédlelkészi 
szolgálatra. Ö 2006. június 30-ig volt a gyülekezet lelkésze. 2004-től Kádamé Varga Erzsébet a kántor, aki 
egyúttal a helyi katolikus templomban is kántorizál. 2006. július l-jétől Szakos Csaba Bakonytamásiból 
látta el a szolgálatot helyettes lelkészként. Jelenleg i^. Magassy Sándor helyettes lelkészként szolgál a 
gyülekezetben. Minden vasárnap 9 órakor Sikátoron és 10-korVeszprémvarsányban van istentisztelet. 
Láziban minden hónap egy meghatározott vasárnapján van 14 órától istentisztelet. Hitoktatásban 31-
en részesülnek. 

A templom története 

Az első templom 1787-ben épült a parókiális funduson az ún. pajtasoron. Alapja kő volt, fala 
nagyrészt tömés. Első tetőzete zsúp volt, melyet rövidesen fazsindely váltott fel. Tornya nem volt. A 
harangláb az utcán a lelkészlak előtt állt. Szerény, egyszerű volt ez az istenháza, de mégis kedves a 
híveknek. Egyetlen díszét, értékét a benne hangzó ige képezte. 1857-ben újrazsindelyezték, a végéhez 
kőláb támaszokat raktak. Ennek dacára 1886-ban már annyira megroppant, falai úgy megsüllyedtek, 
megrepedeztek, hogy életveszélyes volt a benne való tartózkodás. A hatóság bezáratta. A régi templom 
kövei beépülhettek az új templomba. 

A templom nélküli gyülekezet tagjainak szívében égett a vágy az Isten háza, az imádság hajléka után. 
Soha nem értékelte a gyülekezet a templomot és annak áldásait úgy, mint abban a 10 évben, amikor nem 
volt temploma. A templom utáni vágy arra ösztönözte a híveket, hogy éveken keresztül gyűjtsenek, 
takarékoskodjanak, hogy az új templom építésének költségeit előteremtsék. 1895-ben elhatározta a 
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gyülekezet, hogy hozzákezd a templomépítéshez. Téglamestert hozattak, és helyben vetették, égették 
a téglát. 1896. április 9-én ünnepélyesen elhelyezik a templom alapkövét. Gyors ütemben folyik 
az építkezés, nőnek a falak, emelkedik a torony, úgy, hogy október végére kívül-belül készen van 
a templom. 1896. október 31-én szenteli fel Gyurátz Ferenc püspök. Templomszentelési beszédének 
alapigéje: „Egyet kérek az Ürtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úrnak házában életemnek minden 
idejében: hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és könyöröghessem az ő templomában." A templom 
építése 5389 Ft 20 krajcárba került, fuvarok nélkül. A templom hazánk fennállásának 1000. évében 
épült Matisz János lelkész, Matisz Gyula körjegyző felügyelő, Sütő János tanító szolgálata idején. 
Ezeket az adatokat az akkor forgalomban lévő ércpénzekkel együtt elhelyezték egy bádoghengerben a 
templom egyik sarokkövében. Ennek a templomnak igehirdető lelkészei a templomépítő Matisz János, 
a paplaképítő Horváth Sándor, az orgonaépítő és beszerző Pócza Ferenc, valamint Szepesi István volt. 

A templom első nagyobb renoválása Pócza Ferenc lelkész idejében, 1911-ben kezdődött, amikor 
a gyülekezet gondnoka Mészáros Lajos volt. Falkötővasak beépítésével küszöbölik ki a templom 
falainak nagy repedéseit. Az északi oldalon vaskeretes ablakokat helyeznek el, újrafestik a tornyot, 
villámhárítót szerelnek fel, mert már két ízben is villámcsapás érte a templomot. Az orgonát 1921-ben 
építtette a gyülekezet, de később a fakórus helyett vasbeton karzatot készített. 1925-ben az elrekvirált 
nagyharang helyett két új harangot rendel a gyülekezet, úgy, hogy az első kisharangot beleöntetik a 
nagyharangba. Gondnok: Varga Sándor. 

Külön meg kell emlékezni a nőegyletről, az asszonyok buzgó és áldozatos templomszeretetéről, 
mely a templom belsejének gyakori meszelésével, az oltár átfestésével, templomi berendezések 
vételével mindenkor értékes segítséget nyújtott a gyülekezetnek. A két világháború között nőegylet 
vette és csináltatta a keresztelőkutat, úrvacsorai kelyhet, keresztelőkancsót, szőnyeget, oltárterítőket, 
a padokba a lábtartókat, hangoltatta, javíttatta az orgonát, templomkerítést, a templom elé járdát, 
hidat készíttetett. A nőegylet vezettette be a templomba a villanyt, takarították a templomot, súroltak, 
ablakokat tisztogattak, bearanyozták az oltárt, a csillárokat, átfestették a templomkerítést. 

A templomszentelés 40. évfordulójára, 1936-ban a déli ablakokat is vaskeretes ablakokra cserélik 
fel, tataroztatják a templom külsejét, tornyát, a toronysüveget átmázoltatják. Gondnok: Iváncza 
Pál. A háború után, 1946-ban előbb a templom belsejét és a toronysüveget javíttatja ki a gyülekezet, 
eltüntetve a háborús károkat, sérüléseket. Helyettes gondnok: Gombás Sándor. 1948-ban a külső teljes 
tatarozásra is sor kerül. Az új gondnok Horváth János volt. 

1962-ben a gyakori erős viharok megbontották a torony tetőzetét, és kb. 4 m2 fedőlemezt lesodort 
a vihar. Hogy a nagyobb károknak elejét vegyék, és a torony állagát megóvják, sürgősen cselekedni 
kellett. A nyár folyamán a toronysüveg kijavítása megtörtént. A torony tetőzetét a kereszttel együtt 
háromszor átmázolják, korszerű lett a villámhárító is. Gondnok: Takács Ferenc. 1966 a templom 
építésének, felszentelésének 70. évfordulója. Már az elmúlt években elhatározta a gyülekezet, hogy 
az évfordulóra a templomot tataroztatja. Többen szóvá tették: épül, szépül a falu, csak a templom, 
az Isten háza áll kopottan, viharverten a falu közepén. A közóhajnak adott hangot a presbitérium 
és a közgyűlés, amikor elhatározta a templom renoválását. Nem várt évekig az esetleges nagyobb 
külföldi segélyre, hanem saját erőből, ha kell, kölcsönnel is, de hozzákezd a tatarozáshoz. Ez volt 
a közhangulat. A presbiterek minden családot megkérdeztek, mennyi adománnyal járul hozzá a 
tatarozási munkákhoz. A szószékről is több alkalommal kérő és buzdító szavakkal fordult a gyülekezet 
lelkésze a hívekhez. Húsvét vasárnapján kihirdették, hogy annyi adomány és befizetés gyűlt össze, 
hogy hozzá lehetett kezdeni az anyagbeszerzéshez. Az anyagbeszerzés sok gondot, fáradságot, 
körültekintést igénylő munkáját Takács Ferenc gondnok intézte. Kiss Nándor kőművesmestert kérték 
fel részletes költségelőirányzat beadására, amit ő a tavasz folyamán el is készített. A július 5-én kelt 
megállapodás alapján Kiss Nándor vállalkozó augusztus l-jén megkezdte a munkát. A régi vakolat 
leverése után az alapvakolatra színes kőporos dörzsölt vakolat került. A nagy felületek sárgásbarna, az 
élek világosdrapp színezetet kaptak. Idős hívek véleménye szerint a templom szebb, tetszetősebb lett, 
mint új korában. A munka folyamán határozta el a közösség a templombelső javítását, meszelését és 
a tetőzet javítását. 

1972-ben történt a harangok villamosítása. 1988 nyarán villámcsapás következtében meggyulladt 
és leégett a templom tornya. Tönkrement a templom egész villanyberendezése is. Mindez teljes 
renoválást, külső és belső megújító munkákat jelentett. A munkák megszervezésében és az anyagok 
beszerzésében nagy segítséget nyújtott Selmeczi Lajos lelkész részére a gyülekezet akkori gondnoka, 
Ferenczi Sándor és Teszéri Ferenc felügyelő, aki később gondnokként 2000-ben bekövetkezett haláláig 
végzett áldozatos munkát. A renováláshoz szükséges állványzatot a pannonhalmi főapátság bocsátotta 
a gyülekezet rendelkezésére. A munkák elkészültek Selmeczi Lajos lelkész szolgálatának idején. így a 
templom újra betöltheti hivatását. 

1996-ban a templom fennállásának 100. évfordulójára hálaadó ünnepi istentiszteletre került sor 
Szebik Imre püspök hirdette az igét, és leleplezte az emléktáblát. Az emléktábla hirdeti a templom 
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fennállásának 100. évét, és egyúttal emlékeztet Luther Márton reformátorunk halálának 450. 
évfordulójára. Az alkalom megszervezését az id. Magassy lelkészházaspár végezte, akik családtagjaikkal 
együtt szolgáltak az ünnepi istentiszteleten. E fontos esemény megszervezését is odaadással és lelkesen 
végezte az akkori gondnok, Teszéri Ferenc és Iváncza József felügyelő, aki 2002 év őszén bekövetkezett 
haláláig töltötte be tisztségét. A gyülekezetet mindvégig az építkezésre buzdították. A templom padjait 
is átfestették. Bíró László rédei mester pedig kopjafát faragott, amelyet a parókia előtt helyeztek el. 
Ennek segítségével tisztelegnek őseik előtt, és emlékeznek rájuk. 

1999-ben a templomtető felújításra került sor (új lécezés és új cserép felrakása). 2001-ben a parókiára 
bevezetik a gázfűtést. 2002-ben megújult a gyülekezeti terem. 2003-ban elvégzik a lelkészlakás teljes 
belső felújítását. (Vizesblokk teljes cseréje, teljes festés és mázolás, új konyhabútor vásárlása). 2004-
ben az irodahelyiség és a teakonyha újult meg. 2005-ben a templom lelkészlak felőli oldalának 
csatornázása és az udvar egy részének betonozása történt. Gombás Sándor gondnokunk 2000-ben 
történt megválasztása óta folytatja hűségesen a megkezdett munkát, ő annak az id. Gombás Sándornak 
a fia, aki közel 40 éven keresztül töltött be különböző tisztséget a gyülekezetben. 2002-től 2006-ig Papp 
József a gyülekezet felügyelője, aki gyülekezete szeretetéről és elkötelezettségéről tett bizonyságot. 
2006-tól Pákozdi Imre lett a gyülekezet felügyelője. 

A veszprémvarsányi leánygyülekezet története 

A veszprémvarsányi evangélikus gyülekezet jelenleg a sikátori anyagyülekezet filiája. A 17. századból 
fennmaradt adatok szerint anyagyülekezet volt lelkésszel és templommal. Ennek a templomnak a 
helyét nem ismerjük. Az ebből az időből fennmaradt adatok közül lehetetlen kiválogatni, hogy melyek 
vonatkoznak a török időkben elpusztult Vas megyei Varsány falura, és melyek a maiVeszprémvarsányra. 
Ami ismeretes: 1596-ban Frank Balázs, 1607-ben Szentmihályfalvay Miklós, 1610-ben Csepreghi 
Pál, 1614-ben Meskó Pál, 1616-ban Nórápi István a varsányi lelkész. 1646-ban a Veszprém megyei 
Varsányban avatják fel Sárvári Pál lelkészt. 1711-ben még áll a gyülekezet, ekkor Bors Péter Sikátoron 
és itt is lelkész, de 1725-ben már mint a katolikus egyház által elfoglaltról történik említése. Ezután a 
sikátoriakkal együtt Bakonyszentlászlóra járnak a varsányi evangélikusok istentiszteletre, de van idő, 
hogy Várpalotára is. 

Egy 1787. május 16-án kelt levél templomépítésről szól, amelyet a szentmártoni (Győrszentmárton, 
ma Pannonhalma) tiszttartó 1787. május 30-án megerősít. Ez évben megvásárolják a „faluháza 
fundusát" iskola és tanítólakás építése céljából. 1795. augusztus 11-én a vármegye engedélyt ad a 
kicsinek bizonyult templom megnagyobbítására, amely még torony nélkül épült 1820-ban a falu 
középső részén, utcafronton, az utcával párhuzamosan pajtastílusban. 1872-1875-ben a falakat 
megmagasították, és az utca felőli oldalon tornyot építettek mellé. A tömzsi torony a templom 
hossztengelyének középpontjában helyezkedik el két haranggal. 1875. november 21-én szentelték 
fel. Belső elrendezése a szokásos, apszisában állították fel a szószékoltárt. A templomtér negyedét 
karzattal építették be. 

Az anya- és a leánygyülekezet között elég laza volt a kapcsolat. Csupán a lelkész személye kötötte 
össze a két gyülekezetet. Varsánynak külön felügyelői voltak és vannak: Kiss Károly rédei uradalmi 
számtartó. Kovács Lajos varsányi gépész-kovács, Káldi József nyugalmazott igazgatótanító és 
Szupper István bakonyszentlászlói intéző. A lelkész minden újhold utáni vasárnap és a nagyünnepek 
második napján tartott Varsányban istentiszteletet. Más alkalommal a lévitatanító végezte a templomi 
igehirdetést. Ezzel viszont a filiabeli hívek egészen elszoktak az anyagyülekezet templomától. Csak a 
konfirmációk alkalmával vagy más ünnepélyes alkalmakkor jöttek át Sikátorra (pl. püspöklátogatás, 
evangelizáció). Viszont a sikátoriak hasonló alkalmakkor ugyancsak átmentek Varsányba. 

A gyülekezet lévita kántortanítója 1896-1933-ig Káldy József volt. Jó adminisztrátor, kiváló 
pedagógus, vezetésre termett egyéniség. Hamarosan rendbe hozta a gyülekezet anyagi ügyeit, 
úgy, hogy 1902-ben orgonaharmóniumot tudott a leányegyházközség venni. 1907-ben épül fel a 3 
szobából, irodából, konyhából és éléstárból álló kántortanítói lakás. A gyülekezet élete csendes 
mederben folyik a háborúig. Az általános háborús nehézségeket megérzi a gyülekezet. Kisharangját 
elviszik, de már 1924-ben új harangot vesz. A tanító huzamosabb ideig katonai szolgálatot teljesít. A 
helyettes tanító két ízben is Sándor Mária. A katona tanító verses köszöntőkben emlékezik meg nagy 
ünnepeken a gyülekezet minden tagjáról, de különösen tanítványairól. 1925-ben egyházi és iskolai 
érdemei elismeréséül igazgatóvá nevezik ki. 1927-ben államsegéllyel modern 2 tantermes iskola és 
másodtanítói lakás épült. Megszervezte a gyülekezet a másodtanítói állást, melyre Bognár Lászlót 
választotta meg 1929-ben. Káldy József 1933-ban nyugdíjba ment, de mint a gyülekezet felügyelője 
haláláig, 1934. augusztus 19-ig vezette az egyházközség ügyeit. Káldy József gyülekezete iránti 
szeretete, gondoskodása abban nyilvánult meg, hogy feleségétől, Pethő Máriától örökölt ingatlanait, 
melynek értéke 2000 P volt, valamint összes ingóságait a gyülekezetnek hagyományozta orgonaalapra, 
úrvacsorai és keresztelőedényekre és az iskolaépítési adósság törlesztésére. A 16 kataszteri holdat 
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kitevő ingatlan és célvagyon legnagyobb része a lelkészlak építését és a gyülekezetnek ezzel együtt járó 
anyagyülekezetté válását szolgálta. Káldy József érdemeiből nem von le semmit az a tény, hogy 1930-
ban kelt végrendelete után 1931-ben újra megnősült, és özvegye lett a gyülekezetnek adományozott 
ingatlanok haszonélvezője. Káldy József érdemeit a község is elismerte és őt díszpolgárrá választotta. 
A gyülekezet hálás kegyelettel, ünnepélyesen helyezte el az iskola előcsarnokában jótevőinek, Káldy 
igazgatónak és feleségének, Pethő Máriának arcképeit. A gyülekezet másik jótevője a Horváth család, 
mely a hősi halált halt fiú és testvér Horváth József emlékére 5 kataszteri hold földet adományozott. 

1933-tól Bognár László a lévita kántortanító. A gyülekezet a másodtanítói állást szünetelteti, mert 
anyagi erejét kimerítette az iskolaépítés, és még az építési adósságot sem tudta rendszeresen törleszteni. 
Bognár Lászlónak nem a külső szemmel látható építési feladat jutott, hanem csendes hűséges munka 
és a belső lelki építés. Megszervezte az ifjúsági egyletet, leányegyletet, élénk belmissziói tevékenységet 
fejtett ki. Mindezzel erősítette az evangélikus öntudatot, egyházhűséget, és éberen őrködött a 
gyülekezet anyagi és lelki élete felett. 

A gyülekezet kedvező földrajzi fekvésénél fogva gyakran válik körzeti ifjúsági, egyházmegyei 
presbiteri konferenciák, téli leánytáborok, lelkészi értekezletek színhelyévé, melynek áldásaiból az 
egész gyülekezet részesült. Bognár László egyházi és iskolai érdemeit a felsőbb hatóságok is elismerik, 
1946-ban igazgatóvá nevezik ki. 1948-ban renoválták a tetőt. A hódfarkú cserepet leszedték, és palával 
fedték a tetőt. A torony faszerkezetét is le kellett bontani. A nagy költség miatt a faszerkezet és 
lemezborítás helyett vasbetonlemezből készítették a toronysüveget. 1949-ben a gyülekezet a háború 
alatt megsérült tornyot újjáépíti, a tetőszerkezetet kijavíttatja, az egész templomot tataroztatja. A 
megújult templomot 1949. október 23-án áldotta meg Hering János esperes, Menyhárt István püspöki 
titkár és Vélsz Aladár egyházkerületi felügyelő. A másodtanítói állásban 1946 óta Síkvölgyi Sára 
működik, aki az iskolák államosítása után is végzi az alsó négy osztályban a hitoktatást. 1968-tól 1984-
ig a gyülekezet kántora Bognár Imre. 2006-tól Gócza Veronika a közösség új kántora. 

A gyülekezet gondnokai ebből az időből: László Ferenc, id. Takács Sándor és Németh László, őket 
követte Németh Imre és Németh Miklós. Az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején egymást 
váltották a gondnokok: Csűri Ferenc, Németh Gyula és ifj. Takács Sándor. Németh Imre és felesége 
1985-től 2003-ig vállalták hűségesen a gyülekezet minden gondját. 1983-ban renoválták a templomot. 
2003-tól Fodor István a gyülekezet gondnoka, aki jó szervezőkészséggel rendelkezve irányítja, 
szervezi a gyülekezeti életet. Ennek jele a templom 2003-ban kezdődött felújítása. A gyülekezet 2004. 
szeptember 11-én ünnepi istentiszteleten adott hálát a tetőcseréért. Ezt követte a kőművesmunka a 
templom belsejében, majd az ablakok és az elektromos hálózat cseréje, a bádogosmunka és az esővíz
elvezető rendszer kiépítése a templom körül. Végezetül sor került a festésre, a padok javítására és az 
új lépcső beépítésére. 

A jelenben reménységünk, hogy a megkezdett felújítási munkát Isten segítségével folytatni 
tudjuk, és közben közösségünk lélekben is növekszik. Minden vasárnap 10 órakor van istentisztelet. 
Templomunk helyet ad a kis létszámú református gyülekezetnek is, akik havi rendszerességgel tartanak 
istentiszteletet. Ok is hozzájárultak segítségükkel és anyagilag is a felújítási munkákhoz. Befejezésül 
meg kell említeni a három felekezetnek és lelkipásztorainak jó kapcsolatát, amely által közösen tudják 
megélni Jézus Krisztusban adatott egységüket. 

Lelkészek, tanítók, felügyelők 
A gyülekezet lelkészei: első ismert lelkész Szudovszky Mihály (1669), Bors Péter (1711-ig), Boros 

István (1711-1739), Györgyi János (1739-től), Kiss Sámuel (1822-1854), Dienes Gábor helyettes 
lelkész (1854-?), Matisz Gábor (1855-1903), Horváth Sándor (1903-1907), Pócza Ferenc (1907-1934), 
Csillag Ferenc helyettes (1934-1935), Szepesi István (1935-1974), Mátis András (1974-1982), Selmeczi 
Lajos (1983-1990), id. Magassy Sándor és id. Magassy Sándorné (1990-2002), Ördög Endre helyettes 
(2002-2003), Nagy Zoltán segédlelkész (2002-2003), Simon Réka segédlelkész (2003-2006), Szakos 
Csaba helyettes (2006-2008), iíj. Magassy Sándor (2008-) 

A gyülekezet tanítói: Locza István (1785), Csenge István (?), Sebestyén Mihály (?), Varga István 
(?), Kelemen Sándor (?), Ihász Mihály (?), Pulai Mihály (?), Kiss József (?), Csányi Mátyás (?), Kiss 
József (?), Talabér Ferenc (?), Andorka Lajos (1852-1858), Németh Péter (1858-1872), Pösztör István 
(1872-1874), Tompos Gábor (1875-1877), Ráply Sándor (1877-1878), Szíj Lajos (1878-1884), Szitka 
Gyula (1884-1894), Erdélyi István (1888-1894), Sütő János (1894-1916), Vincze Ferenc kántor (1916) 
Halvax Károly (1917-1932), Lázár György (1932-1941), Lázár Pál helyetttes (1935-1936), Háberstein 
Béla és Kályos Elemér tanítójelöltek (1943-1944), helyettesek: Rónai Kálmán ny. tanító. Bognár László 
lévitatanító, Laborczi Zoltán segédlelkész. Szabó Elek (1941-1948) 

Ismert felügyelők és gondnokok: Matisz Gyula felügyelő (1892-1911), ifj. Takács Sándor gondnok 
(7-1904), Szupper Ernő felügyelő (1911-?), Iváncza Pál gondnok (1934), Horváth József felügyelő 
(1934-1935), dr Mihály Sándor felügyelő (1939-?), Horváth János gondnok (1947-?), Varga Sándor 
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felügyelő (1949), Bognár Pál másodfelügyelő (1949), Iváncza József és Gombás Sándor gondnokok 
(1977-1978), László Ferenc, id. Takács Sándor, Németh László, Németh Imre, Csűri Ferenc, Németh 
Gyula, iíj. Takács Sándor gondnokok, Németh Imre gondnok (1985-2003), Fodor István (2003-2008), 
Andó Pál (2008-) 

Kántorok: Bognár Imre (1968-1984), Gócza Veronika (2006-) 

Szakos Csaba 
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Somlószőlősi Evangélikus Egyházközség 

8483 Somlószőlős, Kossuth u. 107. 
Tel.: 88/276-123 
E-mail: somloszolos@lutheran.hu 
Kopf András helyettes lelkész 

A gyülekezet keletkezésének időpontja: 1672, az 
anyakönyvezés 1769-ben kezdődött. 
(A település neve akkor még NagyszöUős volt). 
Somlóvecse Vecse néven Somlószőlős íiliája volt. 

Somlószőlősi anyaegyház: 308/312/257. 
Tisztségviselők: Bolla Gyula felügyelő, Bolla 
Gyuláné gondnok. Presbiterek: Fehérvári Károly, 
Benedek Andrea, Kató Dénes, Kató Béla, Kató 
Gyula, Kató Dezső, Erdősi Gézáné, Balogh 
Sándorné, Somlóvári Gézáné, Somogyi Lászlóné 

Somlóvecsei leányegyház: 27/28/21. Márkus 
Géza gondnok. Presbiterek: Balatoni Béla, Benkéné 
Kiss Gizella, Bóna Sándor, Kiss László, Nagy Imréné 

Noszlopi fiókegyház: 14/17/12. Horváth Zoltán 
gondnok 

Szórványok: Somlóvásárhely (22/6/3), Kisszőlős 
(7/1/1), Borszörcsök (9/2/1), Somlójenő (U/l / l ) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 
398/381/304 

A gyülekezet története 
A Somló hegy 45 millió évvel ezelőtt alakult ki a felsőpliocén korban. Nevezetes boráról, melyet 

ismernek itthon és az egész világon. A Bakony nyugati lábánál a Kisalföld síkságából emelkedik ki 
a Somló. Az egykori vulkán oldalán gondozott szőlőültetvények díszlenek, présházak, pincék százai 
láthatóak. A Somlót gyűrű alakban körülölelő falvak közül kiemelkedik Somlószőlős település. 

A régészek kutatták a Somló környékét, és felfedezték, hogy a Szombathelyig vezető út 
Somlóvásárhelyen vezetett keresztül. Tüskevár és Somlóvásárhely között a föld alatt római kori város 
helyezkedik el, melyet a régi térképeken Mogentiana néven jelöltek. Virágzó, gazdag város épült itt a 
fontos kereskedelmi út mentén. 

Bél Mátyás pozsonyi evangélikus lelkész, a nagy polihisztor - akinek édesanyja, Cseszneki Erzsébet 
nemes asszony a Veszprém megyei Szentgálon született - a „Notitia" című művében Veszprém megye 
leírásában"' a következőket mondja:"A Bakonyi erdők és a Bakonyi hegyek után elénk tűnik egy 
egyedül álló és igen említésre méltó hegy, a Somljo, amely az általunk említett összes többit sokféle 
módon megelőzi természetével és bájos fekvésével: egész Magyarországon - a Tokaji hegy után - a 
legszebb és bort legbővebben termő. A hegy teteje alatt minden oldalról szőlők terülnek el, leginkább 
azokon a részeken, amelyek keletre és délre néznek.(...) Mindenfelől, különösen pedig a hegy legalsó 
szegélyén fás kertek terülnek el és ha az év kedvező, bő gyümölcsöt hoznak." 

Somlószőlős település a szőlőművelésről vette nevét. Említései: 1266: Scevleus, 1488: Naghzewleus, 
1568: Nagy Zeles, 1898: Somlószőlős. A község első írott említését 1211-ből ismerjük. A falu lakói 
1488-ban 77 forintot fizettek az országos adóba, tehát a megye egyik legnépesebb települése lehetett. 
A legújabb időkig NagyszőUősnek nevezett helység a középkorban folyamatosan Vázsonykő várához, 
illetve a nagyvázsonyi uradalomhoz tartozott, így a 15. század végén Kinizsi Pál, majd a vázsonyi 
Horváth család s végül a 17. századtól a Zichyek birtokolják. Nagyszőllős a megye legnagyobb 
falvai közé számított. Megvoltak az adottságai, hogy oppidummá (mezővárossá) fejlődjék, ezt csak 
a különösen mostoha sorsformáló tényezők akadályozták meg. 1773-ban jegyezték fel a településről, 
hogy magyar falu evangélikus és római katolikus lakókkal. 1698-ban még öt fő kivételével teljes 
népessége evangélikus volt. 

551 Bél Mátyás: Veszprém megye leírása. Veszprém, 1989. A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai. Szerkesztő: Madarász 
Lajos. Továbbiakban: Bél. 
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A reformációt követően az 1540-es évektől már lutheri tanokat hirdető lelkész szolgál az Árpád-kori 
vonásokat magán hordozó (ma katolikus) templomban. Az evangélikusok ezt 1724-ig használhatják. 
A veszprémi egyházmegyében azon gyülekezetek sorába tartozik, amelyről elmondhatjuk, hogy 
az egyik legrégebbi."^ Mi az oka annak, hogy Somlószőlősön megmaradhattak az evangélikusok 
annak ellenére, hogy jobbágyfalu volt, és az örökös földesúr vallásváltoztatásával kötelességük lett 
volna a földesúr vallását követni? Tudjuk, hogy Nagyszőllős Kertával együtt a 17. század elejétől 
a nagyvázsonyi uradalomhoz tartozva a Zichy család birtoka volt."^ Mi lehet annak az oka, hogy a 
Zichy család birtokán, NagyszőUősben megmaradhattak az evangélikusok? Erre egy olyan oklevél 
ad feleletet, amelyet I. Lipót király, az ellenreformáció legnagyobb alakja a Wesselényi-összeesküvés 
felszámolása után adott ki a nagyvázsonyi vár védőinek. Az összeesküvésre hivatkozva a Habsburg
ház elkezdte a Habsburg-ellenes, zömében protestáns egyházakhoz tartozó körök felszámolását. A 
katonaság tömegbázisát a protestáns kisnemesek alkották a szabadságharcokban. A Habsburg-ház 
célja az volt, hogy felszámolja az evangélikus és a református prédikátoroknak azt a hálózatát, amely 
egész Magyarországra kiterjedt. 1674-ben rendkívüli vésztörvényszéket állítottak fel Pozsonyban és 
oda rendelték a prédikátorokat. A nagyvázsonyi vár őrsége is evangélikus és református prédikátorokat 
tartott, akik a várban szükséges írásbeli teendőket is végezték. 

A Zichy család várőrsége egyedül képtelen volt az erős török nyomással szemben Nagyvázsonyi 
és az ott húzódó végvári rendszert védeni. Ezért Veszprém megye nemessége kérte a királyt, hogy 
katonasággal erősítse meg Nagyvázsony védelmét. 1674-ben Zolnai (Solnay) István volt itt evangélikus 
lelkész, akit Szilvágyon 1673. január 6-án avattak lelkésszé. Még ebben az évben bilincsbe verve 
elvitték, majd kényszer hatására lemondott lelkészi hivataláról. Tolnai István református lelkészt 
ugyanakkor kilenc hónapra ítélték. Amikor a két prédikátort elvitték Nagyvázsonyból, a vázsonyi 
és a tihanyi őrsereg levélben gróf Rotál győri kapitányhoz fordult, hogy engedjék szabadon a 
prédikátoraikat. 0 elutasította kérésüket. Ekkor a katonák a királyhoz írt kérésükben arra hivatkoznak, 
hogy a közelmúltban a Berhida és Kiskovácsi között lévő Séd-patak hídjánál közülük a fehérvári 
törökök tizenkét lovast, akiket Szendrei hadnagy vezetett, tőrbe csaltak. Eddig is a királyért és a 
hazáért véreztek, és ezután is készek az életüket a királyért áldozni. Ezért kérik, hogy hitük szerint 
imádhassák Istent. Két tiszt vitte fel a kérésüket Lipót királyhoz, aki 1675. január 13-án egy oklevéllel 
megengedte a lelkészek szabadon bocsátását és a vázsonykői őrség ágostai és helvét hitvallású katonái 
részére a szabad vallásgyakorlatot: „A vázsonykői őrház elszánt és kiváló katonái (...) a jövőre nézve 
is ígérik, hogy ugyanilyen hűséggel és elszántsággal fognak viselkedni, ezért a jóakaratú király 
védelmébe fogadja őket, megadja nekik a szabad vallásgyakorlást, egyben felhívja az egyházi és világi 
hatóságokat, hogy a vázsonykői őrsereget vallásszabadságukban védjék meg és más vallás követésére 
ne kényszerítsék az utódait!""'' 

Ez az oklevél adott lehetőséget arra, hogy Nagyvázsonyban és a vázsonyi uradalomhoz tartozó 
falvakban a szabad vallásgyakorlás megmaradjon. Ide tartozott Nagyszőllős, Kerta, Öskü és Mencshely. 
Ez a magyarázata annak is, hogy a későbbi uralkodók tiszteletben tartották Lipót oklevelét. Nem 
merték megváltoztatni, más hitre téríteni ezeknek a településeknek a lakóit. A vázsonyi vár katonái 
betartották szavukat, ezt számtalan oklevél igazolja. A múlt században Halimbán az evangélikus 
Perlaki család tulajdonában maradt levéltári anyag bizonyítja, hogy a vallásszabadságért küzdöttek, 
és ugyanakkor életüket adták a királyi ház védelmében. 

1695-ben készített jegyzőkönyvet az egyházközségi látogatás után Ács Mihály lelkész. 
NagyszőUősben járva a gyülekezetben dobai és vecsei híveket is talált. 1695-ben leírja, kik voltak 
az evangélikus presbiterek, amikor Kelemen Benedek volt a prédikátoruk: Kis Péter, Lipó András, 
Varga András, Badics György, Szűcs István, Kató György, Gáncs András (Somlóvecse), Vida György 
(Somlóvecse). Mondhatjuk tehát, hogy a nagyvázsonyi vitézek királyhűsége és az evangélikus és 
a református egyházhoz való ragaszkodása eredményezte, hogy a hozzá tartozó birtokon a szabad 
vallásgyakorlás megmaradhasson."* 

Somlószőlős, korábban Nagyszőllős, történeti adatait az 1779. évi tűzvész megsemmisítette, 
így erről a korszakról nem sok feljegyzésünk maradt."' A 17. század elején, amikor Kiss Bertalan 

552 Az Ág. Hitv. Ev. Egyház Egyetemes Névtára 1913. ÖsszeáUította Hegedűs János, Nagybecskerek 1913. 159.old. DunántúU 
egyházkerület: Somlószölős (Nagyszőllős) alapítás éve 1672. kk. anyakönyvek: 1769. Lelkészek: Szalay László az egyházmegye 
eperese, sl.: Somogyi Károly, Tanítók: Fenyves Dezső, Rónai Pál. Gyülekezet lélekszáma 1913-ban 1284 ev., 1931. évben 1351 
ev. /legtöbb volt ekkor/ 

553 1898 után Nagyszőllős elnevezést Somlószölősre változtatták, mert Ugocsa megyében is volt egy Nagyszőllős elnevezésű 
település. 

554 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924.1. 183-185. 
555 Polgárdi Sándor: Döbrentei Gábor akadémiai titoknok és az író. Somlószőlős-Pápa, 2005. És: Fehérvári Mihály: Hogyan 

maradhattak meg a nagyszőUősiek evangélikus vallásúak? Kézirat. 101. 
556 Gyülekezeti irattárban a Házassági anyakönyv 1734-től már megmaradt, 117 fólia, 1734-1738. 
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volt a püspök Dunántúlon, akkor itt Zólyomi Pál volt a lelkész, akit a püspök Hosszúperesztegen 
szentelt lelkésszé. A történetírásban olyan feljegyzést is találunk, mely szerint 1698-ban a település 
teljes népessége evangélikus vallású. E század második felében (1674) Vigil Eöri Jánost beidézték a 
pozsonyi vésztörvényszék elé, és 1674-ben gályarabságra ítélték. (Valójában a gályán evezők között 
nem volt, de idézése és elítélése biztosra vehető.) A változásról biztos adatunk van: a Zichyek 1724-
ben újjászervezték a falu katolikus plébániáját, az ősi templomot visszavették az evangélikusoktól."' 

Az állattenyésztéssel és jelentős szőlőtermeléssel rendelkező Nagyszőllőst gazdasága és nagysága 
miatt ebben az időben az oklevelek mezővárosnak nevezték. Jobbágysorban élő lakóinak bátorságára, 
erejére, küzdőképességére jellemző, hogy a pápasalamoni határ közelében levő, aszólapi legelők 
birtoklásáért saját földesurukkal, a nagyvázsonyi Zichy grófokkal 40 évig pereskedtek, míg végül 
perükben Mária Terézia a jobbágyok javára szolgáltatott igazságot. 

A jelenlegi területet, amelyen a templom, a gyülekezeti ház és a szomszédban az egykori evangélikus 
iskola és tanítólakás található, gróf Zichy János és Imre adományozták az evangélikusoknak. Ez a hely 
akkor mocsaras, lápos, ingoványos terület volt, amelyet a szőllősi hívek töltöttek fel. Gazdagságuk 
és erejük tudatában természetesnek tartották, hogy megfelelő nagyságú kőtemplomot építsenek 
maguknak. A 18. század elején fából és sövényből épült négyablakos, nádfedeles templomunk 
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök összeírása szerint már 1774-ben közel állt a pusztuláshoz, 
és az 1779. évi tűzvész alkalmával leégett."' Tizenhat esztendő telt el, mire a jelenlegi templom 
elkészült. A megközelítően 5x10 méteres és 2,5 méter magas épületbe Nagyszőllősből, Somlóvecséből 
és Noszlopról 886-an járhattak, de nagy részüket a templom nem tudta befogadni. Ezért arra kérték 
Mária Teréziát, hogy akkora templom építését engedélyezze, amelyben mindnyájan elférhetnek. 
Az építési költségeket összeadták, két mester pedig kifejezte azt a szándékot, hogy megépítené az 
oratóriumot. Ha szilárd anyagból építhetnének, Noszlopy Ferenc ingyen adná a téglát. Tegyei Katalin 
két darab ón gyertyatartót adományozott (1800). 

II. József türelmi rendelete (1781) után újból kérelmezték a kőtemplom építését. A hagyomány szerint 
a kikocsikázó Zichy gróf a falu közepén levő tóra mutatva azt válaszolta: „Ha templomot akartok 
magatoknak, akkor a tó közepére építsétek." Az egykori evangélikusok megköszönték a gróf jóságát, 
és nagy szorgalommal, sok segítő kézzel, messze környék evangélikus lakosságának támogatásával 
feltöltötték a tavat, és felépítették ezt a templomot. 1795. november l-jén szentelték fel Döbrentei 
Lajos szolgálatával. Az „oratórium" a parókia udvarában van, a torony hozzáépítve viszont az utcán 
áll. A torony alján belépve három oldalról (fa oszlopokon álló) karzattal körbefogott belső tér tárul 
elénk, késő barokk szószékoltárral, amely az „1868. esztendőben újra aranyoztatott gróf Zichy Ferraris 
Manó szívességéből"."' 

A templom berendezése: a hosszoldal közepén az oldalbejárattal szemben áll a szószékoltár, ezt 
három oldalról U formában karzatok veszik körül. A templom főbejárattal szemközti része a férfiak 
helye, erre a kalaptartókból lehet következtetni. A szószékoltár késő barokk építmény: a retabló két 
gazdag díszes csavart oszloppal, szélein golyvázott párkányzattal kereteit, a tetején oldalt vázák 
láthatóak. A hangvető alján galamb, körbefutó rojtdísz, csúcsán istenszem motívum. A jelenlegi 
oltárkép a Gecsemáné-kerti jelenetet ábrázolja. (Eősze Dezső veszprémi lelkész festette 1881-ben). 
A szószék mögött félköríves falfülke látható, mellette aszimmetrikusan egy ablak. (Az egykori 
oltárkép a templomban a karzat külső oldalán látható, az úrvacsorát ábrázolja, szignója nem ismert. 
1869-ben Búzás Mihály gyülekezeti tag által újult meg a kép, és került új keretbe). Az oltártól balra 
álló keresztelőkút tardosi vörös márványból készült, felirata: „Néhai Badics Gy. Julianna Hajadon 
Hagyománya 1884" Krausz Pápa. 

Az orgonát 1800-ban és 1868-ban teljesen átalakították. 1966-ban Trajtler Gábor orgonaművész 

557 Koppány Tibor: A somlószőlősi rk. templom helyreállítása. Különlenyomat. A Magyar Műemlékvédelem 1971-I972-es 
kiadványából. 217. old. És „A somlószőlősi plébánia története." Kézirat a r.k. plébánia irattárában. 

558 A nagyszőllősi ág. hitv. evang. anyaegyház rövid története I. Legrégebbi adatok, 1. Kézirat az evangélikus lelkészi hivatal 
irattárában. Továbbiakban: NagyszőUős. 

Jegyzőkönyv 1939: 70-71. oldal: A szomszéd település Dóba, ahol Musay evangélikus püspök 1661-ben közölt adatai szerint 
anyagyülekezet volt, később mint filia szerepel, ahova Asbóth János esperes 1695-ben közölt adatai szerint minden harmadik 
vasárnap ment ki a nagyszőllősi lelkész istentiszteletet tartani. 

1695: az evangélikusok már az Árpád-kori templomot használják, ahol a toronyban egy harangjuk, a másik pedig a falu közepén 
a parókia előtt egy haranglábon volt. Ekkoriban a gyülekezet 16 hold földet birtokolt, 56 szekér szénát termő rétje volt, kis 
szőlője, melyet a hívek megmetszettek és megkapáltak. Dóba evangélikus tanítója 1706-ban Horváth György volt. 
Nagyszőllősön az 1724-ben elvett templomukban sokáig megvolt még az a harang, melynek az volt a felirata: „Lutheranos 
voco!" (a lutheránusokat hívogatom). Érdekes, hogy 1995-ben nagyon sokan emlegették még ezt a harangot. Az elmondottak 
alapján az első világháborúban vitték el. 
559 NagyszőUős. 
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tervezte, és Ádám József orgonaépítő mester kivitelezte azt az orgonát, amely ma a templomhajó 
toronyhoz kapcsolódó részében található. A gyülekezet 2006-ban az orgonát felújíttatta. Az orgonán 
a munkákat a soproni Orgonaépítő KKT végezte. A toronyban először 1800-ban szólaltak meg a 
harangok. Időközben az egyik harang megrepedt, ezt 1850-ben újraöntötték. 1890-ben teljesedett be az 
a vágy, hogy nagyobb súlyú harangok hívogassák a híveket. A régiek felhasználásával két új harangot 
öntöttek; egy 410 kg és egy 220 kg súlyút. Az 1909-ben Divernonba (USA) kivándorolt 24 szőllősi 
evangélikus adományából egy 105 kg súlyú kis lélekharangot öntöttek, és ez is felkerült a toronyba. 
Felirata: „Istennek áldása legyen a hű és buzgó munkásokon. Öntötte NagyszőUősi Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Egyház Divernonba, Amerikába kivándoroltak 24 tagja 1909. esztendőben. Seltenhofer 
Frigyes és Fia Császári és Magyar Királyi udvar öntödéje Sopronban." 

1911-ben önkéntes adományokból vásárolta a gyülekezet a toronyórát. Ebben az évben választották 
az egyházmegye esperesének Szalay Lászlót, a gyülekezetbe pedig ekkor került Somogyi Károly 
egyházmegyei segédlelkész. 1916. október 5-én utoljára hallhatták a faluban a 410 kg súlyú harsmg 
hangját, egy esztendő múlva, 1917. december 19-én pedig a 210 kg súlyút szállították el. Hat évig egyedül 
szólt a kisharang, s 1923-ban a gyülekezet közadakozásból öntetett egy 220 kg-os harangot. Felirata: 
„Ha Isten velünk, ki ellenünk?" Az írás alatt Luther Mártont ábrázoló dombormű. „Somlószőlősi 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház részére 1923. Seltenhofer Frigyes Fia gyárában Sopronban." 

1944-ben vezették be a villanyt a templomba.™ Az evangélikus templom eddigi jelentősebb felújítási 
munkálatai: 1838 (tetejére nád után cserép került). 1895-ben a renoválás alkalmával a gerendás 
padlást stukatúrosra alakították ki. A régi padok egy része helyett újakat készítettek. A templom 
padjait - a gyülekezet nagyságától indokoltan - a falakig hozták ki. Ekkor viszont az oltárnál a retabló 
mögötti, úrvacsorai eszközök, keresztelőkancsó tárolására a kezdet kezdetétől kialakított szekrény 
nem volt megközelíthető. A felsorolt munkák 1922-ben fejeződtek be. A templomban a járható részt 
cementlapokkal rakták le, a falakat újrafestették. 

1899. április 23-án alakult meg a gyülekezetben a nőegylet. 1903-ban a templomban az oltár régi 
fakerítését kovácsoltvasból készült váltotta fel, amelyet a nőegylet adományozott. Az orgonát pedálosra 
alakították, s a lelkész családja két csillárt és úrvacsorai kancsót ajándékozott a gyülekezetnek. 

A legelső egyházi iskolaterem az egykori tanítólakás hátsó részén volt. 1860-ban épült a második 
iskolaterem az utca felől, egykor így jellemezték „az akkori iskolák közül egy sem volt különb a 
vidéken."^" Ez az iskolaépület hamarosan kicsinek bizonyult, a megnagyobbított iskolát 1878. október 
13-án ünnepélyesen szentelték fel és nyitották meg. Ekkor szerveződött a másodtanítói hivatal. „A 
jelenlegi iskola elég díszes épület, s a mai követelményeknek teljesen megfelel" - olvassuk az említett 
jegyzőkönyvben. 1940-ben a térségben itt vezették be először a 8 osztályos oktatási rendszert és hozzá 
a két ismétlőt. 

1996-ban az udvari, 2004-ben az utcai templomajtókat cserélte ki a gyülekezet új, tölgyfából készült 
ajtókra. A régi parókia 1840-ben épült, 1972-ben a kőből készült falakra téglából építettek emeletet 
Boros Lajos lelkész szolgálata alatt. A 2002. évben történt felújításkor a gyülekezeti ház, amely 330 
négyzetméter alapterületű, megújult. Alul gyülekezeti termek találhatók. A nagyobb teremben 
télen istentiszteleteket tartanak (mivel a templomban fűtés nincs), gyülekezeti rendezvényeket, 
szeretetvendégségeket. 2002-ben új termet alakítottak ki, amely hétközi foglalkozások, konfirmációi 
óra, presbiteri ülés, bibliaóra, nyugdíjaskör, ádventi, böjti esték vagy éppen megbeszélések 
megtartására ad lehetőséget. Ehhez készült gyülekezeti teakonyha is. Az emeleten a lelkészi hivatalt 
és a lelkészlakást találhatjuk. 2000-ben a magyar millennium évében a somlószőlősi evangélikus 
templomban volt a millenniumi zászló átadása. A helyi lelkész által megvalósított Döbrentei Gábor
emlékkiállítás ma is őrzi azokat a régi könyveket, melyek a gyülekezet számára értékesek. A könyvek 
melletti tárlóban úrvacsorai eszközök, gyertyatartók, régi perselyező, beteg-úrvacsoráztató edények, 
gyertyaoltó találhatók. 

Az egyházi iskolát 1948-ban államosították. A Magyar Köztársaság Kormánya 2002-ben 
kártalanította elvett iskolája és tanítólakása után az egyházközséget, amely összeget a gyülekezeti 
házra fordítottak, harminc esztendő után ugyanis elengedhetetlennek látszott annak felújítása. 
A régi oltárterítők helyébe újakat készíttettünk. Ma a somlószőlősi gyülekezethez a somlóvecsei, 
veszprémgalsai leánygyülekezetek, a noszlopi fiókgyülekezet és a Somló környéki szórvány (hét 
faluval) tartozik. Az elmúlt negyvenhat esztendőben egyházközségünk lélekszáma az urbanizáció s 
a munkahelykeresés következtében megfogyatkozott, híveink elköltöztek városokba. 100 esztendővel 

560 1944 novemberében a budapesti Magyar Királyi Posta vezérigazgatósága személyzetét, dolgozóit és családtagjait ide 
telepitették ki a háború elöl. A falu valamennyi házában kaptak menedéket a menekülök. Ebben az időben került bevezetésre 
az elektromos áram a templomba, ahol elszállásolták a személyzetet, oda be is vezették az áramot. (1945. böjt első vasárnapján 
világítottak először elektromos árammal a templomban. - jegyzőkönyv 1938-ból, 81. 

561 Nagyszőllős. 
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ezelőtt még két tanító, egy parókus és egy segédlelkész szolgált a gyülekezetben. Szórványban élő 
evangélikusságunk a Somló környékén még mindig a somlószőlősi anyagyülekezethez kötődik. Élő 
gyülekezeteink vannak a filiákban szerény létszámokkal. 

A 2002. évben felújított gyülekezeti ház termében már Angster-harmóniummal kíséri a lelkész az 
énekeket. Híveinket 12 esztendeje a Somlószőlősi Harangszó c. gyülekezeti hírlevéllel szólítjuk meg. 
Ugyanennyi ideje nyaranta rendszeresen szervezünk nyári csendesheteket, táborokat hittanosaink és 
az elszármazottak unokái számára, akik egyházunkkal sokszor itt lépnek aktív kapcsolatba. 2006-ban 
indultak a tervezési munkák, hogy az 1795-ben épült barokk templom belül megújuljon. Visszaállítják 
a régi papi padot, a hívek padjait is felújítjuk, megújulnak a lábtartók, és lábtartó padlók kerülnek a 
padba. A belső fabútorzatot festeni kell a munkák végén. 

Az evangélikus egyházközség Somlószőlősön és a Somló térségben 381 evangélikus vallású személyt 
tart nyilván. 2005-ben Döbrentei Gábor születésének 220. évfordulóján a gyülekezet lelkésze egy 
könyvvel kívánt emlékezni az egykori templomépítő evangélikus lelkész fiára, a tudományszervezőre, 
a Magyar Tudományos Akadémia első titkárára, nyelvújítóra, íróra. Megjelent Polgárdi Sándor 
szerkesztésében Döbrentei Gábor, az akadémiai titoknok és az író című könyv. 

Döbrentei Gábor 1785. december l-jén született evangélikus lelkész gyermekeként. Fiatal éveiben a 
w^ittenbergi és lipcsei egyetemeken tanult. Hazatérve gróf Gyulai Lajos nevelője lett Erdélyben, majd 
jogi tanulmányokat végzett Marosvásárhelyen. Döbrentei lelkes nyelvújítóként köznyelvi szavaink 
közül többnek alkotója volt. 1830-ban főmunkatársa és irányítója a Wigand féle „Közhasznú Esmeretek 
Tára" lexikonnak. Nagy műveltsége, a magyar és európai irodalomban való jártassága, nyelvtudása 
és enciklopédikus ismeretei tették őt elhivatottá olyan szerep vállalására, amelyre nála alkalmasabbat 
1810 és 1830 között íróink közül alig lehetett volna találni. A Tudományos Akadémia első titkáraként 
fáradhatatlanul dolgozott a magyar tudományos élet megszervezéséért. Maradandó értéket alkotott 
Döbrentei a régi nyelvemlékek összegyűjtésével és kiadásával. Berzsenyi Dániel összes műveit is 
Döbrentei Gábor adta ki 1842-ben Budán. Egyike volt az i^úsági irodalom megteremtőjének. 1851. 
március 28-án halt meg Budán. Somlószőlősön az evangélikus gyülekezeti ház előtt 1995. október 
29-től Lesenyei Márta Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, egy bronz mellszobor őrzi emlékét. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
Lelkészek: Zólyomi Pál (1631-?), N. N. (7-1646), Vigil E. János (1667-1674), Kelemen Benedek 

(1695-1697), Szabó György (1698), Benedicti János (1705-1708), Gyurtsek János (1712), Lucae János 
(1717-1727), Bokányi Jósiás (1727-1737), Bognár György (1737-1754), Erhard György (1754-1785), 
Döbrentei Lajos (1785-1799), Horváth Márton (1799-1840), Badics István (1840-1843), Remete Márton 
(1843-1854), Farnek Dénes (1855-1868), Faith Antal (1868), Szalay Sándor (1868-1889), Szalay László 
(1889-1912), Ihász Mihály helyettes lelkész (1912-1913), Somogyi Károly (1913-1953), Boros Lajos 
(1953-1994), Polgárdi Sándor (1994-2008), Bittner Abigél beosztott lelkész (2008-2011), Kopf András 
helyettes lelkész (2011-) 

Tanítók: Gyurtsek János (1710-1712), Halmán János (1724-1725), Perlaky János (1728-1730), Német 
Géza (1744-1746), Dénny László (1750-1753), Fodor István (1760-1770 és 1776-1780), László Pál 
(1786), Kolontári András (1786-1791), Dobosi Miklós (1794-1795), Szabó Sándor (1797), Ihász Mihály 
(1816-1824), Bordács Sándor (1825), Kiss Sándor (1828-1832), Noszlopy János (1847-1853), Tompa 
Zsigmond (1847-1848), Cser János (1851-1852 másodtanító), Bodélyi Károly (1856-1857 másodtanító), 
Mátis János (1860-1864 másodtanító), Pöntör István (1864-1872 másodtanító), Buthy József (1864-
1868), Henk György (1878-1879 másodtanító). Halász Lajos (1879-1880 másodtanító). Egyed Dávid 
(1880), Pintér Sándor (1885 másodtanító), Kiss Ferenc (1886), Roks Ágost (1887-1888 másodtanító), 
Becht Béla (1888 másodtanító). Sümegi János (1888-1890 másodtanító), Rónay Pál (1886-1912), Varga 
Lajos (1886-1887 másodtanító), Rónay Kálmán (1898-1904 másodtanító). Szabó Gyula (1891-1894 
másodtanító), Rítter Sámuel (1895 másodtanító), Klauser János (1896-1898 másodtanító), Németh 
Béla (1904-1905 másodtanító), Orbán Károly (1905-1908 másodtanító). Magyar István (1908-1910 
másodtanító). Fenyves Dezső (1910-1913), Fodor Kálmán (1913-1914), Benkő Gyula (1913-1916 
másodtanító), Vincze Irén (1916-1926 másodtanító), Rónay Kálmán (1920-1938), Horváth Imre (1921), 
Komjáthy Gyula (1927-1929 másodtanító), Pap Imre (1929-1933,1940-1948), Gereben László (1938-
1942), Szakáts Dezső (1942-1948) 

Felügyelők: Noszlopy Gábor (?), Noszlopy Ferenc (?), Szakonyi István (?), Noszlopy Elek (7-1875), 
Szalay Imre (1876), Barcza Béla (1885-1916), Schmidt Károly (1916-1919), Bélák Endre (1920-1950), 
Kató Sándor (1951-1966), Németh Sándor (1967-1972), Egyed Sándor (1973-1982), Bogdán József 
(1983-1989), Erdősi Géza (1990-1996), Bolla Gyula (1997-) 

A somlószőlősi temetőben található lelkészek és tanítók síremlékei: Noszlopy János tanító, Rónay 
Pál tanító, Rónay Kálmán tanító. Remete Márton lelkész, Perlaky István dabronyi lelkész özvegye, 
Szalay Sándor lelkész. Szálai László esperes-lelkész. Somogyi BCároly lelkész. Boros Lajos lelkész 
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A somlóvecsei evangélikus leányegyház 
A somlóvecsei gyülekezet a legrégibb adatok szerint is a (nagyszőUősi) somlószőlösi anyagyülekezet 

filiájaként ismert. A Veszprém megyei község Pápától délnyugatra található. Három kilométerre fekszik 
Somlószölöstöl, ma 102-en élnek a faluban. Mindhárom történelmi felekezet temploma megtalálható. 
A falu közepén az evangélikusok temploma a legnagyobb. 

A település neve a Vécs, Vecse személynévből származik, melyet az Árpád-korban gyakran viseltek. 
Az alapjául szolgáló személynév valószínűleg szláv eredetű. A település neve 1488-ban „Wechee", 
1696-ban „Nemes vecse" alakokban bukkan elő. A közeli Somló hegyre utaló előtag megkülönböztető 
szerepű. A Veszprém megye falvaiban élő nemesek székhelye, igazgatási és bíráskodási központja 
volt. Ezért hívták e helyek együttesét Vecse-széknek, Vecse vármegyének. Itt ültek össze Vecse megye 
vezetői, itt tartották a szék közgyűléseit. Maga Vecse kis hely volt, 1488-ban öt forinttal adózott. 

A falu nincs benne az 1666. évi nemesi összeírásban. Minthogy a praediálisták (egyházi nemesek, 
akik egyházi vezetőktől kaptak birtokot) földjeiket bizonyos feltételek mellett adták-vették, már a 
16. századtól jelentékeny nem nemesi elemek is kerültek a faluba. De mert a föld nemesi jogú, rajta 
jobbágytelkek nem keletkezhettek, így a beköltöző nem nemesek mind zsellérnek minősültek. Vecse 
társadalma a 18. század végén legalább egyharmadában már nem nemesekből állott. 1747-ben a 
vásárhelyi apácák javairól elköltözött örökös jobbágyok is laktak Vecsén. Mindez megmagyarázza, 
miért gyarapodott lakossága a 16-17. századi nagy stagnálás ellenére olyan jelentékeny mértékben a 
18. század végére. A megélhetés forrása az agrártermelés és a somlói szőlők. 1773-ban úgy ismerik, mint 
magyar falut, a három nagy felekezethez tartozó lakossággal. Egyik felekezet sem anyaegyházközség. 

1787-ben Vecsén még csak az evangélikusoknak volt - természetesen már előbb épült - temploma, 
ahova a reformátusok is jártak. Később szétváltak a protestáns felekezetek. A vecsei gyülekezetben 
1847/48-ban épült a ma is álló, tehát már második templom, ahova az anyagyülekezet lelkésze minden 
ötödik vasárnap járt ki szolgálni. A szabadságharc után szentelte fel Szedenics György, a veszprémi 
egyházmegye esperese. A leánygyülekezetnek sokszor kellett egyházi épületeit javítani, amely nagy 
költségekkel járt és a gyülekezeti tagok teherbíró képességét kimerítette. 

A vecsei leánygyülekezet iskolája, mely kezdetben a tanítólakás hátulsó részén volt, 1861-ben 
leégett. Miután felépítette a gyülekezet újból az iskolát, ismét leégett 1865-ben. 1867-ben kérelemmel 
fordultak - Farnek Dénes lelkész szolgálata alatt - báró Eötvös József vallásügyi miniszterhez, hogy 
engedjék meg nekik, hogy országszerte adományokat gyűjtsenek. Ekkor államsegéllyel újból felépült 
az iskola, és már az utcára nézett. Ugyanekkor építettek a templomhoz tornyot is. Felavatásukra 1868-
ban került sor. 

20 év alatt sok építkezést ért meg a kis gyülekezet. A két tűzvész között 42 evangélikus családot 
tartottak nyilván, akik a megnövekedett adósságot már nem tudták kifizetni, és saját erejükből 
képtelenek voltak a tűzvész okozta károkat helyrehozni. A gyűjtés szép eredménnyel járt, ebből tudták 
a templom jelenlegi tornyát felépíteni, kifizették adósságaikat, sőt még földeket is vásároltak. Az 1868-
ban elkészült toronyba 304 kg-os, 1869-ben 183 kg-os harangot helyeztek el. E harangok közül az 
egyiket elvitték az I. világháborúba, és helyette később Szőke Márton adományából öntöttek újat. 
A templom téglából épült szószékoltárára Laucsek Jánosnak a soproni egyházmegye esperesének, 
vadosfai lelkésznek a fia festette az oltárképet, amelyet 1890-ben helyeztek el. 1891-ben készíttette el 
a leány egyházközség a hatváltozatú pedálos orgonáját, mely Peppert Ernő szombathelyi orgonaépítő 
munkája. 1906. augusztus 26-án Márkus Ferenc vecsei lakos egyháza iránti szeretettől indíttatva a 
vecsei leányegyházközség részére 80 forintos alapítványt tett. 

1923-ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter a somlóvecsei iskola államsegélyét a tanulók csekély 
létszáma miatt megszüntette. Az iskola ún. „törpe iskola lett", mely csupán a maga anyagi eszközére 
támaszkodott. Ezt akkoriban szomorúan vették tudomásul, mert az iskola fennmaradását veszélyeztette. 
Később a somlóvecsei iskolának az 1923-ban megvont államsegélyt ismételt kérvényekkel sikerült 
visszaszerezni. A gyülekezet Gáspár István személyében tudott tanítót hívni. 

1918-ban elvitték Vecséből is az orgonák homlokzati sípjait. A játszóasztal homloklécén 
elhelyezett porcelán tábla felirata: „Peppert Nándor és fia". 2004 tavaszán az áfa visszaigényléséből 
és nagymértékben az egyházmegye támogatásával villanymotor került a Peppert féle orgonába, s 
ezzel együtt az orgona felújítása is megtörtént, melyet a Soproni Orgonaépítő KKT munkatársai 
végeztek. A gyülekezet úrvacsorai eszközökkel rendelkezik: kehellyel és paténával. Az oltáron látható 
két gyertyatartót a vecsei evangélikus nőegylet 1905-ben adományozta a gyülekezetnek. A boltíves 
templom belső falán márvány emléktábla található: IN MEMÓRIÁM FAMÍLIÁÉ VECSEY, VECSE 
1745. 

1943-ban a templom régi ablakait újakra cserélték. 1967-ben a kisharang elrepedt, újat öntöttek 
még ebben az esztendőben, október 8-án szentelték fel. A kisharang felirata: Üjraöntötte Evangélikus 
Gyülekezet Ducsák István Öriszentpéter 1967. A nagyharang felirata: Erős vár a mi Istenünk. A 
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somlóvecsei evangélikus gyülekezetnek öntetté Szőke Márton és Neje Kiss Anna 1922. évben. Öntötték 
Seltenhofer Frigyes Fia Harangöntő gyárában Sopronban. 

1976-ban történt a templom külső és belső renoválása, ekkor tölgyfából készült padokat építettek 
be. A harangokat 1977-ben villamosították. 1984-ben villámcsapás következtében a toronysisak 
leégett, így annak újjáépítése is megtörtént. 1988-ban fehér márvány keresztelőkúttal gazdagodott a 
templom oltártere. A templom kisméretű, fából készült ablakait vaskeretes ablakokra cserélték. 1997-
ben elhatározta a gyülekezet, hogy a templom fennállásának 150. évfordulója alkalmából, 1998-ban, 
a vecsei evangélikus templomot kívül és belül is felújítja. Istennek legyen hála, ez megvalósult. A 
templomszentelési ünnep 1998. augusztus 16-án délelőtt volt, aznap délután ökumenikus istentisztelet 
keretében, evangélikus és református püspökök és a veszprémi érsek szolgálatával, több ezres 
gyülekezet előtt avatták a 16 méteres keresztet a Somló-hegyen. 

Tanítók 
Fábri István (1705-1706), Kovács István (1707-1708), Pintér István (1721-?), Boros János (1725-1734), 

Zatroch István (1734-1753), Lányi Károly (1760-1761), Lányi Mihály (1765-?), Nyírő Zsigmond 
(1774-1781), Fodor István (1786-1795), Sztrókay László (1800-1803), Socskovits János (1802-1807), 
Papp Mihály (1804-?), Vetsei Péter (1815-1825), Szigeti József (1831-1838), Szíj Sámuel (1838-1840), 
Laucsek János (1840-1862), Hegyi István (1862-?), Szabó Gyula (1894-1903), Bándy Géza (1903-1907), 
Ferenczy József (1907-1910), Szarka Jenő Kálmán (1910-1912), Gáspár István (1913-1926), Ferenczy 
Gizella (1926-1940), Bakonyi Sára (1940-1944), Gáspár István (1944-1948) 

A vecsei fogyó gyülekezetnek hite nem fogy, és abban bízik, hogy Isten a jövőben is megtartja. 

Polgárdi Sándor 
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Takácsi Evangélikus Egyházközség 

8541 Takácsi, Petőfi u. 50. 
Tel.: 20/824-6287 
Web: http://takacsi.lutheran.hu 
E-mail: takacsi@lutheran.hu 
Tóth Károly István beosztott lelkész 

A gyülekezet több környékbeli anyagyüle
kezethez is tartozott filiaként, 
1938-ban mondta ki önállóságát, ennek 
elismerése 1942-ben történt meg. 

Takácsi anyaegyház: 215/200/154. 
Tisztségviselők: Borsos Gyula felügyelő , 
Somogyi László gondnok, Horváth Gáborné 
pénztáros, Bakó Ildikó jegyző , Bódi 
Vilmosné számvevőszéki , Borsos Kálmán, 
Dóczi Ferencné, Kiss Sándor, Kunszt 
Alajosné, Kutrovácz Gábor, Kutrovácz 
Jánosné, Zsirai Lajosné 

Vaszari szórvány: (51/10/-) 
A gyülekezet lélekszáma összesen: 266/210/154 

A gyülekezet története 
Takácsi mintegy 1000 lakosú község a pápai síkság szélén. A 83-as Győr-Pápa-Városlőd főútvonal 

szeli át. Területén őskori (Kr. e. 2500-3000) és római kori leletekre is bukkantak. Határában halstatti 
(kora vaskori) halomsírokat találtak. Belőlük több urna került elő.*'̂  A falu neve lakói foglalkozásának 
emlékét őrzi. Névformájának alapján korai település, első okleveles említése azonban csak 1330-
ból való. A 15. században említett Alsó-, Felső- és Kápolnástakácsi topográfiai osztottsága ellenére 
közigazgatásilag egybetartozott. Lakói nagyrészt nemesek, a 17. századtól reformátusok. A 18. 
században több pusztítás is érte, de a falu nem néptelenedett el sohasem. 

Az evangélikus templom (Petőfi S. u.) 1806-1808-ban épült késő barokk stílusban. A hármas 
tagolódású, oromzatos homlokzat síkjából kilépő kétszintes torony gúlasisEikú és órapárkányos volt. 
Ablakai a hosszanti oldalon két sorban helyezkednek el, mennyezete fagerendás volt. Az 1948- 1949-es 
átépítés az eredeti stílusjegyekből keveset őrzött meg.̂ '̂  

„ATakátsi Evangelica Kisded Gyülekezet" sok ideig több önálló gyülekezethez tartozott. Régebben a 
malomsoki, majd a csikvándi gyülekezethez. A türelmi rendelet után a pápai evangélikus gyülekezettel 
tartozott „öszve", és annak lelkipásztori szolgálatában részesült. 1795-ben az acsádi és a takácsi 
leánygyülekezetek tagjai együtt fordultak II. József császárhoz, hogy az uralkodó biztosítson számukra 
templomépítéshez telket, a pápaiaknak az Esterházyak által 1714-ben elvett javaik kárpótlásául.'" 

így feltételezhető, hogy a csikvándiaktól való elszakadás után, főként 1783 során a takácsi 
evangélikus hívek Pápára jártak istentiszteletre. (1784-1786 között a pápai templom pajta vagy istálló 
átalakításával az Új utcában volt - ma Rákóczi utca -, majd 1786-ban felépült a gyülekezet új temploma 
a jelenlegi helyen.) Az is lehet, hogy Takácsiban tartottak istentiszteletet valamely magánháznál a 
pápai lelkész igehirdető szolgálatával. A pápai és egyben takácsi lelkészek ebben az időben Kisgeresdi 
Németh István (1784-1786) és Szakonyi József (1786-1806) voltak. A gyülekezet felügyelője Kamondy 
Márton (egyben a pápai gyülekezeté is) volt. A takácsi gyülekezetről szóló írás szerint őket a pápai 
gyülekezetben kurátor(ok?) képviselte(k). 

Ugyanakkor valószínű, hogy egyes hívek a református templomba jártak, vagy az evímgélikus 
istentiszteleteket is itt tartották a pápai lelkészek, mert a református templom használatáról vita robbant 
ki a két felekezet között. A reformátusok az addigi bérleti díjat jelentősen emelni kívánták. Református 
küldöttség ment az evangélikus kurátorhoz, Nemes Borsos Jánoshoz, előadva a bérletemelés igényét. 
Az evangélikusok ezen nagyon felháborodtak „mivel hogy a Reformátusoknak annak idejében 

562 Ezek a pápai gr. Eszterházy Károly Múzeumban láthatók. 
563 Németh Adél-Szabó Lajos: Pápa. Panoráma könyvek. Medicina, 1989. 113. 
564 A levél eredetije a Pápai Ev. Egyházközség archívumában található. 
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Templomukat, mind Paróchiájukat vélek együtt öszvetett vállakkal építeni segítették."^" A fentebb 
említett okok is hozzájárultak ahhoz, hogy 1806-ban teljesen különváltak a reformátusoktól, és a 
Veszprém megyei (bár Takácsi akkor nem Veszprém megyei község volt) egyházi vezetőségtől kértek 
engedélyt templomépítésre. A templom 1806-1808 között épült. Az építészeti jellegzetességeiről volt 
már szó. Orgonája ma is szól, amelyet Országh Sándor és fia épített. A toronyból két harang hívogatja 
a híveket. 

1831-ben önálló anyagyülekezetté akart válni Takácsi, ehhez az 1832. évi egyházmegyei közgyűlés 
beleegyezését is adta. 1836/37-ben újra felmerült ez a terv, de félbe is maradt. Az 1903-as névtár 
Takácsit még a pápai gyülekezet flliájaként tünteti fel. Az 1917. évi egyházmegyei közgyűlés is a 
következőket állapította meg: „Takácsi anyásítását a legközelebbi jövő feladatnak tekintvén, ezt a 
maga részéről elősegíteni igyekszik." Végül 1938-ban valósult meg az önállóság, amelynek állami 
elismertetése 1942-ig váratott magára. Ezzel vége szakadt annak az időszaknak, amelyben évente hat
nyolc lelkészi kiszállás történt. Boros Lajos lett a gyülekezet első lelkésze. 

Abban az időben Takácsiban 440 evangélikus élt. A takácsi missziói körhöz tartozott még Ihász
puszta (14), Antalfő (7), Zsigmondpuszta (17), Pálháza (44), Antalháza puszta (29), Eőry major. Pénzes 
major (3), Vaszar (13), Alsógörzsöny (54), Felsőgörzsöny (53), Farkasdpuszta (20), összesen tehát 694 
evangélikus lélek. Takácsiból a szórványokat sokszor dűlőutakon lehetett megközelíteni. Templomi 
istentiszteleteket Takácsiban, Alsó- és Felsőgörzsönyben tartottak. 

A felsorolt szórványok közül ma Vaszar tartozik Takácsihoz, ez a Sokoróalja szélén húzódó 
dombhátak egyikén települt egykor 1600 körüli lakosú község. Területén az őskortól a késő középkorig 
kerültek elő emlékek (kőtárgyak, mécsesek, edények stb.). A helynév a Vozor alapszóból származik, 
ismeretlen eredetű és jelentésű. Első említése 1332-ből való, ekkor a győri püspök Veszprém megyei 
birtokainak központja volt. 1403-tól egy ideig a bakonybéli apátság birtoka volt. 1567-1592 között 
török uralom alatt állt. 1661-ben Musay püspök a Veszprémi Ev. Egyházmegyében Szentmiklósi János 
seniorátusa alatt Vaszar községet is felsorolja, feltételezhetően az evangélikusok jelentős száma miatt. 
Evangélikus templom a községben nem épült. Római katolikus templomáról először - mint romos 
építményről - 1698-ban tesznek említést. A mai templomot 1790-ben építették, amelyet kálvária vesz 
körül. 

A többi felsorolt szórvány közül Pálháza Pápához, Alsó- és Felsőgörzsöny Nemesgörzsöny néven 
a Mezőlak-Mihályháza-Nagyacsádi Egyházközséghez, Ihász Malomsokhoz tartozik. A többi pusztát 
elbontották, vagy lakatlanná lettek, illetve a Pápai Állami Gazdaság mezőgazdasági, állattenyésztési 
épületei állnak helyükön. 

1942. augusztus 30-ára elkészült a takácsi evangélikus elemi iskola és az egyházmegye akkori 
legnagyobb gyülekezeti háza. 1946-ban tanítólakást alakítottak ki a fogságból hazatérő Kóbor Jenő 
kántortanító számára, és vásárlással növelték az ingatlan területét. 1948-1949-ben a templom felújítását 
végezték el, sajnos figyelmen kívül hagyva az eredeti architektúrát. 1972-ben Takácsihoz társult Gecse 
és Szerecseny gyülekezete is, de a társult egyházközség nem élt tovább egy évtizednél. 1981-től kezdve 
a takácsi gyülekezetnek nem volt helyben lakó lelkésze, a szomszédos egyházközségekből gondozták. 
A templom újabb külső-belső renoválására 1989-1990-ben került sor. Sok megpróbáltatás és a régi, 
rossz állapotú gyülekezeti épület eladása után 2004-ben elkezdődhetett az új gyülekezeti ház építése. 
Ennek alsó szintjét, a gyülekezeti termet 2006. augusztus 20-án avatta fel Ördög Endre esperes, az 
emeleti lelkészlakás megáldására pedig 2009. december 20-án került sor Huszonnyolc év után újra van 
helyben lakó lelkésze a gyülekezetnek. 

Lelkészek 
Boros Lajos (1938-1953), Szakái Árpád (1953-1966), Magassy Sándor (1966-1971), Ittzés János (1971-

1981), Bálint László (1981-1984 Malomsokról helyettes). Görög Zoltán (1984-1992 Homokbödögéről 
helyettes). Varga György (1992-1998 Pápáról helyettes), Koczor György (1998-2007 Pápáról helyettes), 
Weltler Sándor (2007-2009 Malomsokról helyettes), Tóth Károly István beosztott lelkész (2009-) 

Tóth Béla 

565 A Takácsi Evangélikus Gyülekezet története, 1807. Eredeti leírás. Pápai Evang. Egyházközség archívuma. 
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Keletkezett 1700-ban, de már az 1640-es évektől is 
volt itt lelkész. 
Az anyakönyvezés kezdete: 1784 

Tés anyaegyház: 184/156/131. Bódai Sándor 
felügyelő, Stanka Károlyné másodfelügyelő, ifj. 
Bódai László gondnok, Barta Andrea pénztáros, 
Stanka Erika kántor. Szabó Sándorné jegyző, 
Popp Kurtné egyházfi, Molnárné Szirbek Valéria 
temetőgondnok, Bódainé Szurok Zsuzsanna 
számvevőszéki elnök. Presbiterek: id. Bódai László, 
Kovács Lajosné, Borbás István, ifj. Bódai Sándor, 
Göncz László, Dávid István, Varga László, Varga 
Lajosné, Acs Károlyné 

A gyülekezet története 

Tés a Bakony egyik legmagasabban fekvő 
települése. A 465 méter tengerszint feletti 
magasságon, a Bakony keleti részén fekvő település, 
mintegy 950 lakost számlál. A karsztosodás miatt 
számos barlang és forrás fedezhető fel a Tési-fennsíkon. Ezt az erdőktől övezett fennsíkot már az 
őskor és az ókor embere is szerette. Bár régészeti kutatásokat nem végeztek, a talált leletek (kőbalta, 
kőcsákány) arra engednek következtetni, hogy vidékünk lakott volt már az őskorban is. A későbbi 
tési és kistési leletek pedig azt bizonyítják, hogy ezen a helyen nagyobb római település is létezett. 
Dunántúl közepén a Pécsről Győrbe vezető római út Bántát, Kístést, Nánát érintve vezetett át a 
Bakony rengetegén. Később honfoglaló őseink sem kerülték el ezt a vidéket. Árpádnak és népe egy 
részének a Bakony erdeje lett fő letelepedési helye. Tés tehát több mint 1000 éve folyamatosan lakott 
település. Az Árpád-házi királyok a bakonyi erdőt mint külön erdőispánságot kormányozták. Erről az 
időről Szeghalmy Gyula, aki a térségben ásatásokat is végzett, sőt a Bakonyi Múzeum alapításának 
is részese volt, a következőket írja emlékezésében: „Századokkal ezelőtt, mikor Várpalotától Pápáig, 
Sümegtől Bodajkig egyetlen rengetegből állott a Bakony, ennek a rengetegnek a közepén I. István 
király 1037-ben bencés apátságot alapított." Ez a bakonybéli apátság, s ezzel összefüggésben kerül 
először szóba Tés mint az apátság egyik birtoka. Payr Sándor ezt írja: „Tés a középkorban a bakonybéli 
bencés apátság birtoka volt. Már 1276-ban volt temploma, Gergely nevű papja, s Gede és Máté nevű 
klerikusai."^"' 

Tés község első helyét illetően még ma is folyik a vita. A Bakonyi Múzeum adattárában található 
írások szerint a település első helye a kistési forrás környéke volt. Más említés szerint a község 
belterülete már a középkorban a falu mai helyén feküdt. A török hódoltság idején a falu lakossága 
csökkent, majd 1687 után, miután Palota is felszabadult a török uralom alól, újra kezdett visszatérni 
az élet településünkre. Ennek a pozitív fejlődésnek gátat szabott az 1703-ban kitört Rákóczi
szabadságharc. 1785-ben 146 házbsm 984 fő lakott, 1794-ben új telepesek jöttek, akik a Milassin Miklós 
püspökről elnevezett Miklós utcát népesítették be. 33 családdal bővült ekkor a falu lakossága. A Perébe 
vezető út mellett épült 1780-1790-ig a Pere utca, ahova 18 magyar protestáns család települt be. 

Az elkövetkező időkben Tés élte a csendes bakonyi falvak életét. Ezt a nyugalmat először az I. 
világháború fegyverropogása zavarta meg. A község lakosságából mintegy 160-180 főt vonultattak be. 
Közülük körülbelül ötvenen vesztették életüket a harcmezőn. A béke első időszakában szinte minden 
családból volt kivándorló. Az itthon maradottak kisebb föld- és erdőterületet kaptak gazdálkodásra. 
Az 1940-ben bevezetett jegyrendszer következtében gyakran nem került mindennap kenyér az 
asztalra. A szenvedések folytatódtak. Az 1942. április 11-én frontra szállt második magyar hadtest 

566 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924.1. 180. 
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soraiban ott meneteltek a tési katonák is. Az 1945. március 20-21-i támadásban több orosz és német 
katona mellett 47 tési lakos vesztette életét. A háború után mélyről indult a falu mezőgazdasága. 
1960-ig a tésiek döntő többsége a mezőgazdaságból élt. 1945 után az infrastruktúra sokat fejlődött, 
de falunkban a születések száma ennek ellenére drasztikusan lecsökkent, és Tés is az elöregedő falvak 
sorába lépett. A Szentsei György Általános Iskola 2006. június 15-én végleg bezárta kapuit. A tési 
gyerekek a szomszédos települések (Várpalota, Jásd) iskoláiban tanulnak. Az iskola épülete jelenleg 
kihasználatlan. Az üresen álló, eladásra váró házakat többnyire idős emberek vásárolják meg. 

A falutörténetben már említésre került, hogy Tés először a bakonybéli bencés apátság birtokaként 
szerepel. Az egyik, 1276-ból származó irat arról számol be, hogy ekkor Tésen már templom állt. Az 
evangélikus gyülekezet létrejöttéről nincsen biztos adatunk. A gyülekezet tulajdonában volt egy 
ostyasütő vas, amelyről, ha az óramutató járásával megegyező irányban olvassuk le a számokat, az 
1587-es számot kapjuk. Ha ez a hipotézis helyes, akkor Tésen már ebben az időben létezett evangélikus 
gyülekezet. Első ismert lelkészünk Somogyi István volt, aki 1640-ben részt vett a protestánsok köveskúti 
zsinatán. A következő lelkész, akiről tudunk, 1649-ben mint Nagy Thés lelkésze írja alá magát: 
Hédervári Fejér Miklós. 1655-ben ismét új lelkészt kapott gyülekezetünk Üveges Miklós személyében. 

A reformáció tanainak tési megjelenésétől, ill. az első protestáns telepesek ídeköltözésétől kezdve 
(1620-as évek) 1658-ig a tési evangélikusoknak nem volt templomuk. Istentiszteleteiket imaházban 
tartották. Egy 1696-os összeírás szerint a 13 tési jobbágycsaládból 10 protestáns volt. 1711-ben 
találkozunk Károlyi István esperes eskümintájának aláírójaként a következő tési lelkésszel, Vázsonyi 
Mihállyal, majd 1725-ben a győri esperességi jegyzőkönyvben Szilvágyi Mihály nevével. Az ezt 
követő időszakban a gyülekezet lelkész nélkül maradt. 1711-ből származik egy írás: „Lett, hogy akkori 
Méltóságos GrófiF Uraság, Pétsi Pöspek, egyszersmind Fejér Vári Prépost is, mostani Gróff Urunknak 
Neszelrode Ferentz Prépost Urunknak Testvér Báttya, megszánván őket, hogy számosan voltak. 
Prédikátor Mester nélkül, hogy maguk és gyermekeik tudattalanul ne neveltessenek. Mestert engedett 
nékik, hogy hozhatnak. És így hozták a nemrégiben megholt Bongya Ferenczet." Ö „egy darabig egy 
templomban szolgált a Pápistákkal, (...) de aztán hogy attól is Mgos Uraságtul elállíttattunk, (...) 
Oratórium Ház adatott nekünk". Ezt a tanítót követte Nyírő János, aki három éven keresztül látta el 
a mesteri tisztséggel járó feladatokat. Az 1760-as években - még mindig lelkész híján - Dogáts Pál 
tanította a helyi evangélikusokat. A következő lelkész megérkezéséig 401 tési evangélikus affiliálta 
(leánygyülekezetként csatlakoztatta) magát a várpalotai gyülekezethez. Minden vasárnap hajnalban 
kocsizörgéstől volt hangos a Palotára vezető kocsiút. Igyekeztek a hívek, hogy a délelőtt 10 órai 
istentiszteletre odaérjenek. 

A lelkész nélkül maradt kiszolgáltatott gyülekezetet 1779-ben a helytartótanács megfosztotta tanítói 
földjeitől és imaházától. A türelmi rendelet után, 1784-ben aztán újra felpezsdült a gyülekezeti élet, 
amikor megérkezett az új lelkész. 1785-ben a vármegye már a templomépitést is engedélyezte, „Nagy 
Ignác Excellentiája" azonban se követ, se fát nem adott el az építkezéshez, ezért csak 1786-ban vehették 
tető alá a templomot, ekkor még torony nélkül. Ugyanebben az évben a földesúr minden földjétől 
megfosztotta a gyülekezetet abban a reményben, hogy nem akad olyan lelkész, aki ilyen körülmények 
között elvállalná a tési szolgálatot. De a gyülekezet Isten kezében volt, és nem a földesúréban. 
Közadakozásból fenn tudták tartani a lelkészi állást, és 1787-ben a templom mellett felállított 
haranglábon megszólalhatott egy kis harang. 1789-ben egy agglegény a gyülekezetnek adományozta 
házát a kerttel és melléképületekkel együtt, amely épületet iskolaként működtetett a gyülekezet. 1806-
ban néhány kocsi ölfáért orgonát vásároltak a fehérvári katolikusoktól, majd 1808-ban megöntették 
a második harangot is, nagyobbat az elsőnél. 1837-ben Barkóczy László székesfehérvári katolikus 
püspök a tési evangélikus lelkész és tanító részére földeket adományozott. Az ilyenformán történt 
gazdagodás tehette azt lehetővé, hogy 1864-ben a templomot karzattal és toronnyal tudták bővíteni. 
Egy korabeli statisztika szerint 1890-ben 492 evangélikus élt az akkor 1450 fős Tésen. 

1898-1909-ig Szalay János volt a lelkész. Munkáját 1901. március l-jétől Rátz Károly kántortanító 
segítette. 1902-ben rendbe hozták a templom megrongálódott külső vakolatát. Az Amerikába vándorolt 
hittestvérek 359 koronát küldtek, hogy a templomban 2 csillárt helyezzenek el. A vásárlás után 
megmaradt összeggel „csillárgyertya alapot" indítottak. Az időközben 100 éves orgonát 140 koronáért 
javíttatták meg. 1905-ben felújították a tanítólakás padlózatát, 1906-ban új taneszközöket vásároltak 
az iskolába. Ugyanebben az évben az iskola és tanítói lakás tetőszerkezetét javították meg. 

Görög Ernő (1909-1926) egyik első feladata volt, hogy 1910 nyarán kicserélte a toronyban levő 
haranglábakat, az egész toronycsúcsot, valamint a toronyba vezető korhadt lépcsőt. 1911. március 7-én 
Rátz Károly kántortanító elhagyta gyülekezetünket, Csékútra költözött, s helyébe Ormosi Alfrédot 
hívta meg a gyülekezet március 20-án. Ő és 4 gyermeke közül hárman 37 évig töltötték be a tési 
gyülekezetben a tanítói hivatást. 1912 tavaszán az új „Dunántúli énekeskönyvet" ajánlotta Görög Ernő 
bevezetésre, melyet a gyülekezet elfogadott, és 1917. október 31-én használatba vett. Az ískolaalapban 
időközben összegyűlt pénz lehetőséget adott arra, hogy a tantermet 30 új paddal és tintatartóval 
szereljék fel. 1914 áprilisában még a templom külső renoválásán dolgoztak a férfiak, augusztusbem 
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pedig már legtöbbjük katonai behívót kapott, köztük Ormosi Alfréd tanító is. Itthoni feladatát a 
lelkész vállalta magára. A háború azonban nem elégedett meg a behívott katonákkal. 1915. augusztus 
29-én levél érkezett a gyülekezetbe, melyben felszólították, hogy a legkisebb harangot hadicélokra 
adják át. Ezt a felszólítást októberben egy újabb követte, amely a középső harangot követelte, majd 
1916. február 2-án a legnagyobb harangot is kikérték. De erre nemet mondott a presbitérium: „Mivel 
a gyülekezet egyetlen harangjára úgy vallási, mint tűzrendészeti célból szükség van, a gyülekezet 
egyetlen harangját gyilkolási célra nem hajlandó felajánlani" - szól a jegyzőkönyvi határozat. Az 1. 
világháború 14 emberáldozatot követelt gyülekezetünkből. 

A béke első időszakában a szegénység annyira elhatalmasodott, hogy a lelkész azzal a komoly 
kérdéssel állt a gyülekezet elé, hogy óhajtják-e, hogy a tési evangélikus egyházközség fennmaradjon, 
és hajlandók-e az egyházi adót tovább fizetni. A gyülekezet szegénysége ellenére is ragaszkodott az 
egyház fennmaradásához. Sokat jelentett Kapí Béla püspök 1920. október 12-i látogatása is. A püspököt 
a falu határában a jegyző és a lelkész fogadta. A püspök az iskolában meghallgatta a gyerekek feleleteit, 
majd az ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát végezte. Az ekkor készített jelentésből 
tudjuk meg, hogy a gyülekezetben „gyermek-istentisztelet tartatik", nőegylet, ifjúsági kör, valamint 
énekkar működik. 1922 januárjában az Amerikában élő hittestvérektől érkezett adományból pótolják 
a háborúban elvett cink sípsort az orgonából, valamint az egyik harangot. A közben életbe lépett 
földreform következtében a gyülekezet 73 kataszteri holdat kapott, s így a tanítói és lelkészi jövedelem 
megnövekedett. 1923 tavaszán lecserélték a templomtető eternit héjazását. 1926. szeptember 5-től 
Görög Ernő a nagyvelegi gyülekezetben folytatta lelkész hivatását. 

Pohánka Ödönt, a Sámsonházáról érkezett új lelkészt Takáts Elek esperes iktatta hivatalába 1926. 
november 21-én. Nagy lendülettel látott neki az építkezésnek. 1928 augusztusában megindult a régi 
iskola elbontása. Az alapanyagot eladták, s az árát is az új épület költségeihez tették. Két új harangot 
is rendeltek Sopronból. Az iskola és a harangok szentelési ünnepe 1929. október 6-án volt. 

Néhány szó a gyülekezeti oktatás és más alkalmak rendjéről: A fél nyolcra összegyülekezett 
kisdiákok a tanító vezetésével a templomba mentek reggeli áhítatra. A kezdőéneket igeolvasás és rövid 
igemagyarázat követte. Az alkalom végeztével a tanulók visszamentek az iskolába, és Luther reggeli 
imádságának elmondása után megkezdődött az oktatás. 8-10 óráig folyamatosan tanultak, ekkor volt 
az első nagy szünet. A második tanulási idő délig tartott, melyet egyórás ebédszünet követett. 13 
órától 16-ig ismét tanulási szakasz következett egy rövid szünettel. Hittanóra heti 2 alkalommal volt, 
az ismétlőiskolásoknak (12 év felett) hetenként egyszer. A napi tanulást a következő imádsággal zárták 
a gyerekek: 

„Hála Neked, Urunk, kitől erőt vettünk. 
Hogy a tanulásban előre mehettünk. 
Oltsd mélyen a jót a szívünkbe. Istenünk, 
Mert amit tanultunk, drágább, mint mindenünk. Ámen." 
A 6. osztály végén minden tárgyból vizsgáztak a tanulók a gyülekezet előtt. A már megkonfirmáltak 

számára heti bibliaóra volt. A fiatal lányok részére Pohánkáné kézimunkaszakkört vezetett. Téli 
estéken több színdarabot is megtanultak a lelkész vezetésével. Ezeknek az előadásoknak akkora sikere 
volt, hogy 2-3 alkalommal is előadták a gyülekezetben, de mindegyik alkalommal volt, akinek már 
nem jutott ülőhely. Ezen felbuzdulva a szomszédos településeken is előadták. Az előadásokból befolyt 
összeget az új templomablakok megvásárlására fordították. Adventben és böjtben hetenként kétszer 
reggeli istentiszteletet tartottak, adventben pedig szerda esténként bibliaórára gyülekeztek a hívek. 
Vasárnap esténként az iskolában tartottak „vallásos estéket", ahol az igehirdetéseken kívül néhány 
tanuló verset mondott vagy történetet olvasott fel. 

Időközben halaszthatatlanná vált a parókia újjáépítése. Pohánka Ödön felajánlotta, hogy az építés 
költségeit ő és családja megelőlegezi a gyülekezet számára kamatmentes kölcsönként. így 1934-
ben tető alá vehették a parókia új részét. A hátsó részt, ahol főként gazdasági épületeket találunk, 
érintetlenül hagyták, s így áll az a mai napig is, a 19. század hangulatát idézve. 1935-ben a toronycsúcsot 
bádogozták újra. 

1936. augusztus 23-án Ormosi Alfréd tanító fiának, Zoltánnak adta át a stafétabotot a tanításban. 1936-
ban a templomudvaron létrehozták a „Hősök kertjét", melyben rózsafákat ültettek el, mindegyiken kis 
porcelántábla hirdette az első világháborúban meghalt evangélikus hősi halottak neveit. 1940. március 
8-án meghadt Ormosi Alfréd. Szülővárosában, Szarvason temették el. A tanítás feladatát gyermekei 
felváltva látták el a gyülekezetben. 

A második világháborúban a templom és az épületek alig rongálódtak. Igaz, a templom tetőzetét 
gépfegyverrel verették le, az ablakok pedig légnyomás következtében törtek ki. Az irattárhoz idegen 
katonák nem nyúltak. Légiriadó esetén a parókia tágas pincéje is menedékül szolgált. A világháborúk 
veszteségei és a kivándorlások jelentősen csökkentették a gyülekezeti tagok számát. A létszámcsökkenés 
maga után vonta, hogy a lelkésznek, tanítónak járó javak is csökkentek. Pohánka Ödön 1949. április 
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28-án bejelentette, hogy eleget tesz szülőfaluja, Csővár meghívásának, és elfogadja az ottani lelkészi 
állást. 

Az iskolában annyira lecsökkent a gyereklétszám, hogy minden tési gyerek egy épületben 
tanult felekezetre való tekintet nélkül. 1949. július 18-ától Ormosi Zoltán már állami tanítóként 
dolgozott, de megmaradt gyülekezeti kántornak is. Fontosnak tartotta, hogy a család is vegyen 
részt a gyermekek hitoktatásában, s ilyen módon segítsék a lelkész munkáját. Ö vezette be először 
Tésen a gyermek-istentiszteleteken a liturgikus rendet, a gyermek-istentisztelet rendje pontosan 
megegyezett a felnőttekével. Komolyan vette, hogy az egyházfenntartói járulékkal senki ne tartozzon 
a gyülekezetnek. Lelkiismeretes munkájának köszönhetően az 1949-es és az azt megelőző járulékokat 
visszamenőleg is mindenki kifizette, ezért a gyülekezet anyagi helyzete stabilizálódott. Mindez a 
következő fejlesztésekben nyilvánult meg: 1949 novemberében a parókiára és a templomba bevezették 
a villanyt, majd a templom teljes belső renoválását végezték el. A munka miatt egy alkalommal nem 
tudták a templomban tartani az istentiszteletet, ezért három gyülekezeti tagnál gyűltek össze: Kiss 
Kálmánnál a Pere utcában, Nánai Sándornál Új utcai lakásán és Iváncza Gábornál a Német utcában. 
A hálaadó istentiszteleten a zsúfolásig megtelt templomban öt gyülekezeti tag tett bizonyságot „Mi 
nekem ez a templom?" címmel. 

1948-ban államosították az iskolát. Ennek során az iskola épülete a hozzá tartozó tanítói lakással 
és kerttel, valamint a kántori föld egy részével állami tulajdonba került. 1951-ben maga a gyülekezet 
ajánlotta fel az államnak minden birtokát (kivéve a templomkertet) megvételre. Az 1953/54-es tanévben 
az állami iskolában a hitoktatás „helyi nehézségek miatt" szünetelt. Szörnyű terror alá helyeztek 
minden hitéhez ragaszkodó szülőt és gyermeket egyaránt. A hitükben megingott családok már nem 
tudtak eleget tenni missziói kötelességüknek, s így már a fiatalokban sem élt az a tűz, mellyel Istenhez 
és gyülekezetükhöz ragaszkodtak őseink. 1955-ben nagymértékben csökkentették a lelkésznek járó 
állami támogatást, ezért a lelkészi fizetés felét közegyházi segélyből kellett pótolni. 

A Pohánka Ödönt lelkészi szolgálatban követő Németh Zoltán Tésről való eltávozásának okáról csak 
annyit tud a gyülekezet, hogy 1956-ban a püspök lemondásra szólította fel. A gyülekezetet rendkívüli 
módon felzaklatták a történtek. Az esperes is látta a helyzet komolyságát, és december 30-án már 
itt volt az új segédlelkész: Asbóth László. 1957-ben az országos egyház 20 000 Ft-os támogatásával, 
valamint gyülekezeti önrészből 10 820 Ft-ból elvégezték a templom külső renoválását. Mivel iskolánk 
már nem volt, a sok alkalom miatt nagyon hiányzott egy olyan helyiség, ahol a gyermekbibliakört, az 
ifjúsági órát és a bibliaórát meg tudták volna tartani. Felmerült, hogy a kihasználatlanul álló magtárt 
újítsák fel erre a célra. Az ötlet jó volt, de nem valósult meg akkor A bibliaórákat családoknál tartották, 
ahol a jó szomszédság miatt katolikusok, evangélikusok együtt dicsérték az Urat. 

A gyülekezet anyagi gondjai egyre komolyabbá váltak. A fennálló politikai hatalom nyomására 
egyre kevesebben jártak a gyülekezetbe, hittanórára, konfirmációi órára. Időközben 4000 Ft 
adóhátralék, ill. 2500 Ft lelkészfizetés-hátralék halmozódott fel. 1963. június 15-én Asbóth László, 
miután sok mindennel próbálkozott, és felesége is dolgozott, benyújtotta lemondását, és Malomsokra 
költözött. Asbóth László távozásával nemcsak a lelkészi, hanem a kántori állás is megüresedett, mert 
eddig ez utóbbit Asbóthné Magassy Erzsébet látta el. Rövid várpalotai helyettes kántori szolgálat alatt 
két gyülekezeti tag vállalta, hogy önszorgalomból elsajátítják a kottaolvasás és orgonajáték alapjait, 
és felváltva kántori szolgálatot végeznek az istentiszteleteken. Nánai Sándorné és Kiss Kálmánné 
sokat segítettek ezzel a gyülekezetnek. 1969-ben az orgonát villanymotorral látták el, majd 1972-ben 
a harangok villamosítása is megtörtént. A további anyagi gyarapodásnak köszönhetően 1979-ben 
bevezették a vizet a parókiára. 

Barcza Béla lelkészi szolgálata következett, akinek szolgálati idejében a gyülekezet anyagi ereje 
erősödött, és a körülményekhez képest az ifjúsági munka is lendületet kapott. Öt Riesz György 
nyugdíjas lelkész követte a szolgálatban 1981-1984 között, haláláig. 1984-1986 között Zászkaliczky 
Péter bakonycsernyei lelkész látta el helyettesként a lelkészi feladatokat nagy szorgalommal. Ennek 
ellenére nagyon hiányzott a tésieknek a helyben lakó lelkész, aki részt vesz mindennapjaikban. 
Kívánságuk 1986 augusztusában teljesülhetett, ekkor került ide Ózdról második szolgálati helyére 
Cserági István. A fiatal, energikus lelkész hamar maga köré tudta vonni a gyerekeket, fiatalokat, 
akik szinte apjukként, az idősebbek pedig fiukként fogadták. A sok tábor, kirándulás, kerékpártúra, 
sportolás remek konfirmanduscsapatot formált. 

Sokat jelentett a fiataloknak a közös igeolvasás, a gyermektörténetek hallgatása, megbeszélése. Ebben 
az időben újra családoknál is tartottuk a bibliaórákat, amelyen gyermekek és felnőttek, evangélikusok 
és katolikusok egyaránt részt vettek. 1988 nyarán a templomkülsőt teljesen felújították, majd 1990-ben 
a toronycsúcs cseréjére is sor került. 1990 szeptemberétől lelkészünk már mint helyettes végezte itt a 
szolgálatot, mert Nagyvelegre költözött. 1992-ben Kiss Kálmánné, aki 28 éven át végezte hűségesen 
a kántori szolgálatot, Stanka Erikának adta tovább ezt a szép feladatot. Lelkészünk 1996-tól a Vas 
megyei Kissornlyó lelkésze lett, így Téstől és Nagyvelegtől is búcsút vett. 
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Félévnyi helyettes lelkészi szolgálat után (Pintér Mihály - Várpalotáról) a nyugdíjasként érkezett 
Szilas Attilát fogadhatta a gyülekezet a tési lelkészi állásba. A parókia épülete ekkor már 7 éve 
lakatlan volt, csak tél idején vették igénybe istentiszteleten és bibliaórán. A lelkészcsalád érkezésére 
több átalakítási munkát is el kellett végezni: az egyik szobát étkezővé és konyhává alakították, a régi 
konyhából előszoba lett, és bővítették a fürdőszobát. 

Régi terv volt már, hogy a magtár gyülekezeti célokat szolgáljon. Most, hogy már a téli istentiszteleteket 
nem tudtuk a lelkészlakásban tartani, szükségessé vált egy újabb helyiség átalakítása. Szinte kínálta 
magát ehhez az egyetlen boltív alatt álló magtár. 1997 őszén ezen a megújult istentiszteleti helyen 
gyűlhettünk össze vasárnaponként. Ebben az időben végezték el a parókia újravakolását is. 

A vasárnapi istentiszteleteken kívül ifjúsági órákat, bibliaórákat és hittanórákat is tartott a lelkész. A 
gyermekek és fiatal szülők aktivizálására családi istentiszteletek is voltak évente néhány alkalommal. 
Ilyenkor a liturgikus részt a gyermekek olvasták, és az igehirdetés is a „gyermekek nyelvén" hangzott. 
Szilas Attila 1956 után több évtizedig volt távol Magyarországtól. Dániában és Venezuelában is 
vezetett gyülekezeteket. 1998 szeptemberében látogatott elTésre a dán Horsholm gyülekezetének egy 
csoportja, akikkel lelkészünk vette fel a kapcsolatot. Nagy izgalommal várta a gyülekezet őket, hiszen 
eddig még nem volt ehhez hasonló eset. Fogadásukon a gyülekezeten kívül a polgármester, a helyi 
népdalkör és sok más tési érdeklődő is részt vett. A vendégeket családoknál szállásoltuk el. Annyira 
jól sikerült ez a találkozás, hogy mindegyik gyülekezetnek fontossá vált a kapcsolat ápolása, így most 
már rendszeresnek mondható a találkozás dán testvéreinkkel hol Dániában, hol Magyarországon. 

1999 karácsonyán szervezett először gyülekezetünk „gyermekek karácsonyát" az általános iskola 
épületében. A helyi énekegyüttes bábjátéka és daltanítása után igehirdetést is hallgattak a gyerekek, és 
egy-egy ajándékcsomagot kaptak a Hajnalcsillag Misszió adományaként. Ilyen karácsonyi ajándékozás 
6 egymást követő évben volt. 

A lelkész 2000-ben elköltözött, és úgy tűnt, hogy a lelkészlakás végleg kiürül. Az időközben 
megfogyatkozott gyülekezetből egy-egy vasárnap 20-30 fő vett részt az istentiszteleten. Az anyagi 
helyzet is gyengült, így nem tudott volna a gyülekezet már teljes fizetést adni lelkészének. Lampért 
Gábor a várpalotai gyülekezet segédlelkésze volt, innen látta el a tési szolgálatot is. Mivel hét közben 
neki a várpalotai gyülekezetben voltak feladatai, a tési hittanórákat, csakúgy, mint már 5 éve, továbbra 
is Stanka Károlyné presbiter tartotta. A konfirmandusokkal a lelkész foglalkozott. 

Szükségesnek látszott, hogy a parókia kihasználatlansága miatt ne amortizálódjon. így született az 
ötlet, hogy kiválóan megfelel turisztikai céloknak. 2001-ben az éléskamrát fürdőszobává alakították, 
2003-ban pedig elvégezték a nyílászárók cseréjét, valamint bevezették a gázfűtést. így már télen
nyáron egyaránt tudtak vendégeket fogadni. Ebben a két évben úgy tapasztaltuk, hogy gyarapodott a 
templomba járók száma. Olyan emberek is kezdtek járni, akik még sosem jártak istentiszteletre, vagy 
régóta nem látogatták a gyülekezeti alkalmakat. Lelkészünk ugyan 2003 nyarától Siófokon folytatta 
pályafutását, de ezek a „régi-új" emberek azóta is aktív tagjai gyülekezetünknek. 

2003 augusztusában a gyülekezet 10 fős csoportja 5 felejthetetlen napot töltött Dániában immár 
másodszor testvérgyülekezetünk meghívására. Pintér Mihály a várpalotai gyülekezet éléről távozva 
tábori lelkészi munkakörben dolgozott tovább Budapesten. A megüresedett lelkészi állást Tóth Attila, 
Egyházasdengelegről érkezett lelkész töltötte be 2003 szeptemberétől. Szeptemberben Barcza Béla 
látogatott el hozzánk a hatvani gyülekezet tagjaival. 

2004 tavaszán a parókia még eredeti, 50 éves elektromos vezetékeit és konnektorait cserélték 
földeltekre, ezt az épület teljes meszelése követte, ill. 2 helyiségben a hajópadlót járólapra cseréltük. 
2004-ben 9 konfirmandus tett vallást Isten és a gyülekezet színe előtt hitéről. Adventben és böjtben 
minden vasárnap délelőtt gyermek-istentiszteletet tartunk. 2005-ben a Barcza Béla idejében kiépített 
garázst felújította a gyülekezet, hogy lakószobaként funkcionálhasson. 

Lelkészek 
Somogyi István (1622-?), Tarlósi György (1631), Textoris Gergely (1641-1649), Hédervári Fejér 

Miklós (7-1649), Vöröskői György (1654), Nitriai Miklós (1655), Üveges Miklós (1658), Miszlai István 
(1711), Szilvágyi Mihály (1724), Göndör ? (1726), Kis Pál (1809-1823), Turcsányi Gábor (1823-1867), 
Turcsányi Andor (1867), Csendéi Vilmos (1867-1869), Fadgyas József (1869-1877), Frühwirt Sándor 
(1877-1880), Tatay Sámuel (1880-1882), Rózsa Sándor (1882-1883), Pulay Gábor (1883-1898), Szalay 
János (1898-1909), Görög Ernő (1909-1926), Pohánka Ödön (1926-1949), Németh Zoltán (1949-1956), 
Asbóth László (1956-1963), Barcza Béla (1963-1981), Riesz György (1981-1984), Zászkaliczky Péter 
(helyettes 1984-1986), Cserági István (1986-1996), Pintér Mihály (helyettes 1996-1997), Szilas Attila 
(1997-2000), Lampért Gábor (helyettes 2000-2002), Pintér Mihály (helyettes 2002-2003), Tóth Attila 
(helyettes 2003-) 
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A jelen 

A tési gyülekezet anyagyülekezet. Egyházközségi tagjainak száma 156, a választói névjegyzékben 
131 fő szerepel. Keresztelés és esketés alig van a gyülekezetben. A kicsiny gyülekezet Isten megtartó 
szeretetében bízik és küzd a megtartatásért. 

Stanka Erika 
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Vanyolai Evangélikus Egyházközség 

8552 Vanyola, Vajda Péter u. 4. 
Tel: 20/824-4372 
Szakos Csaba helyettes lelkész (elérhetősége: 8555 
Bakonytamási, Széchenyi u. 3.) 

A gyülekezet keletkezésének és az anyakönyvezés 
kezdetének ideje: 1785, de az első ismert lelkész 
már 1637-ben itt működött. 

Vanyolai anyaegyház: 173/149/124 Tisztség
viselők és presbiterek: Varga Miklós felügyelő, 
Varga Károlyné gondnok, megyei küldött, nőegyleti 
elnök és számvevőszéki tag. Nagy Endréné és 
Nagy Endre pénztárosok. Péntek Dénesné kántor 
és számvevőszéki elnök, Ihász Zsuzsanna jegyző. 
Varga Károly egyházfi. Varga Károlyné nőegyleti 
elnök és számvevőszéki tag, Beierné Kovács Klára a 
jelölőbizottság elnöke. Kovács Csaba, Hardi Sándor 
és Nagy Zoltán a jelölőbizottság tagjai. Nagy 
Zoltánné számvevőszéki tag 

Csóti leányegyház: 122/104/87 Presbitérium: 
Bácsi Sándor gondnok, Udvardi Imréné pénztáros, 
jegyző. Bácsi Sándorné, Kecskés József, Major 
Istvánné, Rák Istvánné, Takács Józsefné 

Szórványok: Béb (2/1/-), Bakonykoppány (7/3/1) 
Az egyházközség lélekszáma összesen: 304/257/212 

A gyülekezet története 

A település 
Az Észak-Bakony nyúlványai és a Kisalföld találkozásánál fekszik Pápától 15 kilométerre 

északkeletre. A településen jelenleg 618-an élnek. A község első írásos emléke egy 1222-ből való 
pannonhalmi apátsági oklevélben olvasható. Később a kartauziak városlődi birtokához tartozott. A 
15. században a veszprémi püspökség, majd a 18. századtól a szombathelyi káptalan tulajdona lett. 
A szőlőhegyen régi pincék őrzik a múltat, a szőlőművelés, borkészítés hagyományát. A pincékhez 
vendégházak is épültek. 

1808-ban Vanyolán született Vajda Péter evangélikus költő, a magyar reformkor jelentős alakja, 
polihisztora. Emlékét múzeummá alakított emlékház őrzi. A róla elnevezett iskola előtt áll mellszobra. 
Különleges kupolás építmény a községhez tartozó Szalmaváron a 140 éve épült kripta, egy helyi 
földbirtokos család temetkezési helye. „Kertek közé van temetve e falu, szálas diófák sudarain át két 
tornyot látni, jó távol egymástól, a két torony a két szentegyházon van, s a két templomban egy Istent 
imádnak" - írta Vajda Péter szülőfalujáról. 

A Vanyolai Evangélikus Egyházközség története 

A bakonyaljai vidéken a hitújítás kiindulási pontjai Pápa és Ugod voltak. Az előbbinek tulajdonosa 
az Enyingi Török család, a másiké ifj. Nádasdy Tamás. Ez a két család pártfogója volt a hitjavításnak, 
s pártfogásuk alatt a székhelyükről széjjeljáró vándorprédikátorok igehirdetése következtében az 
egész Bakonyalját meghódították a lutheri tanok a hagyomány szerint. Köztük Vanyola lakosait is. 
Pápán 1531-ben kezdődött a reformáció, így feltehetjük, hogy Vanyola is az 1550-es évek körül már 
önálló gyülekezet volt, tehát a magyarországi reformáció nyomán korán keletkezett gyülekezetnek 
számít. Adatok ugyan nem maradtak fenn, de lehet, hogy vándor, névtelen igehirdetők erősítették 
itt az evangélikus hitet, melyet a török betörések miatt zaklatott hívek bizonyára szívesen fogadtak. 

Hogy valóban Pápától függött itt a hitjavítás ügye, bizonyítja az is, hogy mikor a Török család 
később református hitre tért, e vidéken is sorban alakultak át az előbb evangélikus gyülekezetek 
reformátusokká. A legtöbb csak átmenetileg, rövid időre. Vanyoláról is van adat, hogy a református 
hívek 1606-ban a patonai (Lovászpatona) ref lelkésznek adóztak. A hitjavítás két iránya bizonyára 
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zavart okozott itt a gyülekezet hívei között, de végül is a lutheri irány győzött, mert 1637-ben már újra 
evangélikus lelkész működött itt, a csepregi születésű Kránitz Lőrinc, 1646-ban pedig Újhelyi János, 
aki az ágostai hitvallást a büki zsinaton írta alá. 1698-ban Nagyfödémesi György lelkész működött 
itt, „aki parasztházban lakott, és ott tartotta az istentiszteletet is."^" Tehát ebben az időben még nem 
volt temploma a gyülekezetnek. Templomot valószínűleg az 1700-as évek elején építhettek a Rákóczi
szabadságharc idején, mikor a veillásgyakorlatban békésebb idők következtek. 1711-től 1744-ig György 
János volt a lelkész. 

Károlyi István esperes egyházlátogatást is tett Vanyolán, ekkor még tiszta evangélikus lehetett 
a község. A régi vanyolai evangélikus templom feltehetően a mai katolikus templom helyén volt, 
tehát az evangélikusok ősei ott porladnak. A jegyzőkönyvben fel van sorolva a lelkész fizetése 
is: „Parochiális föld 6 hold, melyet a hallgatóság munkál. A házaspárok adnak fél köböl gabonát 
és 25 dénárt. Adnak évenként 4 szekér szénát."A templom mellett volt az iskola. A lelkész mellett 
tanító működött, mert kérelmükben, melyet a királyi adminisztrátorhoz intéztek, írják: „Ezelőtt 33 
egynéhány esztendőkkel Bíró Márton veszprémi püspök földesurasága és hatalma alatt lévén, amidőn 
vallásunkon levő templomunkat Exercitiumunkat együtt Vanyola helységben elvette. Harangunkat is, 
amelyet magunk pénzünkön vettünk és szereztünk, hasonlóképpen templomunkat úgy prédikátor és 
mesterházunkat, melyeket magunk építettünk, nemkülönben azon házakhoz tartozó szántóföldeket és 
réteket s minden haszonvételeket a katolikus lakosoknak általadott." 

1744-ben Somogyi Ferenc megyei kiküldött megfosztotta a vanyolaiakat a vallás szabad gyakorlatától, 
és az evangélikus gyermekek keresztelését, az evangélikus jegyesek esketését a vaszari plébánosra 
bízta, mivel helyben nem volt katolikus egyház, mert az egész község evangélikus volt. Ezen rendelet 
kiadása után Fodor Mihály tanító is meghalt, így történhetett, hogy 1748-ban, amikor Fábri Gergely 
püspök és Németh Sámuel egyházlátogatást tartottak Vanyolán, sem lelkésze, sem tanítója nem volt 
a gyülekezetnek. Ekkor egy Bödő nevű tanítót hívtak ide, de mivel 1749-ben a tanítót is eltiltották 
minden egyházi szolgálattól, távozott Vanyoláról. 1750-ben a tanítási jog törvényszéki végzéssel a 
katolikusok számára elvétetik. Az egyházkerület mégis ide helyezi Rogács Pál tanítót: „akit a betöltött 
evangélikus szolgálat megtartásáért többször Veszprémbe idéztek, bebörtönöztetett, s hallgatóival 
együtt sokféleképpen üldöztetett." Végre a nagy zaklatás következtében 1752-ben véglegesen eltávozott 
Vanyoláról. 1752. jún. 17-én szűnt meg a gyülekezeti élet, és szünetelt 32 évig. Ez évben alakult meg a 
katolikus plébánia, és épült a mostani katolikus templom. 

A híveket is nehéz sors várta. 1752 után Répássy Ferenc püspöki gondnok 28 férfiút idéz Veszprémbe, 
kik legjobban ellenálltak a templom átadásakor: „Kik nem akarván verést és tömlöcöt szenvedni 
a gondnokkal visszatérvén a templomkulcsot átadván." Mégis a főbbek közül 13-at Veszprémben 
börtönbe vet a püspök: „megesküdvén, hogy addig ki nem szabadítja őket, míg hitüket meg nem 
tagadják." Mivel itthon a vallásgyakorlástól nem akartak elállni, kegyetlen üldözést indított ellenük. 
Hetet közülük vasra verve hajdúk által Veszprémbe kísértek, és Sümegen bebörtönözték őket. Ezek 
közül hárman. Ihász István, Nagy Mihály és Márton hitüket megtagadták, katolikusokká lettek 
családjukkal együtt. A többiek. Nagy Ferenc, Kálmán György, Kovács György és Lődi István 9 hónapi 
fogság után visszatérhettek övéikhez. 

Bizonyára többen is voltak, akik az örökös zaklatást megunván meginogtak hitükben, de a legnagyobb 
többség titkon, szíve mélyén ápolta 32 éven keresztül evangélikus hitét, bízván az Úrban, hogy eljön 
az idő, amikor ismét szabadon imádhatják az Istent. 1782-ben Vanyolán 452 evangélikus lélek volt. 
1785-ig tartott az istentisztelet tiltásának korszaka. 1785-től kezdődnek a vanyolai anyakönyvek, de a 
gyülekezet legkorábbi iratai (protocolluma és legrégibb iratok másolatai) azt mutatják, hogy már az 
1781-es türelmi rendelet után újraindult a gyülekezeti élet. 

Végre hosszú idő eltelte után elérkezett a várva várt jobb kor, ütött a szabadulás órája. Az elnyomott 
evangélikusokra szabadító szóként hatott II. József császár türelmi rendelete, mellyel lehetséges lett 
a vallás szabad gyakorlata, ahol 100 család lakik együtt, és elegendő erejük van hozzá, építhetnek 
templomot és iskolát. Ezen rendeletre a vanyolaiak is tömörülni kezdtek, Csóttal és Gecsével együtt 
beadták a kérvényt az újraalakítandó anyagyülekezet iránt. Kérelmükre nem érkezett hamarosan 
válasz, előbb többszörös vizsgálatot indítottak az ügyben. Többször meg kellett jelenni Veszprémben, 
Budán, míg 1785. jan. 24-én megjött az engedély, hogy Vanyola, Csót és Gecse együtt építhet templomot 
és tarthat prédikátort. 

A három község közmegegyezéssel határozta el, hogy a templomot Vanyolán építik fel, ahol 
legtöbben vannak evangélikusok, és központ a három község között. Ezen határozatukat Szily János 
szombathelyi püspöknek, a szeminárium gondnokának tudomására hozták, kinek jobbágyai kértek 
helyet templomuk és egyházi épületeik felépítésére. 1785. április 9-én érkezett meg a szombathelyi 
káptalan levele: „Ezen Ttes Káptalan fönnevezert jobbágyainak kérésére hajolván kész nekik 

567 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. Sopron, 1924. 177. 
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elegendő helyet és fundust kiméretni, ahová, mint az imádkozó, mint jövendőbeli Prédikátorjuknak 
és Kántorjuknak házát építhessék, melytül esztendőnként egyedül csak a földesúri hatalomnak 
megismerésére a plébános úrnak teendő szolgálatokat, csekély árendát azaz Cenzust tartoznak fizetni. 
Addig is pedig szabad lészen az említett jobbágyoknak valamely magános hajlékban vallásuknak 
magános gyakorlását megkezdeni és folytatni." 

Az első istentiszteletet 1785. április 10-én tartották Hrabovszki György esperes igehirdetésével. A 
további istentiszteleteket a templom felépítéséig saját lelkészük, 1785-től Vázsonyi Sámuel vezetése 
mellett magánházakban és pajtákban tartották. Mivel lakása sem volt a prédikátornak, „a Vajdák 
udvarában adatott neki lakás." Legelső teendő volt a nyugati faluvégen kimért funduson a templom 
felépítése. Az alapkő letételéről a levéltárban a következő adat található: „Anno 1786. die 19 jan. 
fundamentoma a Vanyolai evang. Oratóriumnak letétetvén, akik akkor jelen vannak így nyilatkoznak: 
Az Isten adja, hogy ezen épület tökéletességre mehessen, és mi abban, maradékaink is. Istennek 
örömmel szolgálhassunk." 

Az alapkő letétele után megindult a templomépítés. Az első istentiszteletet az új templomban 1786. 
aug. 13-án tartották. Ünnepélyes felavatása azonban csak 1790. szept. 19-én volt. Az új vanyolai 
templomot Hrabovszky Sámuel esperes szentelte fel. Ezen ünnepre már harangszó hívta a híveket, 
mert elvett harangjukat 1789-ben visszakapták. Felépült az iskola, továbbá a lelkész és a tanító lakása. 
Saját erejükből építették, de külső támogatásra is szorultak, amit bizonyít szintén a levéltárban 
található adóslevél is: „Mostani szorultságunkban kértünk fel Szalmavárott nemes nemzetes és vitézlő 
Kovács József úrtól 100 Rénusz forintokat." 

Örömük azonban nem tartott sokáig. Az engedély a plébános számára teendő fizetéseket is 
követelt tőlük, noha több alkalommal hivatkoztak arra, hogy a plébános szolgálatáról lemondtak, és 
nem képesek mindkét prédikátor számára fizetni. 1790-ben mégis kemény rendelet jelent meg, és a 
plébános követelését az 1785-től 1791-ig terjedő időszakra meg kellett fizetniük. A levéltárban levő 
egyezménylevél szerint „350 Rénusz forintot". Oly hatalmas összeg ez abban az időben, hogy az összes 
egyházi épületeik felépítése sem került többe. Ezen jogtalanságnak az 1791. évi törvény vetett véget, 
mely teljesen megszabadította őket a plébános hatalma alól. Ettől kezdve szabadon élhettek saját 
egyházuknak, és munkálkodhattak annak fejlődésén. 

1800-ban szereztek úrvacsorai kelyhet és paténát, mely a mai napig is megvan: betegúrvacsorára 
szolgál. 1802-ben tornyot építettek. Ugyanezen évben készült egy harang 2 mázsa 25 font súllyal. Két 
évvel később egy kisebb harang, ez 1 mázsa 20 font súlyú. A régebbit Csótnak adták. 1814-ben fedik be 
a templom tetejét fazsindellyel. Új lelkészlakást 1817-ben, tanítólakást 1829-ben építettek. Közben egy 
belső bajról is meg kell emlékeznünk. Az egyházkerület be akarta vezetni a Dunántúli énekeskönyvet 
a régi idő óta használt Graduál helyett Vanyolán is. 1805-ben aratási hálaadó ünnepen akarták ezt 
elkezdeni. Azonban a hívek ragaszkodtak a régihez, amelyből apáik hite szólt. 1806-ban ismét letették 
„az új énekeskönyvet", és még 30 évig a régit használták. 

Az elvettek helyett csak 1809-ben kapott vissza a gyülekezet földet a lelkész és a tanító részére. 
„Méltóságos szombathelyi uraság 1809-ben megesett vanyolai határ megméretésének alkalmatosságával 
az auguszta vallást követő prédikátor és mester könyörgő levelekre kegyelemmel viseltetvén méretett 
földet. Prédikátor részére három helyen 8 mérőset. A Mester részére három helyen 4 mérőset." 1831-
ben látogatta meg a gyülekezetet Kis János püspök, aki az egyházi épületek körül sok hiányosságot és 
fogyatékosságot talált. Az alapítás korszakában a bevételek párbérből, perselyjövedelemből és egyesek 
adományából jöttek össze. Nagyobb adományként megemlíthetjük: Kovács IM.I János 1824-ben 65 
forint adományt adott. 

Kezdettől fogva két gondnoka volt a gyülekezetnek, kik mellé eleinte 6 „bejáró személy" választatott, 
később 12-re emelték számukat. így alakult ki a mai egyháztanács. A harangozás a tanító joga és 
kötelessége volt. A számadási gyűlések 1833 óta február 2-án tartatnak. 

Az első 50 évben a következő lelkészek szolgáltak: Vázsonyi Sámuel (1785-1788), Búzás István 
(1789-ben itt halt meg nejével együtt kolerajárványban, sírja nem található), László Pál (1789-1793), 
Braun MüUer Ferdinánd (1793-1799), Erhardt Pál (1799-1803), Beliczay Jónás (1803-1806), Laky József 
(1806-1818), Kiss József (1818-1822, itt halt meg, sírja szintén nem található), Edvi Illés Pál volt geresdi 
lelkész (1823-1831, ő tudományos munkásságáról is ismert). Berke Imre (1831-1833) 

Tanítók ebben az időszakban: Györkös Mihály (1785-1788), Mozgai János (1789-1798), Barcza 
Mihály (1798-1804), Csengető Pál (1805), Kozári József (1805-1812), Kalmár János (1812-1824), Urszini 
István (1824-1833), Baranyai István (1833-1836) 

1836-ban választotta meg a gyülekezet Beliczay Jánost (1836-1855), és a következő évben bevezették 
a Dunántúli énekeskönyvet most már zúgolódás nélkül. 1837-ben a tornyot magasították, melyről 
a püspöki látogatás jegyzőkönyve azt mondja: „Csonka és nem tökéletes munka". 1847-ben tűzvész 
áldozata lett a gyülekezet összes épülete. 1851-ben Vanyolának 324 katolikus és 613 evangélikus laikosa 
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volt. 1853-ban fedték be a templom tetejét cserépzsindellyel, és erősebb karzattal látták el. 1854-ben 
közadakozással szerzett a gyülekezet orgonát. Ugyanezen évben gabonakivetés útján szerezték meg a 
zsellérházat a földekkel együtt. A házat 1885-ben eladták. A földeket tíz éven keresztül közmunkában 
művelték, csak később adták bérbe. A tanítók ebben az időben: Tóth Sándor (1836-1838), Nagy Sámuel 
(1838-1846), Benedek János (1846-1865). 

Beliczay János 1855-ben meghalt. Sírja a vanyolai temetőben van. Utóda Bélák János lelkész lett 
(1855-1887). Ideérkezése alkalmával történt a tagosztás, amikor is a lelkésznek és a tanítónak az 
eddig használt földjeik helyett a lelkésznek 18, a tanítónak pedig 9 magyar hold földet mértek ki egy 
tagban, melyből a réginek megfelelő nagyságot a gyülekezet munkált egész 1868-ig, akkor váltotta 
meg 70 osztrák értékű forintban. Már ekkor felmerült a templom megnagyobbításának terve. Ennek 
kezdeményezésére szép példát mutatott id. Vajda Mihály (feleségével. Nagy Teréziával) a gyülekezet 
akkori gondnoka, aki 1858-ban történt halálával 50 forintot hagyományozott e célra. Az áldozatkész 
hívek gabona- és pénzadományaival létrejött a templom- és harangalap, mely szép összegre 
felszaporodott, de a tervezett célt nem érhette el, mert a gyülekezet egyéb kiadásaira kellett fordítani. 
A harangalapnak azonban meglett a gyümölcse. 1864-ben két harangja készült a gyülekezetnek a 
régiek helyett. Az egyik 476 font, a másik 208 font. A nagyobb most is szolgál mint a mostani kis 
harang. 

1870-ben a gyülekezet lélekszáma 1045: Vanyolán 458, Gecsén 435, Csóton 152. Vanyolán és Gecsén 
az evangélikusok vannak többségben. Foglalkozásuk: földművelés, szőlőművelés. 1870-ben látogatta 
meg a gyülekezetet Karsay Sándor szuperintendens. Sok üdvös tanácsa mellett különösen a népoktatás 
fontosságát ajánlotta a hívek figyelmébe, és el is határozták egy új iskola építését, mely a következő 
évben készült el a tanítói lakástól elkülönített helyen. Ugyanezen évben tűz ütött ki, a lelkészlak 
teteje is leégett. Ekkor fedték be azt cserépzsindellyel. A püspök második tanácsa az egyházi kivetések 
földbirtok arányában való fedezése volt. Ez is megtörtént 1877-ben, amikor telkek szerint adóztatták 
meg a földet. 1901-ben holdak szerint vettetett ki az egyházi adó. Ekkor épült a takarékmagtár is. 1874-
től kezdve önkéntes adakozás folytán jött létre ez az intézmény. Eleinte az iskola padlásán kezelték a 
gabonát. 1894-ben a lelkész szérűskertjében külön magtárhelyiség készült e célból. 

Végre a 100 éves évforduló 1885-ben meghozta az alkalmat, hogy a régi templomot megnagyobbítsák. 
Ez tetemes kiadást jelentett a gyülekezetnek. Evégből országosan adományt is gyűjtöttek. Egyes 
tagok is meghozták külön áldozatukat e célra. Az országos gyámintézet is nagy segélyt adott. így 
régi templomát megnagyobbíthatta a gyülekezet, és sekrestyével látták el. Ekkor került el a templom 
mellől a kovácsműhely, előtte kert létesült, melyet a gyülekezet leánytagjai munkáltak. A hársfákat 
1905-ben ültették. A belső felszerelés közül a keresztelőkövet (eddig még nem volt) és az úrvacsorai 
edényeket a soproni evangélikus nőegylet ajándékozta. A csillárok közül az első Bandi Mihály (tl902), 
a második özv. Fodor Mihályné Kovács Julianna, a két nagyobb réz gyertyatartó özv. Vajda Mihályné 
Nagy Teréz, a két kisebb Molnár Jánosné buzgó híveink emlékét hirdeti. A felszentelést Tatay Sámuel 
esperes végezte 1885. okt. 14-én. 

A gyülekezet felügyelője 1870-1885-ig Ihász Imre hathalmi földbirtokos, 1885-1894 között Lazányi 
Béla pápai ügyvéd. Segítője és támogatója volt a gyülekezetnek Mihály Sándor nagydémi földbirtokos, 
szalmavári bérlő, továbbá Nagy Ignác, Alsószalmavár tulajdonosa. Tanítók Németh Sámuel (1865-
1872) és Schmikl János (1872-1895) voltak. 

Bélák János 1887-ben meghalt. Hamvai a vanyolai temetőben nyugszanak. Utána Horváth Lajos 
következett (1887-1892). Az ő idejében alakult meg a nőegylet, amelynek ettől kezdve fontos 
szerepe van a templombelső berendezése körül. Kovács Károly (tl893) 800 koronás alapítványt tett 
a gyülekezet részére. A lelkészi szolgálatban Balog István következett 1893-tól 1912-ig. 1895-ben 
Gyurátz Ferenc esperes tartott egyházlátogatást, különösen a nőegylet figyelmét hívta fel egyes 
hiányzó dolgok beszerzésére. Ebben az évben vált el Gecse, s lett önálló anyagyülekezet. A gyülekezet 
külön harangozol választott, a tanítókról levéve idejétmúlt kötelességüket. Kenyő István vállalta ezt 
a megbízatást. 

1891-ben felügyelővé választották dr. Poszvék Lajos soproni orvost, aki beiktatása alkalmával 160 
koronát adott, mely összeggel orgonaalapot indított el. Erre való adakozás végett az Amerikában 
élő hívekhez kérő szót küldtek, amely nem is hangzott hiába, mert az orgonaalap az ő és az itthoni 
hívek adományával együtt csakhamar 2500 koronára emelkedett. Az 1900-as évek elején annyira 
megszilárdult a gyülekezet anyagi ereje, hogy minden kivetés nélkül 4 hold földet tudott szerezni. A 
gyülekezet 1902-ben a tanítólakást is teljesen újraépíttette. 1909-ben a torony fedelét kellett javíttatni, 
mert a régi már életveszélyes volt. Ugyanekkor a fa haranglábak helyett vasállványokat szereztek be, 
mivel ez megbírt nagyobb harangot is. Közadakozásra hívták fel a híveket, így szerezték a 496 kg súlyú 
harangot. Ezt 1916-ban hadicélokra elvitték. A templom belsejét a húsz évvel előbb alakult nőegylet 
kimeszeltette, a padokat, a kórust és a szószéket újrafestette. Az oltár elé vaskerítést és bőr térdeplőt 
csináltatott, s egy díszes oltárterítőt vásárolt. A kisebb támogatások mellett voltak alapítványi 
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adományok is. Nagy Ignáczné szalmavári földbirtokos 200 korona, leánya, Mádai Izidorné 500 korona 
alapítványt tett. Nagy István gyülekezeti tag pedig 1 hold földet hagyott az egyházra. 

Ennek az időnek tanítói voltak: Czirák György (1896-1897), Almann Brúnó (1897-1900), Jakus 
Imre (1900-1904), Vida Ferenc (1904-1908), Nagy István (1908-1911), Hajas Gyula (1911-1912). A 
tankötelesek nagy száma miatt, már 100-ra emelkedett, az állam két tanerős iskola építését követelte a 
gyülekezettől. Ez több évig vita tárgya volt, az egyház nem fogadta el a két tanerős iskola felépítését. A 
vége az lett, hogy engedélyt kaptak olyan nagyságú iskola felépítésére, mely a nagyszámú tanköteles 
gyermeket magába tudja fogadni. 

Balogh István lelkész lemondott, Bókodra költözött, utána Szabó Ferenc lelkész következett (1912-
1951). Ugyanekkor mondott le dr. Poszvék Lajos soproni orvos a felügyelőségről, és hasonlóképpen 
a tanító is eltávozott a gyülekezetből. így világi vezető és tanító nélkül maradt az egyházközség. 
1912. december 15-én választották meg Szabó Ferencet. Ugyanakkor választották meg tanítónak Fülöp 
Józsefet (1912-1939). 1913-ban felépült az új egy tantermes iskola a régi helyén. Takács Elek helyettes 
esperes szentelte fel 1913. szeptember 7-én. Ez évben a nőegyleti tagok új úrvacsorai eszközöket 
szereztek be. 

Az első világháborúban elvitték a gyülekezet nagyharangját és az orgonasípokat. Áldozatul követelte 
ez a háború 19 iíjú vanyolai testvérünket is, kiknek nevét a templom falában elhelyezett márványtábla 
örökíti meg. 

Az utána következő forradalmak és gazdasági leromlás nagy megpróbáltatás elé állította a 
gyülekezetet. A háború és a következő válság miatt a gyülekezet alapítványai és pénzei elvesztek. 
1920-ban látogatta meg a gyülekezetet Kapi Béla püspök, aki az igazi belső vallásos megújhodáshoz 
való visszatérést hirdette. Hatására vallásos estek és i^úsági foglalkozások kezdődtek. 

A gyülekezet 1924-ben szerzett az elvett helyett egy 427 kg súlyú harangot az Amerikába kerültek 
támogatásával. Takács Elek esperes avatta fel 1924. október 10-én. 1924-ben felépült a lelkészlak. 1918-
tól 1931-ig dr Mihályi Kálmán soproni ügyvéd volt a gyülekezet felügyelője, utóda Jánosa Ferenc 
csóti körjegyző lett. 1933-ban Vanyolán 545, Csóton 167, összesen szórvánnyal: 718 volt a gyülekezet 
lélekszáma. 1935. október 13-án ünnepelte a gyülekezet újraalakításának 150. évfordulóját, mely 
felemelő hatással volt a hívek lelki és hitbeli életére. Ebben az évben szolgáltak a gyülekezetben Erős 
Sándor KIE-titkár és Hering János egyházmegyei belmissziói lelkész. Munkájuk eredménye az lett, hogy 
megalakult az ifjúsági egyesület, amely szervezetileg a KIE tagjaként működött feloszlatásáig. Vezetését 
Fülöp József tanító és gyermekei, József és Ilona vették át. A nőegylet bevezette a szeretetvendégségek 
tartását. A jubileumi ünnepségen elhatározták a hívek, hogy a rossz állapotban lévő orgonájuk helyett 
újat szereznek. Tervük megvalósult, 1936-ban az új orgonát átadták rendeltetésének. 

1937-ben Jánosa Ferenc lemondott felügyelői tisztségéről, mivel Csótról eltávozott. Utóda dr. 
Smikli Gyula MÁV-tanácsos győri lakos lett. 1939. október 22-én mondott le Fülöp József tanító, akit 
a gyülekezet áldáskívánás mellett bocsátott el. Utóda Dévényi József lett, aki folytatta az ifjúsági 
munkát, különösen az énekkar megszervezésében ért el sikereket. 1942. április 13-án és 19-én volt 
gyülekezetben az első evangelizáció. Dr. Győrffi Béla és Malaga Elza diakonissza nővér tartották. 
Szolgálatuk nagy hatással volt a hívek hitéletére. 1940-ben az egyetemes névtár szerint: Vanyolán 540, 
Csóton 155 evangélikus lélek élt, a szórvánnyal összesen 699 fő. 

1946-ban dr. Smikli Gyula felügyelő lemondott korára tekintettel. Ugyanebben az évben felhívást 
kapott a gyülekezet az általános iskola megszervezésére. Mivel saját erejéből ezt nem tudta megtenni, a 
helybeli római katolikus iskolával karöltve szervezte meg. A vallásoktatást lelkész vette át. 1947-ben a 
hívek a kötelező vallásoktatás mellett foglaltak állást. Az 1948. jún. 20-án tartott közgyűlésen, bármily 
nehezére esett is a híveknek az eddigi nagy áldozatok árán fenntartott iskolájuktól és tanítójuktól 
megválni, az államosításhoz hozzájárultak. Az eddigi tanítót kántornak továbbra is alkalmazták. A 
kötelező vallásoktatás eltörlése ellen az összes szülő tiltakozott, így minden evangélikus gyermek 
részesült hitoktatásban. 

1951-től már Németh Tibor a vanyolai lelkész, hosszú évtizedekig, 1994-ig marad. 1957-ben 
renoválták a templomot. A gyülekezet kántora 1959-től a mai napig Péntek Dénesné. A gyülekezet 
lélekszáma 1962-ben 620 fő. 1984-ben a nőegylet készíttette a templomban található második 
világháborús hősök emléktábláját. A templom utolsó külső felújítása 1983-ban, belső festése 1984-ben 
történt. 1987. október 11-én ünnepelte a gyülekezet fennállásának 350. évfordulóját dr. Nagy Gyula 
elnök-püspök és Varga György esperes szolgálatával. 1992-től Nagy Endre a gyülekezet pénztárosa, 
1993-tól Bojsza Károly a gyülekezet gondnoka. Előtte 1975-tőlVajda József volt a gondnok. 

Németh Tibort 43 évi szolgálatát méltatva és megköszönve 1994 decemberében búcsúztatták a 
gyülekezet tagjai a csótiakkal közösen tartott szeretetvendégségen. 1993-1995 között Mitykó András 
a helyettes lelkész Lovászpatonáról. 1995-ben Ördög Endre a helyettes lelkész Bakonyszentlászlóról. 
1996-2000 között Berényi Rudolfné Mesterházy Zsuzsa a helyettes lelkész Lovászpatonáról. 1996-
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ban ünnepség keretében az egyházközség Edvi Illés Pál lelkipásztor halálának 125. évfordulójára 
emléktáblát állíttatott. 1997-ben az orgona villamosítása valósulhatott meg. 1999-ben a templomtető 
és a torony javítása és bádogozása történt. 

2000-ben Gabnai Sándor a helyettes lelkész rövid ideig Lovászpatonáról. 2000-2001 között Koczor 
György a helyettes lelkész Pápáról. 2001-től 2007-ig ismét Ördög Endre esperes a helyettes lelkész 
Bakonyszentlászlóról. 2001-ben elkészült a templom előtti járda. 2002-ben a templom bejárati 
ajtaját cserélte ki a gyülekezet. 2006-ban szeretett lelkészére, Németh Tiborra emlékezett a vanyolai 
gyülekezet, 43 évi szolgálata emlékére emléktáblát állítottak. 2007-ben a karzatfeljárót és a jobb oldali 
padokat cserélték, és megújult a templom előtti kerítés. A megkezdett munka folytatódik az idei 
esztendőben is. 

2007. augusztus elsejétől Szakos Csaba a gyülekezet helyettes lelkésze Bakonytamásiból. Vanyola 
anyagyülekezethez Csót leánygyülekezet, valamint Béb és Bakonykoppány szórvány tartozik. 2007-
től a gyülekezet felügyelője Varga Miklós a település polgármestere. 

2008-ban befejeződött a padok megerősítése és a karzaton a padok cseréje. Megtörtént a templom 
teljes villamos felújítása és a villamos padfűtés kiépítése. 2009-ben a templomhoz felvezető lépcső 
készült. 2010-ben tuják ültetésével tettük még szebbé a templom előtti teret. 

A csóti leánygyülekezet 

A hagyomány szerint itt egykor virágzó anyagyülekezet volt. Musay dunántúli püspök szerint 1661-
ben anyagyülekezet, 1652-től Fábri György nevű lelkészt ismerünk. 1703-ban Miklós nevű prédikátor 
jár Csótra, amely falu Homokbödögéhez tartozhatott, de az ugodi plébános végezte az esketést és a 
keresztelést. Az 1703. évi győri egyházmegyei jegyzőkönyv szerint, amikor a körbeküldött vizsgálóbíró 
a homokbödögei evangélikus gyülekezet létjogosultságát megállapította, a csóti gyülekezetből több 
tanút meghívott, akik közül az evangélikus vallású törvénybíró, Ágh Mihály azt vallotta, hogy 
Homokbödögén lutheránus tanító volt, de előtte Ugodon volt, míg az ugodiak vissza nem tértek a 
katolikus hitre. Nagygyimóton is volt evangélikus gyülekezet, mert Miklós nevű papjuk 2 évig átjárt 
Csótra is. Az 1711. évi jegyzőkönyv felsorolja a csóti tanítói fizetést, de a tanító nevét nem említi, csak 
dominus rectort ír. Az 1748. évi vizitáció szerint Benedikti Ferenc evangélikus tanítónak fele földjét az 
ugodi plébános elfoglalta azon a címen, hogy kijár keresztelni. 

A csóti gyülekezet 1749-ben szűnt meg. Földesuruk, gróf Eszterházy egri püspök templomukat egy 
éjszaka leromboltatta. Benedikti Ferenc tanítót elűzette, de a hívek az evangélikus hitet szívükben 
megőrizték, s mikor a vallásszabadság hajnala feltűnt, újra munkához láttak. 1782-ben folyamodtak a 
filiális gyülekezet megalakíthatóságáért, s megjegyzik, hogy valamikor papi állomás is volt Csóton, és 
emlékeznek egy Orbán nevű papra. 

Az imaház 1802-ben készült el. 1803-ban azért folyamodtak, hogy tanítót hívhassanak, s az 
engedélyt erre 1803. május 9-én nyerték el. Tanítói voltak: Andorka István, Sólyom János, Laucsek 
János, Záborszki Sámuel, Szabó Pál és Németh Péter. Az iskolát 1871-ben újjáépítették. Az imaház 
1896-ban kapott tornyot. A gyülekezetnek ekkor faiskolája, elég szépen jövedelmező magtára és 
1083 korona tartalék tőkéje van. A csóti gyülekezet 1896-ban leroskadó állapotban lévő templomát 
felépítette, toronnyal látta el, és 180 kg súlyú harangot szerzett, ami nagy próbára tette a kis gyülekezet 
áldozatkész híveit. Az áldozatkészségből kivette a maga részét az akkor már működő nőegylet is. 

1909-ben vonult nyugalomba Németh Péter tanító, aki 38 évig működött a gyülekezetben. Utóda 
Orbán Károly lett. (1909-1912) Működése alatt tovább folytatódott az áldozatkészség, melynek 
eredménye 1910-ben orgona beszerzése, 1911-ben pedig az új iskola felépítése volt. Mindezekből 
tetemes adósság maradt fenn, amit a hívek magas évi teher mellett is pontosan törlesztettek. 1913-ban 
Orbán Károly lemondott, utóda Mészáros Gyula lett (1914-1942). Működése kezdetén kezdődött az 
első világháború, a férfi gyülekezeti tagokkal együtt maga is harcba vonult. A világháború áldozata 
lett az egyik harang, az orgonasípok és négy hittestvér i^ú élete. 

A világháború utáni válságos időkben a gyülekezeti tagok megtartották egyházhűségüket, és 
pontosan teljesítették kötelességüket egyházuk fenntartásában. 1928-ban adakozás folytán az elvitt 
harang helyett újat készíttettek. A 30-as években a tanulók száma annyira megfogyott, hogy az 
államsegély megvonásának a veszélye fenyegetett, amit azonban az egyházhatóság támogatásával 
sikerült elkerülni. Mészáros Gyula 1942-ben vonult nyugalomba az igazgatói cím elnyerésével. 
Utóda Gerencsér József lett. Nagy buzgalommal fogott hozzá a belmissziói munka megindításához. 
Munkájával nagyban erősítette a gyülekezet hitbeli életét. 

A második világháború befejezésekor a hívek zaklatásoknak voltak kitéve, a gyülekezeti vagyonban 
azonban nem esett kár. Gerencsér József 1947-ben lemondott, utóda Szabó Géza lett. Elődje megkezdett 
munkáját ő is folytatta addig, amíg az államosítás be nem következett, akkor munkáját abba kellett 
hagynia. Az iskola államosítását és a tanító átvételét fájó szívvel vette tudomásul a gyülekezet. A 
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gyermekek vallásoktatását kivétel nélkül követelték a hívek. A vallásoktatást tanító végezte, márciustól 
mondott le a hitoktatásról, kántori szolgálatát azonban továbbra is végezte. 

Az 50-es években Bácsi Sándor pápai püspökhelyettes festményt ajándékozott a gyülekezetnek. 
Ebben az időszakban a következő gondnokai voltak a gyülekezetnek: Varga Dénes 1975-ig, Agg 
Lajos 1976-1986 között, Pölöskei Kálmán 1987-től 1989-ig és Agg Ernő 1990-1998 között. 1980-ban 
a templomot kívülről tatarozta a gyülekezet. 1991-ben az orgonát nem sikerült megcsináltatni a 
gyülekezetnek, ezért szintetizátort vásárolt. 1995-ben a templombelső és a padok festése történt. 1998-
tól Bácsi Sándor a gondnok. 1998-ban az oltárkép restaurálása és a harangozás villamosítása, 2001-ben 
a tető cserepezése történt meg. 2004-ben gázszerelés volt, így a fűtés megoldódott konvektorral. Két 
oltárterítőt vásároltak, 2005-ben pedig új templomajtó és szélfogó készült. 2007-től a helyettes lelkészi 
szolgálatot Szakos Csaba bakonytamási lelkész végzi. A kicsiny leányegyház Isten nagyságában bízva 
tekint a jövőbe. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

Lelkészek Vanyolán: 
Kránitz Lőrinc (1637), Újhelyi János (1646), Nagyfödémesi György (1698), György János (1711-

1744), 41 év kiesés, Vázsonyi Sámuel (1785-1788), Búzás István (tl789), László Pál (1789-1793), Braun 
MüUer Ferdinánd (1793-1799), Erhardt Pál (1799-1803), Beliczay Jónás (1803-1806), Laky József 
(1806-1818), Kiss József (1818-1822), Edvi Illés Pál (1823-1831), Berke Imre (1831-1833), Beliczay János 
(1836-1855), Bélák János (1855-1887), Horváth Lajos (1887-1892), Balog István (1893-1912), Szabó 
Ferenc (1912-1951), Németh Tibor (1951-1994), Mitykó András helyettes lelkész (1994), Ördög Endre 
helyettes lelkész (1995), Berényi Rudolfné Mesterházy Zsuzsa (1996-2000), Gabnai Sándor helyettes 
lelkész (2000), Ördög Endre helyettes lelkész (2001-2007), Szakos Csaba helyettes lelkész (2007-) 

Felügyelők: 
Ihász Imre (1870-1885), Lazányi Béla (1885-1894), dr. Poszvék Lajos (1894-1912), dr. Mihályi Kálmán 

(1918-1931), Jánosa Ferenc (1931-1937), dr. Smikh Gyula (1937-1946) 
Tanítók Vanyolán: 
Fodor Mihály (tl743), Bödő ? (1749), Rogács Pál (7-1752), 33 év kiesés, Györkös Mihály (1785-

1788), Mozgai János (1789-1797), Barcza Mihály (1798-1804), Csengető Pál (1805), Kozári József 
(1805-1812), Kalmár János (1812-1814), Urszini István (1814-1833), Baranyai István (1833-1836), Tóth 
Sándor (1836-1838), Nagy Sámuel (1838-1846), Benedek János (1846-1865), Németh Sámuel (1865-
1871), Schmikl János (1872-1895), Czirák György (1896-1897), Almann Brúnó (1897-1900), Jakus Imre 
(1900-1904), Vida Ferenc (1904-1907), Nagy István (1908-1911), Hajas Gyula (1911-1912), Fülöp József 
(1912-1939), Dévényi József (1939-?) 

Tanítók Csóton: 
Benedikti Ferenc (1748-1749), Andorka István, Sólyom János, Laucsek János, Záborszky Sámuel, 

Szabó Pál, Németh Péter, Orbán Károly (1909-1912), Mészáros Gyula (1914-1942), Gerencsér József 
(1942-1947), Szabó Géza (1947-1948) 

Kántor: Péntek Dénesné (1959-) 

Szakos Csaba 
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Várpalotai Evangélikus Egyházközség 

8100 Várpalota, Thury György tér 1. 
Tel: 21/381-2976; 20/824-3478 
Web: http://varpalota.lutheran.hu 
E-mail: varpalota@lutheran.hu 
Tóth Attila lelkész 

Az egyházközség 1700-ban keletkezett, az 
anyakönyvezés kezdete: 1725 

Várpalotai anyegyház: 1055/980//380. 
Tisztségviselők: Láng Géza felügyelő. 
Varga Tibor másodfelügyelő, megyei 
küldött, Patonai Lászlóné és Rózsahegyi 
Richárd gondnokok. Borbár Zoltán jegyző. 
Fekete Károlyné pénztáros. Lassú Tamásné 
óvodavezető. Magyarosi Attiláné hitoktató, 
Csöngetőné Mórocz Ágnes egyházfi, Dávid 
Ilona számvevőszéki elnök, Fülöp Mária 
óvodai gazdasági vezető, dr. Görbicz 
Lajos jogi tanácsadó, Szabó Etelka kántor, 
Górthné Vágri Judit, Lengyel Gáborné, 
Varga Bódis Zsuzsanna számvevőszéki 
tagok. Presbiterek: Borbás Jenő, Bradarovics 
Barnabásné, György Lászlóné, Kárász 
Jánosné, Patonai Zoltán, Proksa István, 
Szlávik Ágnes, dr. Sebestyén Valéria, Varga 
Ferenc, Varga Gyuláné, Somogyiné Fülöp 
Ilona, Molnár Lászlóné presiterek, Bánki 
József, Borbás Károly, Csatári Jánosné, 
Daruság József, Fülöp Istvánné, Fülöp András, 
Soós Zoltán, Tóth Józsefné, Kazó Jánosné tiszteletbeli presiterek. Farkas György, ifj. György László, 
ifj.Magyarosi Attila pótpresbiterek 

Szórványok: Pétfürdő és Berhida (112/112/24), Ösi (25/15/6), Papkeszi (9/6/2), Csajág (10/5/3), 
Küngös (2/-/-), Balatonfőkajár (12/8/7), Csór (24/12/2) 

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1249/1138/424 

A gyülekezet története 

A város története 
A város a Bakony déli lejtői és a Sárrét mocsaras vidéke között, félúton Veszprém és Székesfehérvár 

között fekszik, Budapesttől 90, a Balatontól 30 kilométerre. A környéken már az őskorból is vannak 
emlékek. A legkorábbi írásos dokumentum egy templomról tesz említést 1244-ből. Egy népszámlálás 
adatai 1690-ből ismertek. Várpalota neve egy 1776-ból származó térképen szerepel először. 

A török időkben a vár jelentős láncszeme a dunántúli védvonalnak. Legismertebb Thury György 
várkapitány, aki 1556-ban megvédte a várat Arslan pasa túlerőben támadó seregei ellen. A vár később 
többször gazdát cserélt, a török kiűzése után, 1687-ben az Ujlaky és Zichy családok birtokába került. 

A török hódoltság után gyorsan mezővárossá fejlődött Várpalota jelentős kézműves lakossággal, de 
az iparosodás nem érte el a várost. A fejlődés csak a 19. század végén indult meg a szénbányászattal. A 
második világháború nagy károkat okozott. Ezután a bányászat újraindításával és az alumíniumipar 
beindulásával gyorsan fejlődik a környék, amihez hozzájárult a pétfürdői Kémiai Művek létrejötte. A 
90-es évek változásaival a városnak ismét komoly problémákkal kellett megküzdenie. Az évezred végén 
megszűnt a bányászat, 2005-ben pedig az alumínium gyártása. Az inotai hőerőmű leállt. Várpalotán 
és környékén nagy munkanélküliség alakult ki. A pétfürdői gyár külföldiek kezébe került. Várpalota a 
kistérség központja lett, a várpalotaiak élete mégis egyre nehezebbé válik. A lakosok száma 22 000 fő. 
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A gyülekezet története 
Az evangélikus egyház kezdeteiről nem sok adatot ismerünk. 1629-ben még együtt tartanak 

istentiszteletet a reformátusok és az evangélikusok, majd 1700-tól az uraság parancsára szétválnak. 
Az evangélikusok, hogy anyagi alapot teremtsenek a gyülekezet működéséhez, egy Tatáról ide 
költözött Kárász György nevű hívüket küldik el a Felvidékre, hogy pénzt gyűjtsön, amiből aztán a 
vár északnyugati falánál két házat vettek. A gyülekezet lélekszáma 80-90 fő lehetett. 1721-ben a ház, 
amelyben az istentiszteleteket tartották, annyira megromlott, hogy életveszélyessé vált. Ekkor György 
Ferenc lelkész kérvényezte Zichy Imre földesúrtól, hogy engedélyezze egy új imaház építését, ami 
még abban az évben meg is épült. A gyülekezet folyamatosan növekedett, úgyhogy Szeniczei Bárány 
Pál lelkész kezdeményezésére elhatározták, hogy templom építése iránti kérvényt nyújtanak be gróf 
vásonkői Zichy Istvánhoz. Az engedély 1778-ban érkezett meg Mária Terézia királynő aláírásával. A 
következő év március 15-én ünnepélyesen letették a templom alapkövét. A falakat a régi imaház köré 
építették, amit addig használtak, amíg az az építkezést nem akadályozta. 

A templomot 1780. november l-jén Perlaky Gábor szuperintendens szentelte fel a Zsolt 48,4 és 
2Sám 7,2 igék alapján. A templomépítés idején Horváth Sándor volt a gyülekezet lelkésze. Az oltár 
három évvel később készült el, a szószék tetején bárány áll. Bellovics Márton ajándéka volt az orgona 
1780-ban. A tornyot 1805-ben Hrabovszky György lelkész építtette, a harangokat 1818-ban öntötték. 
Az 1853-as névtár szerint „Palota nyelve magyar, de nagyobb ünnepeken német nyelven is tartatik 
istentisztelet". A lelkész Szedenics György, a felügyelő Benkő Sámuel, a tanító Németh Zsigmond. 
Leánygyülekezete Csurgó és 15 szórványa van, többek között „Székes Fejérvár sz. kir. Város". Összesen 
1504 lélek. 

1903-ban a névtár szerint a neve már Várpalota, a lelkész Szalay Ferenc, aki egyben esperes is, 
segédlelkész Kalmár Pál. Felügyelő Purgly Pál, a másodfelügyelő Mórocz Sándor (helyben), a tanítók 
pedig: Birnbaum Sándor, Barabás Gáspár, és Tóth Dániel Csurgón. A gyülekezet összes lélekszáma 
14 szórvánnyal ekkor 1331. 1913-ban, a lelkész Horváth Sándor, a felügyelők ugyanazok, mint 10 
évvel ezelőtt, a tanítók pedig Várpalotán Barabás Gáspár és Birnbaum Sándor, Fehérvárcsurgón pedig 
Gömbös Sándor. A gyülekezetnek ekkor 13 szórványa van, lélekszáma megfelel a 10 évvel ezelőttinek. 
Az első világháborúban az elesetteket gyászolták, de különösebb anyagi kár nem érte a gyülekezetet. 
Túlélték a világháború utáni kommunista időszakot és gazdasági válságokat is. 

A második világháborúban a templom erősen megrongálódott. A helyreállítást dr. Bányai Béla 
lelkészsége idején 60 mázsa búzáért végezték el, de 1968-ra a tetőgerendák annyira megromlottak, 
hogy a templom életveszélyessé vált. 1971-ben Németh Ferenc lelkész. Varsányi Ferenc felügyelő 
és Lantai Gyula másodfelügyelő kezdeményezésére a gyülekezet új tetőszerkezetet építtetett, és az 
ablakokat is kicserélték. A templombelső felújítására is sor került a műemlék felügyelőség utasításai 
szerint. A padok alá padló, máshova pedig mozaiklapok kerültek. A világítást modernizálták, és a 
harangokat villamosították. A megújult templomot 1972. december 3-án dr. Ottlyk Ernő püspök és 
Síkos Lajos esperes szentelte fel. A templom 2002-ben belülről, 2004-ben kívülről teljesen megújult. 

A lelkészlakás 1901-ben, Szalay Ferenc lelkész idejében épült, majd 1937-ben dr. Bányai Béla 
idejében átépítették. 1945-ben bombatalálat érte, amit 1948/1949-ben sikerült helyrehozni, de 1968-
ban, Németh Ferenc lelkész idejében teljesen átalakítják. 

1992-ben Pintér Mihály lelkész buzdítására átépítik az orgonát. A munkát Korb Imre móri 
orgonaépítő végzi el. 1994. október 27-én felavatják az új gyülekezeti termet, amely egykori épületelőde 
nyomvonalát követi. 1990. augusztus 23-án indul az Evangélikus Keresztyén Óvoda, melyet 2001-ben 
bővítettek egy új épületszárnnyal. Az óvoda léte jelentősen hatott és hat ma is a gyülekezet és a város 
életére. 

A várpalotai anyagyülekezethez tartozó szórványok, Pétfürdő, Berhida, Balatonfőkajár és Ösi, 2002-
ben leváltak az anyagyülekezetről, és Pétfürdő-Berhidai Evangélikus Missziói Egyházközség néven 
új gyülekezetté váltak. A gyülekezet lelkésze Győr Sándor lett. A csóri szórvány, mely Várpalota és 
Székesfehérvár között van, megmaradt a várpalotai gyülekezet szórványának. A tési gyülekezetben 
helyettes szolgálatokat végez a várpalotai lelkész 1998 óta. Egykor a székesfehérvári gyülekezet is 
szórványa volt a várpalotai eklézsiának, de a fehérváriak és a csurgóiak önállósultak. 

A pétfürdő-berhidai gyülekezet 2010-ben megszűnt, és a hozzá tartozó területek visszakerültek a 
Várpalotai Evangélikus Egyházközség gondozásába. 

A mai gyülekezetről 
A gyülekezet tagjainak nyilvántartott létszáma közel azonos a népszámlálási adatokkal. Ez az adat 

megközelíti az 1000 főt. A választói névjegyzékben 345-en vannak 2006 év végén. A gyülekezet a 
régi hagyományokat megtartva keresi a mai, modern, missziói gyülekezetté válás útját. A 2006-ban 
megjelent Mi Újságunk első kiadásában Tóth Attila lelkész így ír: „Küldetésünk Várpalotán: Isten 
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országának építése városunkban a gyülekezet különböző szolgálati területem keresztül. A gyülekezet 
szeretne a szeretet nagy családjává válni, ahol mindenki békességre, otthonra, lelki nyugalomra. 
Krisztusra, segítő emberek közösségére találna. Az evangélikus egyház sóvá és világossággá szeretne 
válni Isten kegyelméből úgy, hogy hittel és szeretettel élünk városunkban". 

Isten kegyelméből a 20. tanévet kezdhettük el óvodánkban, mely 2011-től a Forrás Evangélikus 
Keresztyén Óvoda nevet vette fel. A három csoportunkban 82 gyermekkel foglalkozunk; a kiscsoportban 
24, a nagy- és középső csoportban 29-29-es létszámmal. Kiemelt nevelési területünk a lelki nevelés, ami 
meghatározza a többi nevelési területünket is. Az egyházi ünnepkör figyelembevételével tervezzük a 
bibliaköri foglalkozásokat, ehhez kapcsolódnak a zenei, a vizuális, a környezeti, és irodalmi nevelés 
témái. Foglalkozunk nevelési programunkon belül még a furulya tanításával a nagycsoportban, 
néptáncfoglalkozással külső szakember segítségével. Minden évben tervezünk szülőkkel együtt 
kirándulásokat gyalogosan és autóbusszal a megyén belüli tájakra. Az integrált nevelés keretében 
foglalkozunk sajátos nevelési igényű gyermekekkel is a napirenden belül. Egy gyógypedagógus, 
egy fejlesztő pedagógus és egy gyógytestnevelő foglalkozik ezekkel a gyerekekkel. Az úszásoktatást 
egyházközségünk alapítványának segítségével ingyenesen tudjuk biztosítani, így csak az útiköltség 
hárul a szülőkre. Az óvoda vezetője Lassú Tamásné. Az óvoda alapító igéje: "Mert más alapot senki 
sem vethet a meglevőn kívül, mely a Jézus Krisztus.* iKor 6,11 

Az ökumenikus kapcsolatok erősítését szolgálják az ádventi, böjti alkalmak, amikor a városunkban 
levő egyházak képviselői tartanak áhítatokat, istentiszteletet, melyeken szülők, gyermekek is 
szolgálhatnak. Hisszük, és valljuk: „ISTEN ADJA A NÖVEKEDÉST* testi és lelki értelemben, ő az 
alapja életünknek, munkánknak, tőle, érte és őáltala történik minden, a mi szolgálatunk is. 

A várpalotai Evangélikus Nőegylet hosszú múltra tekint vissza. 1882-ben a nőegylet megalapításának 
fő célja az volt, hogy a templomon kívüli lelki munkát erősítsék. Ezen feladatok ellátásában főként 
az asszonyok segítettek a lelkészeknek. A nőegylet tagjai a gyülekezeti munka számos területén -
beteglátogatás, karitatív tevékenységek, templomtakarítás, díszítés - nyújtottak értékes segítséget. 
1932-ben a lelkész felesége is bekapcsolódott az egylet munkájába. A nőegylet munkájának egyik 
fontos része lett az ismeretterjesztő és kulturális tevékenység. 1937-ben dr. Bányai Bélánét választották 
a nőegylet elnökévé. A tagok száma akkor 120 volt. A kezdeti nagy létszám az évtizedek alatt csökkent, 
majd megszűnt a nőegylet. 

A gyülekezet 300 éves jubileumán, templomunk 220 éves évfordulóján, 2001 márciusában több 
asszonytestvér összefogásával újra megalakult a nőegylet, ami most asszonykör név alatt vált ismertté. 
Az asszonykör tagjai elhatározták, hogy megkeresik azokat a szolgálati területeket, ahol a gyülekezet 
életét gazdagítani, segíteni tudják. Az asszonykör alkalmat ad arra is, hogy az őket foglalkoztató 
dolgokról beszélgethessenek. 

Az asszonykör munkájával segíti a gyülekezetben ünnepi alkalmak, szeretetvendégségek 
megtartását. A tagok folyamatosan látogatják az idős, beteg testvéreket. Karácsonykor az asszonyok a 
gyermekek és idősek ajándékozását szervezik. Együtt vesznek részt országos és helyi evangelizációkon 
és kirándulásokon. Az asszonykör nyitott más működő gyülekezeti asszonykörök felé, és szívesen 
felveszi velük a kapcsolatot. így alakult ki nagyon jó kapcsolat az ajkai asszonykörrel. Évente találkozik 
a két asszonykör. A találkozón énekszóval, versekkel dicsérik az Istent, igékkel erősítik egymás hitét. 
Az asszonykör fontos szerepet tölt be munkájával a gyülekezet életében. Istennek legyen hála a mai 
„Mártákért és Máriákért". 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 
A gyülekezet lelkészei: 
Molitorisz András (1700-1703), Molitorisz Sámuel (1703-1713), Sárosy János (1713-1716), Györgyi 

Ferenc (1716-1725), Druglányi Pál, Urszini Sámuel (1725-1735), Tóth Mihály (1735-1744), Balogh 
Ádám (1744-1750), Kiss Zsigmond (1750-1756), Nagy István (1756-1765), Síkos István (1765-1772), 
Seratoris József (1760-1778), Szeniczei Bárány Pál (1771-1778), Horváth Sámuel (1778-1783), 
Hrabovszky György (1778-1781), Druglányi Pál (1778-1781), Sebestyény Kovács János (1781-1783), 
Fánik Sámuel (1783-1785), Kutsán István (1783-1787) Perlaky Gábor (1785-1786), Vásonyi Dániel 
(1786-1789) Maltsis Ádám (1789-1792), Hrabovszky György (1788-1795), Torkos Ádám, Balogh István 
(1802-1803), Hrabovszky György (1803-1817), Vetsey Sándor (1817-1826), Perlaky István (1826-1828), 
Szedenics György (1828-1867), Réder Endre (1864-1872), Fadgyas József (1867-1869), Sántha Károly 
(1870-1876) Birnbaum Sándor (1874-1924), Faith Antal (1876-1877), Horváth Károly (1877-1879), 
Farkas Mihály (1880-1884), Szalay Ferenc (1885-1905), Kalmár Pál (1905-1906), Horváth Sándor 
(1906-1936), Niederland Vilmos (1924-1926), Benkő Béla (1926-1936), dr Bányai Béla (1937-1968), 
Pálmai István helyettes (1947-1948), Németh Ferenc (1969-1989), Pintér Mihály (1990-2003), Tóth 
Attila (2003-) 
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A gyülekezet felügyelői: 
Tomkaházi Tomka Ferenc (1787), Leveledl Kozma János (1787-1836), Fromm János (1836-1845), 

Benkő Sámuel (1845-1872), Pfuhl Kristóf (1873-1880), Bisztricsányi József (1881-1891), Jószási Purgly 
Pál (1891-1939), i^. Jószási Purgly Pál (1940-1944), Mórocz Lajos (1944-1949), Varsányi Ferenc 
(1949-1974), Lantai Gyula (1974-1993), Varsányi István (1993-2005), Jáng Géza (2006-) 

A gyülekezet tanítói: 
Fekete Pál (1700-1714), Somorjai Tamás (1714-1728), Tóth Mihály (1728-1731), Paksi Mihály 

(1731-1747), Kövesi Pál (1747-1752), Fábri István (1752-1758), Bertók György (1759), Greskovits János 
(1792-1794), Molnár János (1794-1797), Burray Sámuel (1797-1806), Kiss János (1806-1809), Fuhrmann 
János (1808-1810), Kelemen Sándor (1810-1855), Németh István (1856-1864) 
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Veszprémi Evangélikus Egyházközség 

8200 Veszprém, Kossuth u. 4. 
Tel.: 88/421-618 
Web. http://veszprem.lutheran.hu 
E-mail: veszprem@lutheran.hu 
Isó Zoltán lelkész 
Isó Dorottya lelkész 

A gyülekezet keletkezése és az anyaköny
vezés kezdete: 1788 

Veszprémi anyaegyház: 1921/557/447. 
Tisztségviselők: Bereczky Gyula felügyelő, 
Ballá Emőke másodfelügyelő, Dorn 
Vilmosné jegyző, Kiss Szilvia kántor. 
Gyarmati Károlyné pénztáros, Horváth 
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A gyülekezet története 
A város a Dunántúl közepén, a Bakony hegységtől délre, a Balaton szintje fölött 150-200, a tengerszint 

fölött 250-300 m magasan elterülő fennsikon, a Séd-patak völgyének sziklás partjain fekszik. A város 
eredete a népvándorlás koráig nyúlik vissza. Az avarok és szlávok után a honfoglaló magyarság 
telepedett meg ezen a területen. A város fejedelmi, majd királyi székhely, a királynék koronázó- és 
székvárosa volt. Püspökségét - amely első az országban - Szent István alapította. 

Veszprémben már a 16. század közepén megjelentek azok az evangélikusok, akik Luther Márton 
iratainak olvasása révén evangéliumi hitre jutottak. Bizonyára szerették volna, ha a városban hitük 
gyakorlására alkalmas helyük és lelkészük lett volna. Ebből az időből azonban csak a reformátusok 
gyülekezetalapításáról és templomépítéséről tudunk. Az ellenreformáció nyomása idején nekik is 
távozniuk kellett a veszprémi vár területéről. Először 1732-ben olvasunk 40 evangélikus családról, majd 
1733-ban 47-ről. Ezek először Vámosra (ma Nemesvámos) jártak a nagyvázsonyi prédikátort hallgatni, 
majd később Öskühöz csatlakoztak. 1778-ban, amikor a várpalotaiak templomépítési engedélyért 
folyamodtak, már 147 lélekkel szerepelnek a kérvényben adományaikkal a veszprémi evangélikusok. 
1785-ben a Buhim-völgyi utcában oratórium (imaház) létesítésére kérnek engedélyt. 1788-ban, mire az 
imaház elkészült, engedélyt kaptak arra, hogy a gyülekezet leányegyházközségként Nagyvázsonyhoz 
csatlakozhasson, s Kiss János nagyvázsonyi prédikátor német és magyar nyelvű szolgálatát igénybe 
vegye. Ez ugyan még nem jelentett gyülekezeti önállóságot, de ettől kezdve vezetnek a Veszprémi 
Evangélikus Egyházközségben anyakönyveket. Az oratóriumban az első istentisztelet 1788. február 
24-én, böjt 3. vasárnapján volt. 

Már ekkor fontosnak tartotta a gyülekezet, hogy tanítója legyen. Az első tanító Mikó Zsigmond 
volt, akit 1788. március 9-én, böjt 5. vasárnapján iktattak be hivatalába, s 1792. május 9-ig működött 
Veszprémben. Később Zigán János jött Veszprémbe tanítónak. Öt 1794. augusztus 30-án Hrabovszky 
Sámuel szuperintendens lelkésszé szentelte, s így ő lett az anyásodó veszprémi gyülekezetnek az 
első lelkésze. Az ő szolgálata idején, 1794. szeptember 19-én született itt egyházunk és a magyar 
történelem később igen jelentőssé vált személyisége, Haubner Máté, aki mint győri lelkész és a 
dunántúli egyházkerület szuperintendense lett ismertté. Vele kapcsolatos emlékeket ma is őriz a 
veszprémi evangélikus gyülekezet: egy nagyalakú csatos Bibliát és egy belül aranyozott gótikus fedeles 
ezüstkelyhet. Emléktábla is őrzi emlékét, amit 1894-ben, Haubner Máté születésének 100. évfordulóján 
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helyeztek el a templom nyugati falán. 1994. szeptember 18-án az istentiszteleten Szebik Imre püspök 
hirdette az igét. Ekkor, születésének 200. évfordulóján Szabó Géza tanár előadásban emlékezett hazánk 
nagy fiára. A templomban lévő emléktábláját is megkoszorúzták. Veszprém városa pedig a templom 
melletti parkot Haubner Máté parknak nevezte el. 

A templom építése 1798. május 8-án, az alapkő ünnepélyes letételével kezdődött. Az épület 
maga a feljegyzések szerint nagyon hamar, mintegy három hónap alatt elkészült, de a berendezése 
és felszerelése mintegy 20 évet vett igénybe. Az épület felszentelése már 1798. Kisasszony hava 
(augusztus) 15-én megtörtént Nagy István szuperintendens szolgálatával. (Az 1815. évi püspöki 
egyházlátogatás jegyzőkönyve szerint ez 1799. jiinius 29-én történt.) Az építési költségek (5236 forint 
34 korona) fedezésére sokan adtak jelentős adományt, de még így is 2100 forint kölcsön felvételére 
kényszerültek. Ez a 18. századi templom torony nélkül, kőből épült, fazsindelyes, bolthajtásos épület 
volt, a barokk homlokzaton latin nyelvű felirattal,^'" amelyen a piros betűk számértéke kiadta az építés 
évszámát. A belső berendezésből csak a papi pad és a karzat készült el, a templomtér padjait később 
az egyes családok készíttették. 

A templombelső területének kialakítása eltartott szinte két évtizedig. Az oltár és a felette álló szószék 
1805/1806-ban készült Mayer Ferdinánd pápai evangélikus asztalos munkájával. Ez az oltár a mai 
helyénél kb. másfél méterrel előbbre volt elhelyezve és körüljárható volt. A hívek úrvacsoraosztáskor 
körül is mentek, s közben az oltárra helyezett tálba dobták a lelkésznek szánt adományaikat. Ebben 
az időben beszerzett a gyülekezet egy orgonát is, de ennek pontos évszáma nincs a feljegyzésekben. 
Ebből az időből való az a fedeles keresztelőkút, amely megvan, és ma is használatos. Fedelén fából 
faragott szobrok azt a jelenetet ábrázolják, amikor Keresztelő János megkereszteli Jézust. 

A templom nagyobb tatarozása a 18. századi felépítés után csak 1886-ban történt meg Horváth Dezső 
lelkész szolgálata (1883-1914) idején. Már nagyon szükséges volt bizonyos munkák elvégeztetése. 
A templom padlója nagy lapos kövekkel volt kikövezve, ami két helyen is nagyon kikopott, és a 
templom közepén két nagy lyuk éktelenkedett. A padok javítása is nagyon esedékes volt, sőt az 
orgona javítását és karbantartását is feltétlenül meg kellett oldani. Ezt megelőzően csupán arra 
volt pénze a gyülekezetnek, hogy kimeszelje a templomot. Ez 1853-ban történt utoljára. Ezeket a 
munkálatokat csak úgy tudta a gyülekezet megvalósítani, hogy Dukovics Sámuel presbiter javaslatára 
és első 15 forintos adományával gyűjtés indult, mely végül is 214 forint 6 koronát eredményezett. 
Sokat segített dr. Purgly Sándor egyháztanácstag, mert az ő közbenjárására a munkálatokat végző 
Kéler Napóleon budapesti építészmérnök, építési vállalkozó a templom padlózatának elkészítéséhez 
szükséges cementet a gyülekezetnek ingyen adta, sőt a burkolómunkák és a szállítási költségek 196 
forintos számlájából a munkát végző Horváth Bartunek cég 25% engedményt adott. Ezen kívül Kéler 
Napóleon a templom kimeszeléséhez szükséges állványzatot díjtalanul kölcsönözte és állíttatta fel, s 
a teljes templombelsőt olajos festékkel szürkére ingyen kifestette. A padok javítását Kamarell József 
veszprémi asztalosmester végezte el. Megtörtént az oltár és a kórus, valamint a padok háromszoros 
lefestése is, amit Drobnics budapesti mázolómester 29%-os kedvezménnyel 140 forintért végzett el. Az 
orgonát Roland Ferenc helybeli orgonaépítő újította fel 145 síp és új billentyűzet beépítésével 80 forint 
költséggel. Ezekre a munkákra gyülekezeten kívüli személyek és intézmények 259 forint 38 koronát 
adakoztak. Még Ferenc József is adott 100 forintot. Szükségessé vált az 1806 óta a templom oltárán 
álló régi oltárkép kicserélése is, mert az a renoválásnál megsérült. Az új kép Hauser Károly soproni 
reáliskolai rajztanár munkája, amit ö a soproni evangélikus templom oltárának mintájára festett 150 
forintért. A kép aranyozott keretben került az oltárra. Felszentelése 1892. október 30-án történt. Ma 
is ez az oltárkép van az oltáron. A kép - a soproni oltárkép másolata - Jézus tusakodását ábrázolja a 
Gecsemáné-kertben angyal erősítésével. 

Alig hét évvel a nagy tatarozás után, 1893-ban hatalmas tűzvész pusztított a Cserhát városrészben, 
ami a templomot s az evangélikus egyház épületeit is elérte, és óriási pusztítást vitt végbe. Az épületeink 
(templom, iskola, paplak, bérházak) tetőzete leégett. A gyülekezetnek 10 000 forintot meghaladó kára 
keletkezett. A károk helyreállítása hamarosan megkezdődött, s még az év végéig be is fejeződött. A 
költségek fedezésére 8000 forint takarékpénztári kölcsönt vett fel az egyház 38 és V2 évi törlesztésre. 
Ezt a kölcsönt a gyülekezeti tagok adományaiból hamarosan visszafizették. A templomépítés 100 éves 
évfordulóját a gyülekezet 1898. szeptember 18-án akarta megünnepelni. A közbejött nemzeti gyász 
(Ferenc József feleségének meggyilkolása) miatt azonban november 13-ra halasztották. 

Régen szeretett volna a gyülekezet a templomhoz tornyot építeni. Már 1868-ban gyűjtés indult, ami 
elég szép eredményt hozott. A gyűjtött összeg azonban a rossz gazdálkodás miatt elfogyott. Csak 1905-
ben vetették fel újra a toronyépítés gondolatát. Ekkor alapot létesítettek, amelyre jelentős adományok 
érkeztek. Többek között Kéler Napóleon is hozzájárult az alaphoz, aki már korábban is megmutatta 

568 A felirat szövege: STAT SACRA AEDES RELIGIONI EXSTRVCTA DEOQVE HEIC RELIGIO HVC CIVES, VOTA LITARE 
yOCAT. A felirat kiemelt betílinek számértéke: 1798. Jelentése: Itt áll ez a vallásnak és Isteimek emelt szent épület. A vallás 
ide hívja a polgárokat fogadalmakat teljesíteni (vagy: imádkozni). 
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egyházszeretetét. Hazai és külföldi egyházi és világi, társadalmi szervezetek is támogatták a nemes 
célt. 1906-ra már 2 000 korona gyűlt össze. 1908-ban Horváth Dezső lelkész az egyházi épületek előtt 
levő teret nézőtérré alakította, ahonnan a Veszprémbe látogató és az ott elvonuló Ferenc Józsefet 
lehetett látni. Hat sor széket helyezett el, azokat pénzért a nézők rendelkezésére bocsátotta. A befolyt 
összeggel, 288 koronával a toronyalapot gyarapította. A gyülekezet felhívására országos gyűjtés is 
szerveződött. Neves személyektől érkeztek adományok. így 1910. szeptember 17-ére elkészülhetett a 
torony, melynek tetejére feltették a keresztet, a kereszt alapjában elhelyezve a toronyépítés történetét 
tartalmazó iratot. A tornyot Csomay Kálmán építőmester építette vasbetonból. A gyűjtött pénz arra 
is elég volt, hogy a toronyba három harang is kerüljön, egy 450 kg-os (Haubner Máté-emlékharang), 
egy 220 kg-os (Poszvék Sándor-emlékharang) és egy 120 kg-os (Rupprecht Lajos-emlékharang). Ezek 
a harangok Isten dicsőségét hirdetve azok emlékét is őrizték, akik a toronyépítés céljára nagyobb 
adományokat adtak. A torony és a harangok ünnepélyes felavatása 1910. november 13-án történt 
meg. A toronyépítéssel egy időben átalakították az oltárt, és átrendezték az oltárteret. Kifestették a 
templomot, a padokat is átfestették, az orgonát is kijavították. A torony alatti kis előtérben emléktáblát 
helyeztek el a toronyépítés emlékének megőrzésére. A harangok közül kettőt (a 450 kg-ost és a 120 
kg-ost) 1915-ben kormányrendelet értelmében háborús célokra elvitték. Ezek ellenértékeképpen adtak 
ugyan 1917-ben 2000 koronát, de az hamarosan értékét vesztette. 

Az első világháború nemcsak anyagi gondokat, de még inkább lelki elerőtlenedést hozott a gyülekezet 
életében. Hering János lelkész (1919-1953) igyekezett a háború miatt visszaesett gyülekezeti életet 
felpezsdíteni. A reformáció eseményeinek évfordulóit ünnepelték meg egy-egy templomi ünnepély 
keretében, így az 1529-es speyeri birodalmi gyűlés, majd a marburgi kollokvium (ugyancsak 1529, 
Luther és Zwingli megbeszélése) négyszázados évfordulóját és Petőfi Sándor születésének (1823) 100. 
évfordulóját. 

A templomban korábban két gyertyás csillár volt, amelyek közül az egyik 1918-ban leszakadt és 
összetörött. A villanyvilágítást 1923-ban vezették be. Ekkor a meglévő gyertyás csillárt alakították át 
villanyégős csillárrá, melynek költségeit Komjáthy Lajos, az akkori evangélikus polgármester vállalta 
magára. A téli hideg időben igyekeztek a templom fűtésére kályhát beállítani. Először a város által 
ajándékozott salgótarjáni kályhával próbálkoztak, ez azonban nem adott elég meleget. Később a Sülé 
Károly lakatos által készített nagy vaskályhát állították be. 

1929-ben lebontották a régi fakarzatot, és új, vasbeton karzatot építettek. A régi karzat anyagából 
megjavították a padokat. Az új karzatra jó minőségű Rieger-orgonát szereztek be. A munkálatokkal 
egy időben kifestették a templomot is. Az új orgona beszerzésének és a templom kifestésének összes 
költsége kb. 7500 pengő volt. A régi orgonát a templom melletti iskolába helyezték át, hogy ott az 
énektanítás segítésére használhassák, majd később az alakuló enyingi missziói egyháznak adták el 80 
pengőért. Az új karzat építésével együtt befalaztatták a templom keleti falán levő oldalajtót, s a déli 
oldalon (az oltár mögött) nyitottak ajtót, hogy a lelkész ott mehessen be a templomba. A templom 
átalakítása és az új orgona beépítése után a felszentelési ünnep április 9-én volt Takács Elek esperes 
szolgálatával. 

1934-ben újabb átalakítás történt. A régi faoltár és a felette elhelyezett szószék helyett téglából 
készült új oltárt építettek, a szószéket pedig az oltár evangéliumi oldalára helyezték. A szószékkel 
ellentétes oldalon a szószék kiképzésével megegyező fal készült az ott elhelyezett kályha eltakarására. 
Ennek a munkának a költségei 1200 pengőt tettek ki. 

A második világháború is otthagyta nyomait a templomon s az egyházi épületeken. Minden ablak 
betört, és több helyen leszakadt a mennyezet. Hering János 1945 nagypéntekén mégis meghúzatta a 
harangot, és megtartotta az istentiszteletet a törmelékek tetején. Még húsvétkor is nagyon kevesen 
voltak, de hamarosan kitakarították a templomot, és úgy javították ki az ablakokat, hogy a megmaradt 
nagyobb üvegdarabokból kis ablakkockákat készítettek. Mai napig is látható. 1945 őszére a lakások 
mennyezetét is megjavították. 

A templomépítés 150. évfordulója 1948-ban volt. Ezt díszközgyűlés keretében november 7-én 
ünnepelték meg. Ez alkalommal dr. Bélák Sándor gyülekezeti felügyelő ünnepi beszédben emlékezett 
meg az egyházközség múltjáról és a templom 150 éves történetéről. Elmondta, hogy az ünnepi 
alkalomra a gyülekezet tagjainak adományaiból tatarozták a háború viharai által megtépett egyházi 
épületeket. Ez a tatarozás volt Hering János hosszú, 34 éves, eredményekben gazdag lelkészkedése 
idején az utolsó nagyobb feladat, amit végrehajtott. Ezt követően - még ötévi esperesi szolgálat urán 
- hamarosan nyugdíjba ment. Ennek az ünnepi közgyűlésnek a határozata volt, hogy mostantól 
istentiszteletek alkalmával, amikor elhangzik a Miatyánk, szólaljon meg a harang. 

A következő három évben Halász Béla (1953-1956) is esperesként szolgált a veszprémi gyülekezetben. 
Öt követte a szolgálatban Vető Béla (1956-1974). Visszatérő, megoldatlan problémát jelentett az annak 
idején szigetelés nélkül épült épületek (templom, parókia) állandóan vizes falainak szigetelése. Többféle 
javaslat után úgy próbálták ezt a gondot megoldani, hogy a helyiségek belső falán a nedves vakolatot 
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leverve új vakolat készült, amelybe víztaszító anyagot kevertek. A munka elvégzése után derült ki, 
hogy ezzel az eljárással sem sikerült a kérdést végleg megoldani. Állandó feladat volt a templomi 
padok javítgatása, az épületek karbantartása (tetőcserepek pótlása, elrozsdásodott ereszcsatornák, 
bádogablakok, majd a bejárati kapu cseréje). így nagyobb tatarozásra csak akkor került sor, amikor 
a gyülekezet megalakulásának 175., egyben a templomépítés 165. évfordulójára (1963) készültek. 
Ekkor valósult meg a templom belső terének világos színekre történő festése, a toronyablakokra 
sodronyháló készíttetése, orgona tisztítása, javítása, átalakítása, bővítése, hangolása, intonálása, a 
fújtatás motorizálása, a harangállvány vasszerkezetének rozsdamentesítése, a templom világításának 
korszerűsítése. 

Az egyházi épületek kisajátítása jelentős változásokat hozott a gyülekezet életében a hatv£mas évek 
végén. Amikor Veszprém város vezetősége elhatározta, hogy a város központját a Cserhát városrész 
területén alakítja ki, az is szóba került, hogy az evangélikus egyház templomostól kerüljön ki erről 
a területről. Mivel a templom áthelyezése csak nehezen lett volna megvalósítható, úgy döntöttek, 
hogy a templomon kívül minden más épületet (lelkészlakást, lelkészi hivatalt, a gyülekezeti termet 
magába foglaló épületet, az államosított, de tulajdonjogilag az egyház tulajdonában maradt iskolát, 
a volt egyházi bérházat) le kell bontani, mert itt kell felépülnie annak a húszemeletes épületnek, 
aminek a modern Veszprém jelképévé kellett válnia. A kisajátítás fejében kártalanítást adtak, aminek 
az összegszerűségét az egyház vitatta, ezért pert indított a Veszprém megyei Beruházási Vállalat ellen. 
A pert az egyház megnyerte, s felemelték a kártalanítás összegét, majd a fellebbviteli fokon még 
további emelést ítéltek meg, végső összegében 673 319,40 Ft kártalanítást kapott az egyház. Ebből a 
kisajátítási kártalanításból a lelkészlakás és a lelkészi hivatal elhelyezése céljára vásárolt a gyülekezet 
az Arany János utca 20. szám alatt egy újonnan épült épületet 330 000 forintért. Néhány szükséges 
munkálat elvégeztetése (kerítés megépítése, redőnyök beszerzése stb.) még további 50 000 Ft-ot 
igényelt. A kisajátításért kapott kártalanítási pénz mindig takarékbetétben volt elhelyezve, s így ez 
1968-1974 között 108 289,30 Ft kamattal gyarapodott. Az 1975. év elején ebből a pénzből még kb. 400 
000 Ft megvolt. Ehhez járult az évek során a megépítendő gyülekezeti helyiségek létesítésére érkezett 
adományok összege, amit a gyülekezet céladományként kötött alapban kezelt. így a lelkészi hivatal 
átadásakor kb. 480 000 Ft volt a gyülekezet pénztárában erre a célra. 

A következő lelkész, Hernád Tibor (1975-1991) veszprémi szolgálatának kezdetén a templomépület 
külső renoválását tartotta elsőrendű fontosságúnak, s ezért mindjárt ehhez fogott hozzá. Először 
Vörösmarty László építőmester árajánlata alapján elvégezték a templom és a torony külső festését. 
Ezt követően a harangozás villamosítását csináltatták meg. Majd elkezdték a templom belső terének 
átalcikítását. Először szétszedték a régi padokat, és a templomot belülről is kifestették. A szószéket 
átépítették, hogy alacsonyabban legyen. A falakra körben vörösfenyő falborítást tettek, amivel a 
nedves falfelületeket eltakarták. Üj templompadokat építettek, amelyek alá deszkapadlózat került, 
hogy az alulról jövő hideget szigetelje. A szükséges faanyagot Kiss Attila presbiter szerezte be az 
erdőgazdaságtól, a padok elkészítésének munkálatait pedig Ambrus Sándor végezte el alkalmi segítők 
közreműködésével. így a padok elkészítése közel 30 000 forintba került. A templom külső és belső 
renoválási munkáinak összköltsége mintegy 320 000 Ft volt. A régi vaskályha helyett korszerű hőtárolós 
villanykályhákat építettek be. Ehhez négy villanykályhát szereztek be. A szükséges villanyszereléssel 
együtt ennek költsége 100 000 forint volt. Az egész felújítási munka összesen 450 000 forintot tett ki. A 
templom felújítás utáni felszentelése 1975. december 21-én volt dr. Ottlyk Ernő püspök szolgálatával. 

1978-ban újabb építkezés volt: az Arany János utcai parókia telkén először is garázst kellett 
építeni, mert a lelkész egy Wartburg gépkocsit kapott ajándékba a bielefeldi püspöktől, hogy ezzel 
tegye könnyebbé a balatonalmádi leányegyház és a szórványok gondozását. Még ebben az évben 
azt is elhatározták, hogy megépítik a gyülekezeti termet. Ügy döntöttek, hogy ez leginkább a 
parókia épületére történő emeletráépítéssel oldható meg. Az építkezés tervét Hernád Attila, a lelkész 
építőmérnök fia készítette el az egyház iránti szeretetből ingyen. A kivitelezés végül is 1981-ben 
valósult meg. Ezt a lelkész és a gyülekezeti tagok sok társadalmi munkája tette lényegesen olcsóbbá. A 
faanyagok beszerzésében ismét Kiss Attila segített, az emeletre kívülről felvezető lépcső vasszerkezetét 
Weingartner József készítette el gyülekezete iránti szeretetből. A gyülekezeti terem műanyag padlóját 
Hernád Sándor, a lelkész fia ragasztotta le. Bereczky Gyula a szükséges 100 darab szék olcsó áron való 
beszerzését intézte el. Társadalmi munkában segítettek az építkezésben Rajki József, Smidéliusz József, 
Mérnyei Károly, Markó Ákos és sokan mások. A kőművesmunkákat Troli Gábor végezte. 

Az újabb nagyobb javításokat és építkezéseket már a következő lelkészek, Isó Zoltán és Isó Dorottya 
(1991-) szolgálata idején kellett elvégeztetni. 1992-ben megkezdődött az államosítás és kisajátítás során 
elvett s még nem rendezett egyházi épületek kártérítésének ügye. Ez ugyan több évig elfiúzódott, de 
végül is 6 millió Ft kártérítést eredményezett. Ebből az összegből gyülekezeti célokat szolgáló épületet 
kellett építeni, így ezt tartalékolta a gyülekezet későbbi befektetésig. 1995-ben a templom tetőzetén 
kellett javításokat végeztetni. Elöregedett tetőgerendák és lécek, cserepek és ereszcsatornák cseréjére 
volt szükség. 
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1997-ben kezdte tervezni az egyházközség azt az épületet, amely közvetlenül a templom mellett, sőt 
a templommal szerves egységben megépítve megvalósítja a gyülekezet régi álmát, hogy újra együtt 
legyen a templom, gyülekezeti terem, lelkészi hivatal, lelkészlakás, vendégszoba, szükséges kiszolgáló 
helyiségekkel (teakonyha, WC-k). Az előzetes terveket a műemléki hatóság elfogadta. Az épület 
megvalósításához szükséges területet Veszprém város térítésmentesen átadta. 

1998-ban, a templom építése 200. évfordulójának évében jubileumi ünnepségsorozattal emlékezett 
a gyülekezet a régmúlt idők eseményeire. Augusztus 29-én történt meg Isó Dorottya másodlelkészi 
beiktatása. Szeptember 19-én történelmi emlékülés volt dr. Fabiny Tibor egyháztörténész professzor 
előadásával. Ekkor mutatták be a Vető Béla által írt könyvet, amely a Veszprémi Evangélikus 
Gyülekezetnek és 200 éves templomának történetéről szól. Szeptember 20-án az istentiszteletet 
Szebík Imre püspök tartotta, amely alkalommal elhangzott Szokolay Sándor erre az alkalomra írt 
kantátájának ősbemutatója, s megtörtént az épület ünnepélyes alapkőletétele. November 29-én volt a 
Weltler és Schiszler család adományából vásárolt harang felszentelése, melyet Pintér Mihály esperes 
végzett. 

1999. április 12-én kezdődhettek meg az építési munkák. Az anyagi fedezet megteremtését több 
forrásból tudta a gyülekezet biztosítani. Először is fedezetül szolgált az Arany János utca 20. sz. alatti 
parókiaépület, amelyet 17 millió forintért lehetett értékesíteni, másodsorban a közel 3 millió forint 
adomány, a forgalmi adó visszatérítésből kb. 7 millió forint, a korábban elvett épületekért kapott 6 
millió forint kártalanítási összeg, a takarékbetétben elhelyezett pénzek több mint 5 milliós kamata, de 
nem utolsósorban jelentős volt az Országos Egyház 12 millió forintos támogatása. Nem kis összeget 
igényelt ez az építkezés, hiszen a teljes építési költség a kerítéssel együtt mintegy 50 milliót tett ki. 
Közben átmeneti, rövid lejáratú kölcsönt is igénybe kellett venni. A békéscsabai gyülekezet adott 4 
millió forintot, amit még az év végéig vissza is fizettek. Az épület felszentelése és használatba vétele 
ünnepségsorozat keretében december 10-12. között történt meg. Az ünnepélyes felszentelés december 
12-én volt D. Szebik Imre püspök szolgálatával. 

2002-ben szükségessé vált az orgona felújítása. Ezt célszerű volt egybekötni az orgona kétmanuálossá 
történő átépítésével. 2003. május 10-én történt meg az átépített orgona szentelése. 

A finnországi Rovaniemi gyülekezetével a testvéri kapcsolatok úgy alakultak ki, hogy még az 1977. 
évi templomi építkezések idején bejött a templomba egy finn hölgy, Seija Hurri, aki éppen a Veszprém 
és Rovaniemi finn város közti testvérvárosi kapcsolatok ápolása céljából jött Veszprémbe. Amikor 
látta a templomban az akkor is folyó renoválási munkákat, felajánlotta a lelkésznek, hogy segíti a 
két város evangélikus gyülekezete között a testvéri kapcsolat kiépítését. Ez létre is jött Ilmo Pulkamo 
rovaniemi finn lelkész kezdeményezésére. Ezen a réven anyagi támogatás nyújtása is lehetővé vált. 
Egyik évben orgonamotort küldtek. A finnektől először 1981-ben jött egy kisebb látogató csoport 
a személyes kapcsolatok felvételére. Majd 1982-ben Hernád Tibor részt vett az lisalmiban tartott 
finn-magyar lelkésztalálkozón. Ellátogatott Rovaniemibe is, s ott átadta a veszprémi gyülekezet 
meghívását. így jött az év őszén egy 26 tagú csoport. Egyhetes gazdag programot készítettek nekik. 
A veszprémiek 26 tagú csoportja 1984-ben látogatott Firmországba. 1985-ben elhunyt Seija Hurri, 
rovaniemi temetésén a veszprémi gyülekezet küldöttsége is részt vett. Ez év nyarán ismét egy 25 
tagú finn csoport töltött 10 napot Veszprémben. A finnek ekkor a földrengésben sérült balatonalmádi 
templomunk helyreállításában nyújtottak segítséget. A veszprémiek következő finnországi látogatása 
1988-ban volt. A finn gyülekezet ebben az évben a veszprémi templom tornyának rézlemezzel való 
befedését és a templombelső festésének költségeit támogatta. A finnországi kapcsolatok a következő 
lelkészek idején tovább folytatódnak. 1993-ban is jött egy kis finn csapat. A látogatás viszonzására 
először 1995-ben a veszprémi lelkészházaspár járt Rovaniemiben, majd a finnek 1996-os látogatása után 
1997-ben járt ott énekkarunk. Ezek a csoportos látogatások a későbbi években többször ismétlődtek. 
Az új gyülekezeti épület alapkőletételén is velünk ünnepeltek. 

A bajorországi Hammelburg evangélikus gyülekezetével 2001-ben született testvérgyülekezeti 
kapcsolat. A bajor testvérek 2001-ben tett látogatását a veszprémiek 2002 szeptemberében viszonozták. 
2005. május 19-23. között ismét itt jártak a hammelburgi vendégek. A látogatás viszonzására 2006. 
június 22-26. között került sor így elmondható, hogy élő kapcsolat van a két gyülekezet között. A 
látogatások alkalmával gazdag programot készítenek a vendéglátók. 

Az iskoláról külön kell említést tenni. Már az 1815. évi (szeptember 21-én tartott) canonica visitatio 
(püspöki egyházlátogatás) jegyzőkönyve is tartalmaz kérdéseket az iskolával kapcsolatban. Ebben 
az időben még csupán 5-8 volt az iskola tanulóinak a száma, akiket a lelkész maga tanított. Kápli 
István lelkész (1815-1820) akkor arról panaszkodott, hogy az iskolás gyermekeket a saját szobájában 
kellett tanítania. Az iskolát ugyanis az egyház bérbe adta. így a parókiának azt a szobáját, amelyben 
elődei tanítottak, kénytelen volt annak odaadni, aki őt ellátta. Arra ugyanis nem volt lehetősége, 
hogy pénzért cselédet fogadjon. Ennek a gondnak a megoldására 1846-ban a gyülekezet vett egy 
házat a németországi Gusztáv Adolf Egyesület támogatásával. Tőlük kapott a gyülekezet 3000 forint 
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segélyt, ezt kiegészítve 4800 forintra, megvették Wekerle Jánostól és Molnár Annától azt a parókiával 
szomszédos házat, amelyben az iskolát akarták elhelyezni. Végül azonbsin ebből a házból sem iskola, 
hanem bérház lett. 

1859. május 22-én Szedenics György esperes tartott „superintendensi vizitáció-pótló egyházlátogatást". 
Ekkor az került a jegyzőkönyvbe, hogy Jeskó Zoltán tanítónak (aki 1855-ben jött Veszprémbe) már 17 
növendéke van. Az iskola elhelyezése tekintetében azonban nem történt változás, mert a tanítás a 
parókia egyik szobájában folyt, ahova Kovácsics János lelkész (1856-1860) konyháján keresztül volt a 
bejárás, s a lelkész a tanítóval egy szobában lakott. A tanító a kántori szolgálatot is ellátta. 

1870. október 16-án Karsay Sándor püspök látogatta meg a gyülekezetet. Mivel 1866-ban Németh 
Károly lelkész (1861-1866) hatévi itteni szolgálata után elment Fehérvárra, Veszprémben három 
évig nem volt lelkész. Tanítónak 1866 végén Simon János jött a gyülekezetbe. Ö az üres parókiába 
költözött, amelynek hátsó szobája volt a tanterem. A tanulók száma ekkor 26 volt (10 fiú, 16 leány). Az 
iskolába a bejárás a konyhán keresztül történt. A következő tanító Tóth Sándor volt, aki 1869. október 
15-én kezdte meg szolgálatát Veszprémben. A tanítói híványban (a tanítónak a gyülekezettel kötött 
munkaszerződése, díjlevele) 63 osztrák forint készpénz s egy alapítvány kamataiból némi részesedés 
szerepelt, ezen kívül aztán a gyülekezet tagjaitól teljes élelmezés és fűtéshez szükséges tűzifa járt még 
neki, valamint a gyermekektől fejenként 1 forint tandíj. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
azonban 1868-ban elrendelte, hogy a tanító fizetése legalább évi 300 forint legyen, de ezt a gyülekezet 
nem tudta biztosítani. így idővel a külön tanítói állás megszűnt. A lelkészek látták el a tanító munkáját 
is. 

1883-tól változott a helyzet az oktatás területén. Horváth Dezső lelkész (1883-1914) lelkészi munkája 
mellett átvette a tanító feladatát is. 15 tanulót (7 fiú, 8 leány) oktatott. Ingyen vállalta ezt a munkát, 
sőt a tankönyveket és a fűtést is saját maga fedezte. A tanítás a lelkészlakás meglehetősen sötét 
szobájában folyt. Ezt a körülményt a tanfelügyelő nehezményezte, s csak egy évre engedélyezte az 
iskola működését. Ekkor már elengedhetetlenné vált új iskola építése. Fel is épült az új épület a parókia 
folytatásaként kb. 1000 forintos költséggel, amit adományokból, segélyekből és takarékpénztári 
kölcsönből fedeztek. Az épület használatba vétele ünnepélyes felszentelés keretében 1884. augusztus 
31-én történt. 

1892-ben törvény mondta ki, hogy iskolákban csak okleveles tanító taníthat. Ekkor Horváth Dezső 
lelkész megszerezte a tanítói képesítést is. A rendelet szerint a tanítói oklevéllel is rendelkező lelkészek 
addig végezhetik a tanítást, míg a lelkészi teendők nem gátolják az oktatómunkát. Hamarosan még 
államsegélyt is kapott a lelkésztanító. A tanulók létszáma csak lassan emelkedett. Ekkor 19-20 tanuló 
járt az evangélikus iskolába, az 1894/95-ös tanévben 27 volt a létszám (20 fiú, 7 lány). 1909-ben a 
tisztiorvosi vizsgálat alapján kellett elvégezni egy bővítést, amit az egyház el is végeztetett. 1911-ben 
azt rendelték el, hogy a tanítói állást külön kell választani a lelkészitől. Ekkor Horváth Dezső úgy 
határozott, hogy nyugdíjba megy. A következő évben be is adta nyugdíjaztatási kérvényét, amit a 
VKM el is fogadott. Ekkor az állásra pályázatot írtak ki, s végül több pályázó közül Gálos Gyula 
mellett döntött a gyülekezet, akit 1913. augusztus 31-én választottak meg. Az új tanító megérkezéséig 
Scheele Hedvig látta el az oktatás feladatát. 

Az új iskola építése Hering János lelkész (1919-1953) szolgálata idején történt. Az 1919/20-as 
tanévben három tanító is tanított az aránylag kis tanulólétszámtól függetlenül. Két menekült tanító is 
a veszprémi evangélikus iskolához kapott beosztást (Gömöry Károly ésToldy Ferencné). Egy 1923-as 
VKM rendelet értelmében az iskola csak akkor kapott államsegélyt, ha legalább 30 tanulója volt. Az 
evangélikus iskolában mindig 30-32 tanuló volt a négy osztályban, 1925-ben 42, 1932-ben 52 volt a 
beiratkozott tanulók száma. Az építés 1941-ben valósult meg. Több régebbi épületrész lebontásával a 
templom és a parókia épülete közé épült az új iskola, melyben két egybenyitható tanterem volt. Volt 
benne egy helyiség lelkészi iroda céljára. Ez lett később a segédlelkész szobája. Egy kis teakonyha is 
létesült, hogy az épületben tartandó rendezvények idején a megvendégelés előkészítésére alkalmas 
helyül szolgáljon. WC-k és egy kis zuhanyozó is épült a gyermekek részére. Iskolaudvarnak megvették 
az épülettől délre fekvő 43 négyszögöles telket 5000 pengőért. Az egész építkezés 64 873 pengőbe 
került. Ez a gyülekezet anyagi erejéhez mérten óriási összeg úgy jött össze, hogy több állami és 
egyházi intézménytől kapott segélyt a gyülekezet, kölcsönt is vettek fel, de az összeg 2/3 részét 
az egyházközség teremtette elő földje és bontásból származó építőanyag eladásából, és jórészt az 
egyesületek gyűjtéséből, a hívek adományaiból. Az 1941. április 21-én kezdődött építkezés abban az 
évben be is fejeződött, avatása november 23-án történt. Gálos Gyula tanító 1940. április 30-án ment 
nyugdíjba. Utódjául 12 pályázó közül Lantos Imrét választották meg. Ekkor az iskola hat osztályában 
54 gyermek tanult. 

Az iskola államosítása 1948-ban történt. Akkor az épületben állami általános iskola működött tovább. 
Megmaradt azonban az egyház részére a segédlelkészi szoba és a mellékhelyiség használatának joga. 
Az iskola épületén állt a templom kéménye is. Mivel az iskolán keresztül járt be a lelkész a templomba, 
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ezért ehhez szolgalmi jogot kapott az egyház. Mindez megszűnt, amikor az iskolát lebontották, a 
templom déli falán levő bejáratot be kellett falazni. Ezek a tények szolgáltak alapul a későbbi 
kártalanítási igényre. 

Az egyházi iskola újraindítására 1991 őszétől volt lehetőség úgy, hogy a Kossuth Lajos Általános 
Iskola tagozataként Protestáns Iskola néven indulhatott evangéliumi szellemű oktatás és nevelés az 
egykori evangélikus és református iskolák történelmi örökségének továbbvitelére. 2000 szeptemberétől 
lehetőség nyílt arra, hogy a Protestáns Iskola a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskolához 
csatlakozzon. 

A Veszprémi Evangélikus Egyházközség 1925-ben szervezte meg fiókgyülekezetét Vörösberényben, 
majd később, mivel elköltözések miatt Balatonalmádi lakosainak száma gyarapodott inkább, oda 
helyezték át a fiókgyülekezeti központot. Ez a gyülekezet később arra törekedett, hogy templomot 
építsen, ezért templomalapot létesített. Amikor nagyobb összeg összegyűlt, telket vásároltak, s így 
őrizték értékállóan a gyűjtés eredményét. A reformátusok hajlandók lettek volna az evangélikusokkal 
közös templomot építeni, azonban időközben Csorba Györgyné ajándékozott egy templomépítésre 
alkalmas telket az akkori Erzsébet királyné (ma Bajcsy-Zsilinszky Endre) úton. Az almádi 
evangélikusok inkább ezen a telken kívánták megépíteni templomukat. El is kezdték a tervezést. Pótzy 
Henrik ny. százados készítette el a terveket. Az elképzelés szerint a templomot torony nélkül kell 
felépíteni, hogy ha később lesz lehetősége a gyülekezetnek másik, nagyobb templomot építeni, Eikkor 
ez az épület parókiává legyen átalakítható. Erre később sem lehetőség, sem szükség nem volt, így ma 
is ez a balatonalmádi evangélikusok istentiszteleti helye. Tornya ugyan ma sincs, de a belső kiképzése 
templomnak megfelelő, oltárral, szószékkel, keresztelőkúttal és templomi padokkal, amelyek mind 
Révész Imrének, a háborúban elesett evangélikus lelkésznek tervei szerinti faragásokkal vannak 
díszítve. Az oltárképet Basilides Sándor evangélikus vallású festőművész festette (a kép alakjai között 
önmagát is megörökítve). Az építés költsége a tervek szerint 31 000 pengő volt, de a gyülekezetnek 
meglévő telkei eladása után csak 24 515 pengő állt rendelkezésére. Ekkor a püspök engedélyével 
országos gyűjtést indítottak el, amelynek eredményeképpen összejött a szükséges összeg, és a templom 
felépülhetett. 1944 májusára készült el az épület, s meg is történt a felszentelés Kapi Béla püspök 
és Takács Elek esperes szolgálatával. Ekkor vált Balatonalmádi leánygyülekezetté. Azóta minden 
vasárnap és ünnepnap délután van itt istentisztelet. A gondnoki teendőket Szelényiné dr Péterfia 
Katalin látja el, fáradhatatlanul őrzi, vigyázza, gondozza az almádi közösséget. Férje hűségesen végzi 
a kántori szolgálatot. 

1992-ben restaurálták az oltárképet, a munkát az oltárképet festő Basilides Sándor leánya végezte. 
A gyülekezet augusztus 16-án, ünnepi istentisztelet keretében adott hálát Istennek a megújult 
oltárképért. Ebben az évben, rendezték a templomkertet, átfestették a bejárati kaput. A felszentelés 50. 
évfordulóján, 1994. május 22-én a három egymást követő lelkész (Vető Béla, Hernád Tibor, Isó Zoltán) 
szolgálatával ünnepi megemlékezés volt a háborús időkben történt építkezésről. Ez évben gázfűtést 
szereltek a templomba. 

Lélekszám: Az 1815-ös püspöki egyházlátogatáskor azt írta a lelkész a kérdőívbe, hogy a gyülekezet 
lélekszáma 126, az idejöttekkel (vagyis a nem idevaló honosságú idegenekkel) együtt 211. Ebben 
nincsenek benne a környező falvakban lakó evangélikusok. Ezeknek a számát nem mérte fel a lelkész, 
ezért a püspök felhívta, hogy ez történjék meg azért is, hogy ezek a hívek is segítsék az anyagyülekezetet 
a terhek viselésében. Az 1859-es esperesi vizitáció alkalmával 250 volt a lélekszám. 1870-ben, Karsay 
Sándor superintendens látogatásakor azt jegyezték fel, hogy a 11 000 lakosú Veszprémben 140 az 
evangélikusok száma. Literen 25, a többi szórványban (20 községben) 69, tehát összesen 234 lélek 
tartozik a gyülekezethez. Az 1870-es püspöklátogatáskor ugyanezt a számot jegyezték fel, míg az 1880-
as népszámlálási adatok szerint már 345-en, 1890-ben pedig Veszprémben 234-en, a szórványokbem 
166-an, tehát összesen 400-an, míg az 1895-ös esperesi látogatáskor már a 13 500 lakosú Veszprém 
234 evangélikusa mellett 177 szórványban élőt, összesen 411 hívőt tartanak nyilván. A jegyzőkönyv 
részletesen felsorolja a gyülekezethez tartozó 24 szórványközséget. Ezek a következők: Kádárta, 
Rátót, Lókút, Vámos, Fájsz, Nagy- és Kis-Hidegkút, Szentkirályszabadja, Vörösberény, Almádi, Liter, 
Kenése, Bánd, Márkó, Herend, Szentgál, Felsőörs, Alsóörs, Lovas, Paloznak, Kövesd, Csopak, Arács, 
Balatonfüred. (Ez a felsorolás nem említi a korábban a gyülekezethez tartozóként feltüntetett Papkeszi, 
Vilonya, (Király)Szentistván, Sóly, Zirc helységneveket.) A szórványban élő evangélikusoknak a 
gondozása nem volt megoldott. 1896-ban az esperes felhívására Horváth Dezső lelkész jelentette, 
hogy a Veszprém környéki 25 községben 172 hívő van. A szórványok gondozására központokat 
lehetne létrehozni Szentgálon, Literen és Balatonfüreden, de ennek megszervezésére nincs pénze 
a gyülekezetnek. 1903-ban az állam évi 200 korona segélyt adott, hogy segítse a szórványgondozás 
munkáját. Horváth Dezső ugyan próbált ennek a feladatnak eleget tenni, de nem sok eredménnyel. 
1926-ban átrendezték a szórványokat. Néhányat máshova osztottak be, viszont Veszprémhez került 
Balatonfűzfő és Fűzfőgyártelep. Ez utóbbi településen 100 körül volt az evangélikusok száma, 
rendszeresen tartottak itt istentiszteletet. 
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Veszprémi Evangélikus Egyházközség 

Jelenleg Veszprém anyagyülekezetében. Balatonalmádi leánygyülekezetben és 12 szórványban 
(Balatonfűzfő, Liter, Márkó, Herend, Szentgál, Felsőörs, Alsóörs, Nemesvámos, Kádárta, Gyulafirátót, 
Bánd, Szentkirály szabadj a) a becsült lélekszám összesen kb. 1350 fő, a veszprémi istentiszteleten 
mintegy 80-100-an vesznek részt, a gyülekezet anyagi fenntartásához több mint 650-en járulnak hozzá. 

Jelentős szerepet töltött be a gyülekezet életében az 1907-ben alapított nőegylet. Feladatául tűzte ki 
az iskolás gyermekek, szegények, árvák támogatását, missziói célok segítését. Az alapításkor az egylet 
elnöke dr. Vadnay Szilárdné, majd később (1929-ig) StubenvoU Ferencné volt. Öt követte özv. Gyenes 
Jánosné, majd dr. Wallner Ernőné, s utána Bélák Imréné volt az elnök. 1910-ben a torony építésének 
évében a templomba szőnyegeket vettek, az egyik nőegyleti tag oltár- és szószékterítőt adott ajándékba. 
Az első világháború idején a harctéren harcoló katonáknak hósapkákat, kesztyűket és érmelegítőket 
kötöttek, szegény sorsú gyermekek, hadiárvák és hadiözvegyek felruházásán fáradoztak. 1929-ben, 
amikor a régi fakarzat helyébe betonkarzatot építettek, és új orgonát szereztek be, a beruházás 
fedezésére szükséges 7500 pengő jó részét a nőegylet gyűjtötte össze teaesték tartásával. Az 1934-
es templomátépítéskor díszes papi padot és presbiteri padot csináltattak. Híres volt a minden év 
februárjában tartott nőegyleti bál. A nőegylet tagjai körében indultak meg az első bíblíaórák. Mintegy 
50 tagja volt a nőegyletnek, de igazán 10-15 volt az aktív tagok száma. Az 1948-ban megszüntetett 
egyesület 2001. február l-jén újraéledt, s ma is működik. 

Fontos gyülekezeti munkát végzett a Veszprémi Evangélikus Leányok Egyesülete (VELE). 1926-ban 
alapította meg a Losoncapátfalváról menekült tanító felesége, Gömöry Károlyné. Az egyesület célja az 
volt, hogy az iskolákból kikerült lányokat gyűjtse össze a Biblia köré. Mindig volt 15-20 tagja. Műsoros 
esteket, teaesteket tartottak, részt vettek a városi népkonyha működtetésében, az oltárra oltárterítőt 
készítettek. Közülük kerültek ki az első gyermekbibliakör-vezetők, Zauner (Zoltay) Katalin és Széli 
Piroska. 1932-ben átvette az elnöki tisztséget Nőthig Gyöngyi, majd 1945-től újra Gömöry Károlyné 
lett az elnök. Az egyesületek megszüntetésekor a leányegyesület is megszűnt. 

1925-ben alakult az I^úsági Luther Szövetség a középiskolás diákok összegyűjtésére. A Keresztyén 
I^úsági Egyesület (KIE) is létrehozta helyi szervezetét 1927-ben, kb. 20-30 taggal működött. A második 
világháború idején a fiatalokat behívták katonának, az összejövetelek elnéptelenedtek, az egyesület 
1943-ban megszűnt. 

Az egyesületi keretek felszámolásával gyülekezeti keretben folytatódott a gyermekek 
gyermekekbibliakörbe való gyűjtése. Az 1950-es években Vető Béláné, a lelkész felesége tartotta az 
iskolás gyermekek részére a templomban a gyermek-bibliaórákat. Ezek a vasárnapi gyermek-bibliaórák 
folytatódnak az újonnan megépült gyülekezeti teremben 2000. április 16-tól gyermek-istentiszteleti 
keretben. A gyülekezeti énekkar 1995-ben alakult Csaby Csaba vezetésével, majd Szelényi Pál vette át 
a karvezetés munkáját. Istentiszteleteken és kórusversenyeken szolgálnak és tesznek bizonyságot szép 
kórusművek bemutatásával. 

A Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítvány 1992-ben létesült és mint közhasznú szervezet 1998-tól 
működik. A kuratórium elnöke Szamosi Károly. Az alapítvány bonyolította le az új épület építésének 
teljes finanszírozását. 1992-től évente kétszer gyülekezeti újság jelenik meg. Elviszi a gyülekezet 
tagjaihoz az egyház híreit, ismerteti a lelkészi jelentéseket, tartalmazza az év végi zárszámadásokat, 
verseket, elbeszéléseket közöl. Hidat képez az állandó templomba járó hívek és a templomtól távol 
maradó, esetleg betegség miatt az igehirdetést nélkülöző egyháztagok között. 

Lelkészek, tanítók, elöljárók 

A Veszprémi Evangélikus Egyházközség lelkészei: Mikó Zsigmond prédikátor (1788-1792), Ottság 
István prédikátor (1792), Zigán János prédikátor, majd lelkész (1792-1798), Tatai Imre (1798-1804), 
Balassa János (1804-1807), Ágoston József (1807-1809), Szalay Pál (1809-1811), Malatídesz Dávid 
(1811), Hima István (1812-1815), Káph István (1815-1820), Knár János (1820-1826), Mozgay Sámuel 
(1826-1853), Szabó Sándor helyettes lelkész (1853-1854), Eősze Zsigmond (1854-1856), Kovacsics 
János (1856-1860), Németh Károly (1860-1866), Krizsán József (1869-1879), Eősze Dezső (1879-1883), 
Horváth Dezső (1883-1914), Lórántffy Péter (1915-1919), Hering János (1919-1953), Halász Béla 
(1953-1956), Vető Béla (1956-1974), Hernád Tibor (1975-1991) Isó Zoltán (1991-), Isó Dorottya (1991-) 

Tanítók: Mikó Zsigmond (1788-1792), Ottság István (1792), Zigán János (1792-1794), Németh 
Zsigmond (1795-1802), Faragó István (1802-1820), Horváth Sándor (1820-1822), Nagy Pál (1822-
1824), Mátis Sámuel (1824-1829), Halász Gábor (1830-1832), Zathureczky Lajos (1833-1838), Szilvágyi 
Károly (1838-1840), Szokody István (1840-1847), Czirák József (1847-1851), Ács Károly (1851-1854), 
Bruck János (1854-1855), Jeskó Gusztáv (1855-1859), Németh Ferenc (1859-1864), Németh Károly 
(1864), Jakab Elek (1865-1865), Schad János (1865-1866), Simon János (1867-1868), Krizsán József 
(1869-?), Tóth Sándor (1869-1872). Nem volt tanító az iskolában 1872-1883 között, Eősze Dezső lelkész 
(1879-1882), Horváth Dezső lelkész, (1883-1892) Horváth Dezső lelkésztanító (1892-1912), Scheele 
Hedvig (1912-1913), Gálos Gyula (1913-1940). Gömöry Károly (1919-?), Toldy Ferencné (1920-?), 
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A reformációtól - napjainkig 

Lantos Imre (1940-1948) 
Felügyelők: Fehér János (1788-1818), Kurcz György (1818-1827), Fromm János (1816-1847), Balázs 

Dávid (1857-1863), László Dávid (1863-1876), Unger Manó (1877-1879), Visner János (1879-1884), 
Dukovics Sámuel (1884-1888), Dukovics István (1889-1889), dr. Purgly Sándor (1890-1890), Günther 
Adolf (1891-1898), Komjáthy Lajos (1898-1899), Kail Géza (1899-1899), Fischer Viktor (1899-1905), dr. 
Lányi Sándor (1905-1918), Nagy Sándor (1918-1919), dr. Porubszky Elemér (másodfelügyelő, 1918-?), 
Péterffy Lajos (ideiglenes, felügyelő, 1919), dr Lányi Sándor (1920), dr. Zoltay Róbert (1920-1945), dr. 
Bélák Imre (1945-?), dr. Zoltay Róbert (1949-1960), Szabó Lajos (1961-1964), Tóth Lajos (helyettes, 
1964-1966), Káldosi István (1967-1969), dr. Markó Frigyes (1971-1986), dr. Weltler János (1987-2007), 
Bereczky Gyula (2007-) 

Vető Béla 

A jelen 
Minden ünnepnapon 10 órakor Veszprémben, 16 órakor Balatonalmádiban tartunk istentiszteletet. A 

hónap első vasárnapjain és nagyünnepek első napjain 14.30 órakor Balatonfűzfőn is van istentisztelet. 
Minden ünnep hálaadás, ezért az eucharisztia szentsége is kiosztásra kerül. 

A veszprémi istentisztelettel párhuzamosan gyermek-istentiszteletek vannak a gyülekezeti teremben. 
A tanévet venisanctével kezdjük és tedeummal zárjuk. Minden nyár elején gyülekezeti, családi 

napra gyűlünk össze a Balaton partján. 
Férfikörünk aktívan vesz részt a gyülekezet életében, gospel-kórusunk színesíti az éneklést az 

istentiszteleteken. 
2011-ben megvalósul a gyülekezet régóta dédelgetett terve: ősztől elindul az Örömhír Evangélikus 

Keresztyén Óvoda. 
„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a 

bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről 
nemzedékre, örökkön örökké. Ámen." (Ef 3,20-21) 
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A, A 
Aáchs Mihály, lásd Ács Mihály 
Aáros István 514, 519 
Abádi Benedek 14, 713, 721 
Abelai Dávid 81 
Ábrahám Gyula 599, 692 
Ách János 551, 552 
Ács (Aách, Aáchs) Mihály 27, 218, 233, 316, 326, 

658, 696, 742, 745 
Ács (Ách, Áts) Ferenc 455, 457, 633, 804 
Ács Györgyné 60, 245 
Ács Gyula 850 
Ács János 777, 779 
Ács Károly 915 
Ács Mihály 490, 497, 500, 555, 562, 568, 569, 678, 

685, 687, 688, 708, 737, 841, 843, 870, 883 
AcsádiPál517, 518 
Adalwinus 12 
Á d á m Ferenc 381 
Á d á m József 252 
Á d á m József 705, 885 
Adami ts János 398, 423 
Ade lmann György 130 
Adorján Ferenc 135 
Adorján István 183, 766 
Adorján János 827 
Adorján Mihály 805 
Agg Ernő 903 
Agg Lajos 903 
Ágh Mihály 902 
Agnet is Salamon 503, 506 
Ágoston József 779, 872, 915 
Ágoston Kálmán 577, 578 
Ágoston Péter 690 
Agricola, Johannes 232 
Aikelin Vilmos 346, 347, 348, 349 
Ajkai Béla 542 
Ajkay Béla 474, 563 
Ajkay Cecília 709 
Ajkay Dániel 557, 563, 680 
Ajkay Imre 872 
Ajkay István 474, 519, 563 
Ajkay János 563, 610 
Ajkay Pál 721 
Ajkay Sándor 653 
Ajkay Zoltán 618 
Ajkay Zsigmond 613 
Ákosházi Sárkány György 714 
Alaptolma 125 
Albert Gábor 102, 103, 107 
Albert Miklós 374 
Albertné Cservenka Ágota 439 
Albini Fejér Márton 583, 591 
Albini Lénárd 779 
Albini Márton 545 
Albinus Fejér János 513 
Alexy Lajos 242 
Alistáli György 126 
AUer Antal 272 
Allinger János 223 

Ara tó István 660 

Almán (Almann, Almási) Brúnó 83, 84, 135, 901, 
903 

Almásy György 858 
Alpár Geyza 506, 535 
Alpárné dr. Szála Erzsébet 536 
Alsólendvai Péter 517 
Alsószopori Nagy Imre 519 
Altdörfer Vilmos 535 
Altér István 533, 536 
Altman György 118, 123 
Álts Mihály 656 
Alumnidesz György 296, 298 
Amadé Ádám 821, 822 
Amadé László 822 
Aman, Theobald 232 
Ambrosius, Josef 506 
Ambrus Géza 641 
Ambrus Gyula 195, 612, 802 
Ambrus Irma 618 
Ambrus Miklós 592 
Ambrus Sándor 911 
Aminger János 292 
Amminger Edit 533, 536 
A m m o n András 248 
A m t m a n n János 320, 333, 342, 349 
Andó Pál 881 

Andorka Elek 361, 366, 398 
Andorka Gyula 318, 319, 327, 398, 403 
Andorka István 135 
Andorka István 847, 902, 903 
Andorka János 221, 223, 318, 320, 327, 351, 355, 

357, 361, 413, 663 
Andorka Lajos 880 
Andorka Sándor 89, 90, 119, 123, 853 
Andorka Zsigmond 242, 251 
András 534 
Andrási György 509, 518, 824 
Andrási János 805 
Andrássy József 284 
André Rezső 122, 123 
Andreades Mihály 540, 545 
Andreáé György 524, 525 
Andrejkovics Pál 227 
Andronikosz 11 
Angster József 221, 261, 454, 652, 790 
Angyal István 646 
Antal Ferenc 844 
Antal Gábor 730 
Antal Géza 849, 850 
Antal Jakab Gyöngyi 182 
Antal József 577 
Antal Lajos 182 
Antall György 380 
Antall József 380 
Antoni György 206 
Ányos Pál 625 
Aradi György 330, 332, 333, 334 
Aradi István 148 
Arany János 528 
Aranyadi (Aranyady) Mihály 741, 745, 860 
Aranyi József 204 
Árenstein József 849 

918 



Arius 12 
Árki István 796 
Armer Mihály 653 
Árossy István 180 
Árpád fejedelem 137, 201 
Artner János 536 
Artner Keresztély Honorius 660 
Artner Lajos 536 
Artner Mihály 320, 388, 394, 423 
Artner Sámuel 470 
Árvái (Árvay) András 396, 398, 419, 423 
Árvay Ádám 303 
Asbóth Gottfried 658 
Asbóth János 310, 311, 312, 316, 326, 455, 509, 

518, 568, 569, 609, 617, 620, 624, 636, 637, 658, 
737, 799, 804,813,815 

Asbóth János Gottfried 535, 658 
Asbóth József 446, 450, 706 
Asbóth József 706 
Asbóth László 101, 102, 103, 107, 120, 122, 123, 

146, 147, 506, 706, 802, 824, 894, 895 
Asbóth Lászlóné 90, 96, 97, 146 
Asbóth Mihály 240 
Asbóth Sándor 237 
Asbóthné Magassy Erzsébet 42, 894 
Asbóthné Pécsinger Éva 525, 667, 671, 675, 782, 

783, 824 
Aszman János 536 
Augustus császár 11 

B 
Baader Erik 534, 537 
Babos Kálmán 237 
Baboti Ajándok 270 
Babylon Sámuel 82, 84 
Bachár János 145, 148 
Bachát István 379, 382, 704, 706 
Bachics (Bachich István) 361, 472, 473, 487, 511, 

518 
Bachmann János 541 
Bacho (Bachó) János 609, 637, 638, 642 
Bachó Lídia 682, 685 
Bácsi Sándor 129, 240, 248, 372, 373, 606, 612, 

613, 792, 793, 847, 871, 872, 903 
Bacsics József 563 
Bacsur Pál 210 
Badáczy (Badáci, Badácsy, Badátzy) András 104, 

107,138, 141, 172, 182, 428, 438, 
Badátzi (Badács, Bodács) Pál 498, 783 
Badátzi (Badátzy) János 457, 592 
Badics György 883 
Badics István 183, 605, 843, 886 
Badits István 81, 84, 277, 764 
Baditz Imre 552 
Baditz István 206, 210 
Baditz Ottó 730 
Bados Tivadar 135 
Baglyos Gergely 622 
Baján Imre 706 
Bajcsy-Zsilinszky Endre 539, 862 
Bajkai Teréz 164 

Bajnok Károly 170 
Bajnok Mihály 582, 622, 678, 685 
Bajuszné Orodán Krisztina 137, 140, 141 
Bajza Pál 82, 84, 93, 97, 182 
Bajzáth József 452 
Baka Péter 622 
Baki András 767 
Baki János 227 
Baki Mihály 621, 808 
Bakith Pál 264 
Bakk János 739 
Bakk Lajos 519 
Bakó Béla 407, 410 
Bakó Emma 407 
Bakó Ferenc 557 
Bakó József 438 
Bakó László 613 
Bakó Márton 737 
Bakó Samu 230 
Bakó Sámuel 535 
Bakó Sándor 618 
Bakócz Tamás 13, 110 
Bakody Elemér 560, 563 
Bakody Imre 560, 563 
Bakódy Mihály 599 
Bakody Pál 519 
Bakony Jósiás 843 
Bakony Márton 622 
Bakonyi Sára 888 
Bakos Lajos 704 
Bakos Mihály 317, 327, 388, 396, 398, 419, 420, 

422 
Bakos Mihály 689 
Bakucz Szilvia 693 
Bálák Lajos 760 
Balasits János 423, 689, 805 
Balaskovich Géza 291 
Baláskovich Tamás 309 
Balasovits Márton 151, 152, 157, 207, 210 
Balassa János 598, 915 
Balassa Rezső 831 
Balassa Sándor 227, 797 
Balassi Bálint 110 
Balassi Bálint 634, 714 
Balassovitz (Balasovits) Márton 147, 205 
Balassovitz (Balassovich) Mihály 207, 210 
Balassy Pál 148 
Balázs Ádám 737 
Balázs Béla 574, 576, 577, 582 
Balázs Dávid 916 
Balázs József 525 
Balázs Sándor 432, 439, 782 
Balázs Zoltán 496 
Balázsovits Gyula 390, 394 
Baldauf Gusztáv 46, 562, 830 
Balhay István 64, 185 
Báli (Baliensis) András 263 
Báli Mihály 706 
Balika Benedek 516, 518, 691 
Balikó József 97, 347, 349, 422, 423 
Balikó Lajos 52, 660 
Balikó Mihály 700 
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Bálint Béla 388, 411 
Bálint László 607, 613, 792, 794, 804, 808, 824, 890 
Bálint Mihály 246 
Bálint pap 14, 766 
Bálintné Varsányi Vilma 613, 782, 783, 792, 794 
Ballás Pál 182 
Ballér István 420 
Ballér József 644, 647 
Balliér István 317, 327, 336, 396, 401, 403 
Ballus Zsigmond 403 
Balog Á d á m 27, 509, 510, 511, 518 
Balog D. Ferenc 87 
Balog István 622, 900, 903 
Balog Mihály 610, 611 
Balogh Ádám 30, 56, 93, 150, 604, 800, 906 
Balogh András 120, 122, 123, 175, 179, 182, 409, 

444, 448, 449, 450 
Balogh D. Ferenc 90 
Balogh Ernő 46, 474, 562, 592, 670, 671, 675 
Balogh Ferenc 93, 423, 819 
Balogh Ferencné 819 
Balogh György 180, 269 
Balogh Imre 428, 438 
Balogh István 72, 77, 88, 90, 97, 99, 107, 136, 157, 

174, 202, 297, 298, 336, 338, 349, 401, 402, 403, 
432, 437, 446, 449, 560, 562, 816, 866, 867, 876, 
901, 906 

Balogh János 595 
Balogh Kálmánné Takács Irén 495 
Balogh Károly 872 
Balogh Lajos 71, 598 
Balogh Miklós 560, 562, 737 
Balogh Oszkár 525 
Balogh Pál 230, 785, 786 
Baloghné Szemerei Mária 175, 179, 409, 410 
Baloghné Takács Irén 494 
Baloghy Magda 237, 239 
Baltazár János 128 
Baltik Frigyes 104, 139, 153, 173, 188 
Balus Zsigmond 353 
Bán István 675 
Bancsó Ferenc 211 
Bandi Endre 692 
Bandi István 338, 352, 353 
Bandi János 303 
Bándy Endre 802 
Bándy Géza 814, 888 
Bándy Imre 225, 227 
Bándy János 295, 298 
Bándy Katalin 791 
Bándy Miklós 429, 438, 631 
Bánfalvi László 393 
Bánífy István 307 
Bánífy Kristóf 307, 635 
Bánffy László 307 
Bánfi Béla 449, 671, 675, 691, 710 
Bánfi Péter 734 

Bankenhauer, Johann Heinrich 292 
Bankó László 721 
Bánó (Badics) Ádám 230, 688 
Bánó András 690 
Bánó Badics Ádám 689 

Bánó István 689 
Bánó Iván 343 
Bánóczi László 598 
Banovcei Hlinka László 598 
Banovicenus András 582 
Bánovszky István 678, 685 
Bánszky Pál 204 
Bányai (Bauer) Béla 338, 745, 815 
Bányai Béla 195, 905, 906 
Bányai Béláné 906 
Bányai Sándor 129 
Banyovszky György 519 
Barabás (Barrabás) István 377, 382 
Barabás Gáspár 107, 251, 905 
Barabás István 329, 333, 345, 349 
Barabás János 151 
Barabás József 872 
Barabás László 872 
Barabás Miklós 453, 454 
Barabás Pál 151 
Barakonyi Ádám 320 
Bárány Dénes 332 
Bárány Dénesné 815 
Bárány György 27, 30, 316, 349, 777, 779, 842, 843 
Bárány Gyula 219, 222, 240, 243, 248, 272, 276, 

282, 474, 490, 505, 506, 562 
Bárány Ignác 779, 843 
Bárány János 229, 230, 604, 605 
Bárány Lajos 815 
Bárány László 798, 871, 872 
Bárány Pál 94, 119,317,875 
Baranyai Dezső 574 
Baranyai Etelka Katalin 581 
Baranyai Ferenc 598 
Baranyai István 286, 287, 563, 899, 903 
Baranyai László 599 
Baranyai Máté 497, 500, 566, 569, 622, 672, 675 
Baranyai Pál 783 
Baranyay Csaba 52, 61, 134, 380, 381, 382, 416, 

571, 654, 660 
Baranyayné Rohn Erzsébet 134, 382, 416, 571, 

654, 660 
Bárányi József 195 
Barát István 303 
Baráth Attila 571 
Baráth Dénes 592 
Baráth István 572, 582 
Baráth József 128, 129, 275, 277, 738, 739, 858 
Baráth Miklós 375 
Baráth Pál 689 
Barcs Béla 347, 349 
Barcsay Jenő 236 
Barcza Béla 886, 894, 895 
Barcza Dezső 286, 287 
Barcza Elek 830 
Barcza Géza 304 
Barcza Gézáné Kuliszéky Róza 302 
Barcza József 223 
Barcza Mihály 819, 899, 903 
Barcza Sámuel 280, 284 
Barcza Zsigmond 286 
Bardeller Mátyás 534 
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Bárdosi Aladár 789, 790, 794, 861 
Bárdosi János 696 
Bárdosi Jenő 223, 539, 785, 861 
Bárdossi Gyula 865, 867 
Bárdossy Imre 647 
Bárdossy Jenő 536, 786 
Bárdy Károly 113, 116 
Barecz Kálmán 864, 867 
Barke Aladár 361 
Bárki István 361, 423 
Bárki János 693 
Bárki Lajos 693 
Bárki László 693 
Bárki Mihály 622 
Barkits István 296, 298 
Barkóczy Ferenc 841 
Barkóczy László 892 
Barla István 129 
Barla Mihály 388 
Barla Sándor 353 
Barsi Leidenfrost Pál 113 
Bársony György 24 
Barsy Leidenfrost Pál 116 
Barta Lajos 429 
Barth János Konrád 528 
Bartha István 853 
Bartholomaei Gergely 517, 518 
Bartholomaei Jeromos 129 
Bartholomaei Pál 662 
Bartholomaeidesz Pál 145 
Bartolomaeides Mihály 147, 206, 210 
Bartos László 145 
Bartos Pál 148 
Bartos Piroska 607, 685, 709, 710 
Bartos Tivadar 426, 438 
Bartucz István 175, 179, 182 
Barza Sámuel 292 
Basch Lóránt 332 
Basilides Sándor 914 
Bata István 233 
Báthai (Bátkai? Bátai?) István 656 
Bathai Pál 520, 525 
Bathay (Bátai?) István 656 
Báthi János 268 
Báthory Erzsébet 21 
Batiz István 206, 210 
Bátsi József 760 
Batsúr György 167, 169 
Battai Henrik 198 
Batthyány Ádám 21, 22, 216, 635 
Batthyány Boldizsár 18, 185 
Batthyány Ferenc 308, 309, 646, 697 
Batthyány Fülöp 703 
Batthyány Géza 272, 523 
Batthyány Kázmér 122, 768 
Batthyány Lajos 68, 131, 310, 388, 639, 767, 781, 

854 
Batthyányné Lobkovitz-Poppel Éva 765 
Battyán Benedek 176 
Bauer Adolf 317 
Bauer Béla 337 
Bauer János 268, 437, 438, 439 

Bauer Krisztina 83 
Bauer László 793 
Bauer, Michael 483 
Bauhofer György (Georg Bauhofer) 36, 528, 671 
Baumann Keresztély 291 
Bauszki (Banszky, Bauszky) András 741, 745 
Bay Antalné 301 
Bayer György 321 
Bázler Adolf 779, 814 
Bázler Béla 816 
Beák János 360 
Bebek Imre 15, 186, 713 
Bebők András 388, 394, 702 
Bebők János 398 
Bech Kelemen 622 
Becht Béla 344, 349, 886 
Becht Henrik 135, 344, 349, 598 
Becht József 344, 349 
Becht Konrád 342, 349 
Beck Sámuel 388, 394 
BeckerÁdám 721 
Becker Konrád 348 
Beczkó (Beczkói) Jakab 285, 287 
Bécsi Julianna 168 
BedeTamás219, 259 
Bedecs István 782 
Bedecs Márta 55 
Bedecs Valéria 219 
Bedics István 274 
Bedő Ferenc 819 
Bedő György 819 
Bedy János 599 
Bedy Zoltán 600 
Beér Ferenc 725 
Bejczi György 314, 721 
Bejek György 512, 518 
Bejek József 706 
Békefiné Fodor Helga 872 
Békés József 334, 336, 338, 353, 379, 381, 382, 403, 

449 
Bekker Konrád 330, 333 
Bél Mátyás 109, 110, 143, 144, 148, 206, 218, 291, 

763, 784, 786, 842, 844, 845, 882 
Bélai Horváth József 122 
Bélák (Túrmezei) János 358, 361 
Bélák (Túrmezei) Sándor 358, 361 
Bélák Endre 760, 886 
Bélák Géza 104, 105, 107 
Bélák Imre 916 
Bélák Imréné 915 
Bélák István 136, 752 
Bélák János 132, 136, 512, 829, 900, 903 
Bélák Lajos 752, 872 
Bélák Sándor 910 
Belcsák Sándor 97 
Béldi Béla 164 
Béldi Károly 160 
Belechich Gáspár 516, 519 
Belganszky Martin István 430, 439 
Beliczay (Bellitz, Bélitz) Jónás (Jonas) 37, 511, 

519, 522, 525, 570, 675, 800, 801, 847 858, 899, 
903 
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Beliczay Elek 176, 183 
Beliczay János 899, 900, 903 
Bella Gábor 182 
Bellicz János 118, 123, 129 
Bellók György 498 
Bellovics Márton 905 
Belohoczky Jolán 861 
Belusi (Bellusi, Belusinus) Pál 230, 307, 583, 591 
Bélyei Tamás 860 
Bence Imre 82, 84 
Bencéné Szabó Márta 169, 170, 550, 552, 562 
Bencsik Pál 594 
Bencz Lajos 652 
Bencze András 62, 77, 115, 169, 185, 190, 194 
Bencze Andrásné 195 
Bencze Ferenc 669 
Bencze Imre 19, 21, 490 
Benczei Tamás 271 
Benczek Lajos 148 
Benczúr László 49, 382, 775 
Benczúr Zoltán 202, 205, 456 
Bende János 127 
Bendl Gottlieb Károly 289 
Benedek Anna 331 
Benedek János 118, 123, 571, 695, 699, 700, 900, 

903 
Benedek Márton 303, 552 
Benedek Ottó 157, 504, 506, 842, 843 
Benedek Vince 242, 500 
Benedicti (Benedichti, Benedicthy) János 457, 

833, 886 
Benedicti Pál 206, 210 
Benedikti Ferenc 902, 903 
Benedikti Tamás 617, 635, 641 
Benes Miklós 222, 223, 330, 331, 333 
Benkóczi Mihály 517, 518 
Benkő András 772 
Benkő Béla 571, 578, 621, 622, 647, 665, 764, 770, 

773, 906 
Benkő Ferenc 741, 777 
Benkő Gyula 886 
Benkő Imre 245 
Benkő Sámuel 147, 406, 410, 905, 907 
Bercsényi Miklós 638, 741 
Berec Gábor 491 
Berecz Gábor 491, 512, 518, 598, 615, 632 
Berecz Izabella 615 
Berecz János 453, 457, 836, 843, 850 
Berecz József 268, 573, 575, 582, 592 
Berecz Lajos 274, 277, 814, 824 
Berecz Zoltánné 535 
Berecz Zsolt 754 
Bereczky Emese 157 
Bereczky Géza 840 
Bereczky Gyula 754, 911, 916 
Bereczky János 552 
Berényi Rudolfné Mesterházy Zsuzsanna 231, 

243, 248, 901, 903 
Béres László 52, 55, 62, 474, 475, 485, 490, 523, 

525 
Berg Gusztáv 494, 495 
Berg Miksa 519 

Berger (Cséry) Lajos 723 
Berke Ádám 361, 396, 398, 419, 422 
Berke Balázs 396, 398 
Berke Géza 716, 717, 721 
Berke Imre 899, 903 
Berkejózsef361, 703, 706 
Berke Károly 716 
Berke Mihály 132, 751, 754, 760, 828, 836, 858, 

870, 872 
Berkényi (Brenner) Ede 323, 329, 331, 333, 341, 

349 
Berkényi Krisztina 349 
Berki Aladár 592 
Berki Mihály 679, 685 
Berki Sándor 830 
Berkó Mihály 198 
Berky Mihály 675, 819, 820 
Berky Sándor 831 
Berlamoser, Johann 506 
Bernát Erzsébet 576 
Bernáth Erzsébet 876 
Bernáth Sándor 490 
Bernhardt Henrik 378, 379, 382 
Berta Benő 281, 284 
Berta Dávid 141, 280, 283 
Berta Ferenc 592, 805, 844 
Berta Lajos 438 
Berta Mihály 500 
Bertái János 706 
Bertái Jenő 706 
Bertái Zoltán 706 
Bertalan Ferenc 97 
Bertalan István 97, 823 
Bertalan Sándor 277, 632 
Bertel (Pártái) József 433 
Bertel József 433 
Bertha Lajos 552 

Bertl Károly 317, 385, 388, 389, 393 
Bertók György 500, 511, 518, 760, 764, 907 
Bertók Gyula 361 
Bertók János 361 
Bertók József 413, 414 
Bertók Pál 375 
Bertók Pálné 776 
Bertók Sándorné 360 
Bertók, Georgius 858 
Bertsek András 303 
Berzsenyi Béla 798 
Berzsenyi Dániel 218, 357, 360, 528, 570, 607, 612, 

626, 643, 646, 826, 886 
Berzsenyi Dezső 612, 613, 631 
Berzsenyi Elek 631 
Berzsenyi Gábor 631 
Berzsenyi Gyula 369, 375 
Berzsenyi János 599, 625 
Berzsenyi Janosich Miklós 571, 613 
Berzsenyi Janosits László 291 
Berzsenyi Jenő 43, 319, 322, 611, 613, 682 
Berzsenyi jenőné 612 
Berzsenyi József 798 
Berzsenyi Lajos 473, 487, 490, 511, 557, 562, 645, 

647, 798 
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Berzsenyi László 660 
Berzsenyi Lénárd 631, 781 
Berzsenyi Malvin 83, 84 
Berzsenyi Miklós 39, 607, 610, 611, 613 
Berzsenyi Sándor 318, 319, 327, 360 
Berzsenyi Zsigmond 625, 631 
Bessenyei István 23 
Bethlebdy Sándor 130 
Bethlen Gábor 20, 21, 306, 544 
Beyczy György 582 
BeyerEde621, 622 
Beyer János 659, 660 
Beyer Pál 535, 724 
BeyerTeo{il320, 571, 660 
Beythe Ferenc 307 
Beythe Imre 649 
Beythe István 14, 16, 18, 19, 20, 56, 307, 517, 534, 

544, 649, 656, 690, 713, 714, 715, 721 
Bezegh János 536 
Biacs Jenő 338 
Bicsak Gergely 825 
Biczó Balázs 536 
Biczó Dániel 706 
Biczó Ferenc 129, 222, 223, 282, 292, 295, 297, 298, 

366, 706 
Biczó István 706 
Biczó János 706 
Biczó József 706 
Biczó László 706 
Biczó Sándor 706 
Bierling Ernő 866, 867 
Bihari Józsefné 332 
Binczy Dániel 358, 361 
Binder Adolf 208, 210, 
Birkmayer János 801 
Birnbaum Sándor 905, 
Bíró Ferenc 658 
Bíró Gézáné 779 
Bíró Jenő 725 
Bíró László 879 
Bíró Márton 787 
Birtalan Ica 831 
Bisztricsányi József 907 
Bittner Abigél 805, 808, 886 
Blajsza János 221, 223, 839, 840 
Blanckenstein Miklós 116 
Blasius 182 
Blaskó József 108 
Blaskovits Mór 291 
Blaskovits Sándor 148 
Blatniczky János 804, 808 
Blazenits Lukács 534 

Blázy Árpád 324, 325, 327, 380, 382, 416, 450 
Blozsán Kálmán 619 
Bockó (Boczkó) Gyula 168, 170, 329, 331, 333 
Bockó Gyuláné 169 
Bocskai István 306, 542, 635, 779 
Bocskay Béla 841 
Bocskay Ferenc 840 
Bocz (Bótz) Ferenc 172, 182 
Boda Jenő 745 
Boda József 318, 745 

562 

,906 

Boda Márton 592 
Bodács Dezső 525 
Bodács Pál 286, 287, 500 
Bodács Sándor 129, 259, 525, 560, 563, 842, 843 
Bodácsy András 107 
Bódai Julianna Éva 90 
Bodáts Sándor 772 
Bodátzi András 772 
Bóday Dezső 760 
Bóday Éva 78 
Bóday Mihály 77 
Bodélyi Károly 886 
Bodendorfer, Michael 535 
Bodiczky Kálmán 219 
Bodor Sándor 303, 673, 675 
Bodosy Kornélia 148 
Bodrogi Elza 175, 182 
Bogár Gyula 725 
Bogár István 353 
Bogdán József 886 
Bogdányi Dániel 745 
Bogdányi Mária 229, 230 
Bognár (Wagner) György 248, 842 
Bognár Béla 536 
Bognár Endre 562, 819, 820 
Bognár György 233, 569, 678, 685, 766, 772, 843, 

886 
Bognár Imre 877, 880, 881 
Bognár István 274, 277, 699, 745 
Bognár János 864 
Bognár Jánosné 673 
Bognár József 107, 779 
Bognár Lajos 563 
Bognár László 879, 880 
Bognár Mihály 291, 678, 685 
Bognár Pál 877, 881 
Bognár Samu 621, 622 
Bognár Sámuel 268, 746 
Bognár Sándor 263 
Bognár Viktória 60, 824 
Bogsch Jakab 470, 535 
Bohland Frigyes 342, 349 
Bohus Imre 120, 122, 123 
Bohus János 210 
Bojsza János 336, 338, 401, 403, 732, 745, 819, 820 
Bojsza Károly 901 
Bojsza Lajos 782 
Bóka András 258 
Bóka Bálint 258, 259 
Bóka István 297, 298 
Bóka József 377 
Bóka László 382 
Bokány (Bokányi) Ádám 418, 419, 422, 455, 457, 

509, 518, 687 
Bokányi Csaba 227 
Bokányi István 836 
Bokányi Jenő 226, 227 
Bokányi Jósiás 742, 745, 886 
Bokányi József 800 
Bokkon Lajos 370, 372, 373, 375, 807, 808 
Bokody György 92 
Bokor Sándor 616 
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Boldaeus János 766 
Boleman Éhn Mihály 398 
Boleratzky Gyula 449 
Boleratzky Lóránd 449 
BoUa Emőné 794 
BoUa Gábor 268, 828 
Bella Gyula 886 
BoUa István 794 
BoUa János 778 
BoUa Jenőné 794 
BoUa József 793, 794 
BoUa Károly 204 
BoUa Mihály 249, 721 
BoUa Viktor 789 
BoUaViktorné 794 
BoUa Vilmosné 794 
BonaJakab766, 772 
Boncz János 361 
Bongya Gábor 798 
Bongya János 552 
Bongya Sándor 172, 182, 791 
Boór Gyula 536 
Boór Károly 807 
Boór Lajos 90, 457 
Boósz Ilona 379, 382 
Borbás József 361 
Borbély Endre 223 
Borbély Gyula 230, 355, 361, 413, 598 
Borbély István 157 
Borbély János 127, 129, 263, 274, 277, 361 
Borbély József 317, 342, 431 
Borbély Károly 287 
Borbély Márton 297, 298 
Borbély Sándor 157, 208, 210, 223, 230, 263, 861 
Borbély Tibor 223 
Borcsiczky Károly 136 
Bordács György 208, 211 
Bordács Sándor 886 
Borgátai Nyirő János 510, 518 
Borhidai Miklós 25, 217, 520, 525 
Borka Ferenc 283 
Bornemisza Péter 17, 43, 110, 307, 385, 634, 714 
Boros Anikó 269 
Boros Gergely 568, 737 
Boros György 602, 613, 834 
Boros István 393, 394, 396, 397, 398, 452, 456, 457, 

779, 842, 880 
Boros János 767, 772, 888 
Boros József 84 
Boros Kálmán 632, 653, 820 
Boros Károly 225, 227 
Boros Lajos 804, 808, 885, 886, 890 
Boros Mihály 708, 710 
Boros Miklós 349 
Boross István 693 
Boross Károly 850 
Borossay Mihály 619 
Bors Ferenc 766, 818 
Bors György 320, 361 
Bors Imre 276, 297, 298, 545, 552 
Bors István 296, 298, 766 
Bors Jolán 237, 349 

Bors József 164, 256,525 
Bors Károly 370 
Bors Lajos 219 
Bors Mihály 180, 219, 265, 268, 750, 766 
Bors Miklós 552 
Bors Pál 223, 552, 783, 788, 794 
Bors Péter 874, 879, 880 
Borsodi Géza 499 
Borsody János 181, 598, 704, 706 
Borsody Lajos 246 
Borsódy László 706 
Borsos Endre 760 
Borsos János 423 
Borsos József 119 
Borsos Miklós 236 
Bothár Mihály 47506 
Bothár Mihály Ferdinánd 504 
Bothár Mihály Nándor 135 
Botka Ferenc 23 
Bottá István 16, 207, 210 
Bótz Ferenc 815 
Bottyán János 320, 527, 763 
Bozay Zsófia 860 
Bozoki István 700 
Bozorády Zoltán 704, 706, 814 
Bozori Endre 100 
Bozsoki László 193, 195 
Bozzai János 253 
Bozzay György 509, 511, 518, 804, 840 
Bozzay János 258,259 
Bozzay László 83, 84, 733 
Bozzay Miklós 552 
Bozzayné Szakács Erzsébet 83, 84 
Böcskei György 555, 562 
Bödecs Antal 414 
Bödecs Barnabás 84, 226, 227, 240, 243, 248, 258, 

259 
Bödecs Ferenc 487 
Bödecs Károly 168, 170, 361, 562, 691 
Bödecs Sándor 139, 141 
Bödő György 268, 294, 298 
Bögöthy Károly 704, 706 
Bögöthy László 571 
Böhm (Böjté) Sándor 333 
Böhm János 478 
Böhm Richárd 536 
BöhmSándor 329, 331 
Böhm, Michal 479 
Bőhmné Udvardi Aranka 83, 84 
Böjté Ferencné 375 
Böjté Sándor 329, 333, 379, 382 
Bőjtös Attila 77, 78, 159, 164 
Böjtös János 223, 406, 407, 410, 445 
Böjtös József 62, 475, 552 
Böjtös László 119, 123, 474, 549, 558, 562, 598, 631 
Bőjtös Pál 563, 615 
Böjtös Pál 83, 84 
Böjtös Sándor 46, 240, 248 
Böjtösné Tarcsay Melinda 219 
Böke Ernő 148 
Bőké Ernő 764 
Böröcz Enikő 273, 276 
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Böröcz Sándor 353, 361, 558, 562, 646, 647, 651, 
778 

Böröczki György 223 
Böröczki Mihály 223 
Böröczki Vilmos 802 
Böröczky János 223 
Böröndy József 632 
Böröndy Lajos 647 
Bősze Gábor 223 
Bősze György 223 
Bősze Gyula 223 
Bősze János 223 
Bősze József 223 
Bősze Sándor 223 
Brader Sámuel 872 
Brandtner Veronika 503 
Braun Erasmus 288, 289 
Braun Ferdinánd 536 
Braun MüUer Ferdinánd 899, 903 
Braunmüller János 631 
Braunstein Ernő 66 
Brebovszky Gyula 703, 704, 706, 785, 786 
Brebovszky Gyuláné 706 
Bredeczky 535 
Brenn János 342, 349 
Brenn Zoltán 349 
Brenner János 730 
Breskovics Imre 99 
Bresnovicz András 229 
Breuer György 483, 484 
Breuner János 216 
Breznóbányai Mihály 598, 721 
Breznovits István 571, 735 
Brezovszky József 438 
Broczky Pál 227 
Brolly Tamás 196 
Brosofszky Imre 108 
Brósz János 136 
Brózik Lajos 148 
Brtsek András 206, 210 
Bruck Henrik 659, 689 
Bruck János 545, 840,915 
Brunner János 471, 535, 729 
Brunner, Johann 839 
Brunswik Tóbiás 21, 22, 545 
Bubb Károly 410 
Buchich (Bucsics) Mihály 308, 309 
Bucsky Sándor 429, 439 
Buczkó Gyuláné 170 
Buczkó József 348 
Buczolich (Buczolits) Márta 479, 480, 482, 483, 

506, 536, 783 
Budai Józsefné 361 
Budaker Oszkár 535, 847 
Buday Barnabás 421 
Buday Zsolt 421 
Buga Sándor 240 
Bukovszky György 80, 84 
Bullinger Henrik 289 
Burchard Bélaváry Rezső 195 
Burgyán Kálmán 849 
Burján György 638, 642 

Burray (Burai) Sámuel 104, 107, 132, 907 
Buschen Armand 656 
Busztor György 167, 169 
Búth Pál 148 
Buthi (Buthy) Dénes 134, 136, 323, 334, 381, 382, 

415, 416, 449 
Buthi Ernő 491 
Buthi Gyula 491 
Buthi Sándor 490 
Buthy Ella 237, 238, 247 
Buthy József 886 
Buthy László 230 
Buthy Márton 230 
Buti László 227 
Búza János 675 
Búza Jánosné Dömötör Jolán 83, 84 
Búza József 577 
Búzás Imre 573, 770, 773 
Búzás István 303, 500, 779, 814, 899 
Búzás István 860, 903 
Búzás Mihály 884 
Büki Ádám 682, 685 
Büki Dezső 710 
Büki Ferenc 490, 610 
Büki Ferenc 555, 562 
Büki György 561, 562 
Büki György 617 
Büki Jenő 135, 434, 439 
Büki Mihály 699 
Büki Szabó Mihály 545, 598 
Büky Ferenc 500 
Bunker Rajmund János 535 

C, Cs 
C. Tóth Bernadett 253 
Cairns-Lengyel Henriett 376, 382 
Calisch Frigyes (Fridrich) 426, 436 
Cancriny (Cancrinyi, Caneriny) András 650, 651, 

653, 698 
Cancrinyi Károly 650 
Capeller János 503, 506 
Caracci, Annibale 504 
Cassai (Kassai) András 455, 457 
Chementh Jakab 824 
Chernél Kálmán 655, 656, 687 
Choron András 749, 859 
Choron János 749, 796, 834 
Choui Márton 687 
Christofori 805 
Christophori Sámuel 361 
Cibicz Lőrinc 432 
Cirbusz Endre 148 
Cirill 12 
Claudius császár 285 
Clement István 764 
Clement Jakab 763, 797 
Clementi Zsigmond 148 
Clementis József 764 
Cless Lajos 658 
Codreanu, Mircea 134 
CoUár Dénes 545 
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CoUenberger (Kellenberger) Sámuel 172, 182 
Conrád Rezső 500 
Creuzer György 544, 545 
Crucius Keresztúri Mihály 545 
Csaba Antal 840 
Csaba Dezső 375 
Csabai Károly 760 
Csabi Dániel 777 
Csabi János 777 
Csaby Csaba 915 
Csaby József 775, 777, 778, 779 
Csáfordi Tóth Pál 669, 675 
Csáfordy János 562, 858 
Csajbók Elemérné 576 
Csajbók István 578, 582 
Csajtai János 750, 757, 760 
Csajtay Miklós 96 
Csák Miklós 205 
Csák Ugrin 92 
Csákány Pál 662 
Csákányi György 311, 702 
Csákányi Pál 699 
Csákvári Ferenc 500, 562 
Csákvári József 562, 680, 681, 685 
Csákváry József 802 
Csáky János 230 
Csáky László 198, 624 
Csanády László 116, 202 
Csanaki István 551, 552 
Csanaki Mihály 418, 422 
Csanda Antal 261 
Csányi Etelka 853 
Csányi Lajos 181, 183, 242, 768, 769, 770, 773 
Csányi Mátyás 141, 764, 768, 769, 773, 880 
Csaplár Zoltán 282, 283 
Csaph István 259, 317, 318, 562, 570, 631, 691, 853 
Csaplovics Dániel 403 
Csapó László 666 
Csapó Mihály 271 
Csapó Pál 77 
Csapó Tibor 666 
Csapur (Csapúr) János 263, 515, 518 
Csapúr János 263 
Császár Attila 374 
Csatáry Elek 291 
Csatáry Kálmán 359, 362 
C s a t h ó Á d á m 119, 123 
Csatlós György 721 
Csató Ádám 808 
Cseh György 277, 708, 710, 799 
Cseh László 809 
Csehi István 782 
Csejtey Lajos 721 
Cseke Sándor 725 
Csekéné Bányai Erzsébet 196 
Csemez Béla 269 
Csemez Elek 850 
Csemez István 230, 277, 304 
Csemez Mihály 304 
Csemez Pál 850 
Csemez Péter 304 
Csendéi Vilmos 895 

Csenge István 880 
Csengéi Gyula 148 
Csengéi Lenke 145, 148 
Csengető (Tsengető) Mihály 320, 406, 410, 872 
Csengető István 129, 157, 296 
Csengető Pál 259, 779, 805, 899, 903 
Csengey Vilmos 99, 107 
Csengődi (Csengődy) Lajos 100, 107 
Csenky Márton 180 
Csép György 631 
Csépi István 223 
Csépi Zoltán 223 
Cseplák János 83, 84 
Csepreghi Pál 879 
Csepregi (Csepreghy) György 220, 223, 236 
Csepregi Béla 261 
Csepregi János 176, 182, 524, 525 
Csepregi Lajos 689, 831 
Csepregi Zoltán 27, 217, 218 
Cser János 182, 886 
Cser Lajos 573, 582 
Cser Zoltánná Szilágyi Erzsébet 872 
Cserági István 140, 141, 155, 156, 157, 543, 545, 

643, 647, 894, 895 
Cseresznyés János 361 
Csereti (Cserethy) Mihály 27, 316, 326, 509, 518, 

569, 658 
Cserháti Sándor 358 
Cseri Ferenc 621, 622 
Cséri István 223 
Cséri Kis Pál 519 
Csermák Bálint 437 
Csermák Gusztáv 245 
Csermák Kálmán 195 
Csernei György 509, 518 
Csernóczi János 662 
Csernyevich István 308 
Csernyin Sándor 77, 84 
Cserty Ferenc 631 
Cséry (Berger) Lajos 337, 338 
Csery Ferenc 675 
Cséry László 545 
Cséry Sándor 259, 814 
Cseszneki Erzsébet 882 
Cseszneky György 270 
Csete József 227 

Csezmicei János lásd Sylvester János 
Csidei Tibor 693 
Csik Ferenc 206, 210 
Csik János 585, 592,721 
Csiki Ibolya 394 
Csikor Zoltán 623 
Csikvándi (Csikvándy) Talaber (Thalabér) Ferenc 

767, 772 797, 798 
Csillag Ferenc 785, 786, 865, 867, 876, 880 
Csillagh Dávid 307, 309, 315, 326 
Csipkay Imre 77 
Csipke György 115, 116 
Csirkovics Dezső 647 
Csirkovics Kálmán 592 
Csiszár Sándor 373 
Csiszár Tibor 578 
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Csite Sándor 793 
Csitkey István 195 
Csizmadia Áqjádné 83 
Csizmadia Ferenc 263, 268, 488, 490 
Csizmadia László 179 
Csizmadia Mihály 268 
Csizmadia Pál 692 
Csizmazia Sándor 619, 682, 870 
Csmela Anna 82 
Csóka János 559, 563, 796 
Csoknyai György 620 
Csoknyay József 830, 831 
Csomay Kálmán 910 
Csomor György 90 
Csonka Albert 175, 182 
Csonka Géza 183 
Csonka István 595 
Csonka József 183 
Csonka László 866 
Csonka Lászlóné Buga Rozália 240 
Csonka Péter 819 
Csonkáné Szabó Magda 96, 97, 171, 175, 180, 182 
Csontár Gábor 710 
Csontos Tamás 440 
Csorba Györgyné 914 
Csorba János 231, 240, 243, 248, 285, 287 
Csorbáné Farkas Zsófia 60, 231, 243, 245, 248 
Csököli István 307 
Csöngető István 828 
Csöngető Mihály 781 
Csöngető Pál 263, 808, 811 
Csőre György 227, 663 
Csőre Mihály 874 
Csörköly Lajos 782 
Csővári Dezső 100, 107, 209, 210 
Csukha Márton 656 
Csulik Mária 148 
Csurgó György 584, 591, 644, 647, 678, 685, 800, 

801, 804, 813 
Csutiné Schleer Erzsébet 190 
Csúzi Cseh Jakab 126 
Csűri Ferenc 880, 881 
Cunigunda, Inke 377 
Czakó Istvánná 119 
Czechmeister Lőrinc 151, 152 
Czeglédi György 313 
Czéh István 152 
Czéh Judit 135 
Czéh Lajos 242 
Czéh Sándor 258, 259, 412, 414 
Czeiter András 251 
Czeke Ágoston 536 
Czékus István 38 
Czenthe Miklós 17 
Czernek Gusztáv 321 
Czetter Gottfried 230 
Czibula János 814 
Cziczak János 20, 608, 674, 697, 715, 721 
Czike Júlia 500 
Czillich Ottóné Teke Ilona 563 
Czipott Géza 58, 562, 722, 723, 724, 727, 731, 735 
Czipott Gézáné 732 

Czipott György 320 
Czipott Rezső 357, 361, 814 
Czirák György 268, 563, 901, 903 
Czirák Gyula 500 
Czirák József 560, 563, 915 
Cziráki (Cziráky) Ádám 23, 486, 491, 624 
Cziráki Márton 521, 525, 572, 582 
Cziráky János 698 
Cziriák (Vári) László 438 
Czompos Tamás 692 
Czöndör István 328, 330, 332, 333, 334 
Czubor Sámuel 848 
Czuppon Béla 599 
Czuppon Sándor 182, 814 
Czvetán András 698, 813 
Czvetán Mihály 697 

D 
D. Kovács Sándor.lásd Kovács Sándor dr. 
Dahner Ilona 535 
Dala Kálmán 700 
Dala Zoltán 700 
Dallos Ferenc 276 
Dallos Imréné 789 
Dan Miklós 697 
Danhauser László 82, 84, 261 
Danielis János 656 
Danielisz Róbert 505, 506 
Dann György 622 
Dants István 129 
Daragus Endre 630 
Darányi Ignác 847 
Darvas Aladár 703, 706 
Darvas József 49 
Dasztra György 708 
Datler Szilárd 782 
Dávid Ferenc 706, 811, 840 
Dávid Gyula 706 
Dávid Ilona 754 
Dávid János 651, 653, 670, 675 
Dávid Zsófia 703 
Daxner Ferenc 426, 431, 438, 439 
Deák Ágota 270, 271, 276, 299, 303 
Deák Ferenc 37 
Deák János 629 
Deák Varga József 325 
Deberhegyi Fabricius Gáspár 545 
DeccardJ. Kristóf 535 
Dechertné Ferenczy Erzsébet 794, 817, 820 
Decmann Erzsébet 134 
Decmann Tibor 61, 131, 133, 134, 135, 146, 164, 

416 
Dedinszky András 276 
Deési István 668, 675 
Delhányi János 223 
Deli Ferencné 770 
Deli István 258 
Deli Mihály 425 
Deli Pál 425 
Deme Dávid 62, 327, 384, 387, 392, 393, 619, 630, 

631, 745 
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Deme István 486, 490 
Deme Károly 175, 179, 182 
Deméné Smidéliusz Katalin 394, 412, 414, 616, 

619 
Demeter Károly 148 
Démy Lajos 471, 536 
Démy László 303, 772 
Dénes Csaba 283 
Dénes Ilona 336, 338 
Dénes István 592, 631, 833 
Dénes Lajos 457 
Dénes Tibor 574 
Dénny László 886 
Dere Ferenc 268 
Derencsényi Mihály 210, 772 
Déri Boglárka 706 
Déri István 721 
Derka József 177 
Dernóczi (Dernóczy, Demőczi) János 172, 230, 

265, 286, 
Dernóczi (Dernótzi Ferenc 182 
Dérnyi László 783 
Derschner János 136 
DersfíFy Farkas 312 
Deselvics (Deselvicz) István 309, 320, 455, 457 
Deselvics István 310, 315, 316, 326 
Detre Lajos 204 
Dévai Bíró Mátyás 
Dévai Bíró Mátyás 14, 17, 311, 690, 702, 721, 774, 

750, 775, 869, 872 
Déván László 366 
Dévényi József 901, 903 
Devossa János 157 
Dezséry László 49, 252, 352, 381 
Dianovszky György 814 
Diebold Károly 535 
Diebold Károlyné 535 
Diekmann, Hartmut 155 
Dienes (Diénes) Elek 653, 706 
Dienes Gábor 764, 804, 880 
Dietrich Károly 729 
Dimiakovics Péter 569, 624, 678, 685 
Diocletianus 11 
Diskay Á d á m 848 
Divós Margit 303, 394 
Dlhy (Dihányi) János 129 
Dobosi (Dobosy) Miklós 846, 886 
Dobri Sándor 361 
Dobroni (Dobronyi) Gábor 490, 515, 518 
Dobrotha Pál 148 
Dobrovoljac Milkó 320, 321 
Dobrovotzky János 721 
Dobsa János 223 
Doctorics Sándor 670 
Dóczi Pál 303 
Dóczi Zsigmond 694 
Dóczy Pál 804 
Dogáts Pál 892 
Dóka Zoltán 370, 372, 373, 375 
Doktor János 223 
Doktor Sándor 237, 240 
Doktorics István 310 

Dolgos András 631 
Dolgos István 678, 685, 826 
Doma Samu 423 
Dombi Attila 240 
Dombi Éva 52 
Dombi László 229, 230, 262, 268, 559, 811 
Dombi Sándor 272 
Domby László 563 
Dómján István 26 
Dómján János 832 
Dómján Mihály 93, 96 
Domokos Sámuel 28 
Domonkos Ferenc 777 
Domsics István 548, 552 
Donáth Gyula 201 
Donghó György 517 
Dongó (Donghó) Gergely 517, 518, 545, 715, 721 
Donsa Mátyás 279 
Dopsa János 80, 84 
Dorfmeister István 634 
Dorn Réka 771, 805 
Dorn Vilmos 240, 253, 276, 764, 772 
Dorner Emil 298 
Dorner Gáspár Albert 715 
Dorner Sámuel 563 
Dorner Sándor 198, 200 
Dosner Kristóf 656 
DótzyPá l619 
Dózsa György 13, 110 
Döbrentei (Döbrentey) Gábor 585, 588, 677, 738, 

885, 886 
Döbrentei (Döbrentey) Lajos 317, 570, 585, 591, 

715, 738, 739, 764, 800, 884, 886 
Döbrentei István 800 
Döbrentei József 800 
Döbrentei Károly 647 
Döbrentei Mihály 800 
Döbröntey Ferenc 223 
Döbröntey Lajos 858 
Döméndi Pál 65 
Dömölki Pálné 608 
Dömölky György 698 
Dömölky László 392, 394 
Dömölky Pál 602 
Dömötör Gyula 490 
Dömötör János 311, 702, 706 
Dömötör Péter 489, 490 
DömötörfFy Jenő 398 
Dömötörfy Sándor 398 
Dömötöri István 311 
Dörmer Frigyes 322 
Dorner Frigyes 135, 764 
Dőry János 223 

Dragenus (Dragonus) Gáspár 534, 649, 697 
Dragonits György 833 
Draskóczy Lajos 127, 129, 148 
Draskovich György 18, 289, 502 
Dravecz Ferenc 309 
Dregály Dániel 248 
Dregály Pál 764 
Drégelyi (Dreschner) János 347, 349, 379, 382, 439 
Dréher Antal 209 
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Drencsényi Mihály 147 
Drenyovszky János 456, 457 
Dreska Lajosné 83 
Dressler Kristóf 377, 382 
Drinóczy (Drinótzy) Mihály 223, 303 
Drinoty József 344, 349 
Dróba István 83, 84 
Droppa Ede 83, 84, 808 
Droppa Sámuel 145, 147, 202 
Drostig János 777 
Druglányi (Donglányi?) Pál 721, 745, 764, 766, 

767, 772, 872, 906 
Druglányi Dániel 562, 745 
Druisner György 535 
Dubinszki Imre 309 
Dubovai (Dubovay) János 797, 798, 804, 824 
Dubovai Pál 783, 814, 834 
Dubovay Béla 453, 456, 627, 631 
Dubovay Géza 221, 222, 223, 323, 324, 327, 358, 

361, 365, 366, 398 
Dubovay István 843 
Dubovay Sámuel 268, 798 
Dubovay, Johannes 858 
Dugovics Titusz 677 
Dukai Takách Mihály 800 
Dukai Takács (Takách) Judit 646, 861 
Dukai Takács Ádám 613 
Dukai Takács Ferenc 647 
Dukavics László 198, 200 
Dukavits István 506 
Dukkon István 258 
Dukovics István 916 
Dukovics Sámuel 909, 916 
Dul Mihály 772 
Dulecz Gyula 141 
Duri th János 290, 292 
Düh Imre 727 
Dürr István 393 
Dürr Oszkár 450 
Dvorkovits János 556, 562 
Dvornicenus András 271, 276 
Dvornicenus Márton 813 

E, É 
Eberhardt Henrik 839 
Ebersold Vilmos 321 
Eckhard György 658 
Eckhardt Emilia 177 
Edelmann Adolf 758 
Éder József 689 
Eder Kristóf 533, 536 
Edvi Illés Gergely 25, 217, 273, 277, 489, 821, 822, 

824 
Edvi Illés Pál 181, 317, 570, 575, 603, 605, 613, 

639, 675, 899, 902, 903 
Edvi Lászlóné 525 
Edvy Illés Ádám 294, 296, 298 
Egerer Jakab 534 
Egerszegi István 872 
Egész Margit 535 
Egri József 236 

Egri Márton 644, 647 
Egyed Albertné 819 
Egyed Dávid 886 
Egyed Elek 811 
Egyed Ernő 760, 811 
Egyed Irma 613 
Egyed László 840 
Egyed Mór 808 
Egyed Sándor 886 
Egyházadfalvi Mihály 646 
Egyházas-Berzsenyi Berzsenyi László 545 
Egyházi József 268 
Egyházy János 258, 259, 562 
Éhen Gyula 730 
Eisele Frigyes 535 
Eisenberger, Joseph 839 
Elefánthy Sándor 230 
Elgasz (Ellgasz) Ferenc 221, 280 
Elias (Hazuka) Hacuka 687 
Éltes Gyula 775, 777, 779, 814, 815 
Emberger, Joseph 81 
Emresz Károly 830 
Endericus Máté 713, lásd még Szegedi Máté 
Endrédi Mihály 96 
Endreffy János 135 
Endrődi (Ernst) Alfréd 154, 157 
Enesei Torkos István 279, 284 
Enessey József 223 
Enessey Sándor 223 
Englert Rozália 545 
Ensel János 657, 691 
Enyingi Török Bálint Zásd Török Bálint 
Enyingi Török Ferenc 749 
Enyingi Török István 646, 749, 859 
Enzsel János 248 
Eördögh András 872 
Eőri Ferenc 668, 675 
Eőri Nicolai György 551, 552 
Eőri Péter 517 
Eöry György 279, 283, 525 
Eőry István 500 
Eöry Karola 499 
Eőry Márton 271 
Eőry Mihály 222 
Eőry Péter 517 
Eőry Sándor 223, 302 
Eőry Zsigmond 872 
Eőryszigeti Szigethy Sándor 721 
Eősze Dezső 225, 884, 915 
Bősze István 225, 227, 268, 814 
Eősze János 843 
Eősze Zsigmond 219, 225, 266, 267, 268, 301, 303, 

598, 764, 814, 915 
Eötvös József 887 
Eperjesi István 622 
Ephardt Pál 107 
Erdélyi Béla 836 
Erdélyi Ferenc 737 
Erdélyi István 251, 880 
Erdélyi János 223, 263, 277, 510, 518, 783, 836, 872 
Erdélyi Károly 107, 242, 829, 836 
Erdélyi Sándor 791, 794 
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Erdélyi Zoltán 771 
Erdélyszky Mihály 511, 512, 518 
Erdészky Emil 872 
Erdődy Bálint 516 
Erdődy Bálintné Révay Zsófia 470 
Erdődy Péter 649 
Erdős János 646, 647 
Erdős Márton 675, 814, 847 
Erdősi Géza 886 
Erdősi Silvester lásd Sylvester János 
Erhard György 317, 750, 886 
Erhard Pál 452, 456, 585, 591, 804 
Erhard, Paullus 858 
Erhardt Pál 104, 107, 341, 349, 899, 903 
Ernisa Géza 421 
Ernő főherceg 502 
Ernst József 157 
Ernyesi József 82, 84 
Erős Sándor 263, 901 
Erőss Sándor 682 
Ertlhant György 848 
Erzsébet királyné 357 
Estei Sámuel 164 
Esterházy (Eszterházy) József 66, 93, 144, 176, 

180 
Esterházy (Eszterházy) Károly 93, 844 
Esterházy (Eszterházy) Miklós 22, 121, 216, 279, 

307, 544, 567, 615, 
Esterházy Ferenc 87, 99, 312, 766, 767, 797, 815 
Esterházy Júlia 635 
Esterházy Miklós József 550 
Esterházy Pál Antal 550 
Esze Sándor 616 
Esztel (Esti, Estei) Rezső 152, 157 
Esztel (Esti, Estei) Sámuel 152, 157 
Eszter Gusztáv 445, 450 
Eszterházy Antal 143, 144, 176 
Eszterházy László 120, 702 
Eszterházy Móricz 173 
Eszterházy Pál 276 
Eszthregnyei Gergely 649 

Faber György 534 
Fáber Sándor 375 
Faber, Georgius 527 
Fábián Ferenc 641, 642, 647, 705, 706 
Fábián Imre 322, 381, 435 
Fábián Sándor 130 
Fábiánné Horvá th Henrietta 872 
Fabics Mózes 361, 423 
Fabiny Tamás 380, 382, 416 
Fabiny Tibor id. 261, 421, 580, 588, 785, 786, 871, 

912 
Fabinyi Erzsébet 209, 211 
Fábri Gergely 27, 29, 56, 217, 311, 312, 313, 314, 

316, 350, 396, 403, 425, 470, 490, 545, 556, 562, 
698, 742, 804, 834, 898 

Fábri György 902 
Fábri István 23, 147, 510, 517, 518, 545, 815, 888, 

907 

Fábri János 691, 696,699 
Fábri Károly 721 
Fábri Mihály 689, 833 
Fábri Pál 248 
Fabricius András 536 
Fabricius Endre 536 
Fabricius János 87, 90 
Fabricius Mátyás 517, 518, 693 
Fabricius Péter 309 
Fabriczy, Andreas von 506 
Fábry Gergely 93, 150, 598, 658, 738, 804 
Fábry István 82, 84, 567, 843 
Fábry Károly 716 
Fábry Lajos 107 
Fábry László 97 
Fadgyas Aladár 77, 127, 129, 200 
Fadgyas Gergely 361 
Fadgyas Gyula 770, 772 
Fadgyas Ilona 791 
Fadgyas János 230, 253, 263, 276 
Fadgyas János id. 253 
Fadgyas József 107, 895, 906 
Fadgyas Pál 244 
Fadgyas Sándor 99 
Faith Antal 397, 398, 438, 457, 814, 886, 906 
Fakundiny Mihály 82, 84 
Fal János 793 
Falaky Károly 152, 157, 182, 227 
Falk Henrik 434, 439 
Falussy Ferencné 195 
Falvai (Falvay) Dániel 457, 805, 811, 872 
Fameliczi (Famelitzi) 320, 706 
Fameliczky József 653 
Fánchi Pál 470 
Fánik Sámuel 906 
Farádi Mihály 94, 97, 651, 652, 653 
Faragó István 135, 915 
Faragó Márton 412, 421 
Faragó Sámuel 170 
Farkas Ádám 138, 151, 303, 764 
Farkas András 151 
Farkas Elemér 473, 562, 596, 598, 599 
Farkas Ervin 220, 222, 223 
Farkas Etelka 143, 146, 147, 647 
Farkas Ferenc 428, 438, 779, 804 
Farkas György 561, 563 
Farkas Irma 808 
Farkas János 406, 410, 548, 552, 794 
Farkas Jenő dr. 100 
Farkas László 798 
Farkas Mátyás 296, 298, 316, 317, 327, 569, 570, 

610, 637, 742, 745, 860 
Farkas Mihály 140, 223, 473, 542, 642, 670, 675, 

746, 906 
Farkas Sándor 223, 230, 490, 705, 706 
Farkas Vince 100 
Farkas Zoltán 97 
Farkas, Mathias 858 
Farkasdi (Farkasdy) Márton 307, 534, 545 
Farkasházi Ferenc 49, 77, 179 
Farkasinszky Lajos 820 
Farkasné Betéri Judit 754 
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Fámák (Farnak) Dávid 77, 172, 182, 268 
Farnek Dénes 886, 887 
Farnek Jonatán 81, 82, 84, 132, 135 
Farnek Sámuel 80, 81, 84 
Farnik (Farnyik) Dávid 428, 438 
Farnyik (Farnek) Sámuel 816 
Fartagh János 311 
Fatalin Helga 543, 545, 619, 739 
Fater Sándor 408 
Faust Gáspár 348 
Fayt Anta l 598 
Fazekas Gyula 488, 490 
Fazekas János 846, 847 
Fehér Ernő 641 
Fehér Ipoly 822 
Fehér István 619, 699 
Fehér János 916 
Fehér Károly 164, 210, 571, 577, 578, 582, 587, 

619, 692, 719, 733, 735 
Fehér Tamás 638 
Feigl Lajos 613 
Feiler Ernő József 303 
Feiler János 157 
Feiler Rezső 535 
Feiler Rudolf 506 
Fejér Géza 128 
Fejér Gizella 382 
Fejér Imre 379, 382 
Fejér János 545 
Fejér Zsuzsanna 535 
Fejes Pál 279 
Fekete (Nigri) András 687 
Fekete Dezső 336 
Fekete Ferenc 141 
Fekete György 297, 298, 350, 353, 361, 423, 545, 

595 
Fekete Imre 599 
Fekete I rma 629, 632 
Fekete István 233, 316, 668 
Fekete János 90, 195, 552 
Fekete Károly 444, 683, 685, 718 
Fekete Lajos 438, 629, 683, 684 
Fekete Pál 195, 595, 907 
Fekete Sándor 161, 164 
Fekete Zoltán 49, 322 
Fekete-Dombi Éva 55 
Feldmann Magdolna 289 
Felföldi László 457 
Felicidesz János 431, 439 
Felkay Sándor 483, 535 
Felkl Irén 535 
Feiler Á d á m 323, 434, 439, 447, 449 
Fellner Erasmus 483 
Fellner Jakab 93 
Fellner, Erasmus 476 
Felső Lajos 178, 183 
Felsőbüki Fodor János 595 
Felsődriethomai Pettkó Szandtner Tibor 129 
Felsőeőri Patthy István 519 
Fényes Elek 83, 122, 134, 156, 167, 198 
Fenyves (Feuchtenberger) Ede 322, 840, 846, 847, 

849 

Fenyves Dezső 886 
Fenyvesi László 101, 107 
Ferber Henrik 658 
Ferdinánd István 112, 113, 116, 210, 349, 536, 621, 

622, 798 
Ferenc József 122, 289, 420, 426, 478, 779, 909, 910 
Ferenczi László 706 
Ferenczi Sándor 878 
Ferenczy (Franz) Győző 457 
Ferenczy Andrea 115, 140, 141, lásd még 

Klimentné Ferenczy Andrea 
Ferenczy Dénes 811 
Ferenczy Gizella 888 
Ferenczy Imre 811 
Ferenczy József 811, 888 
Ferenczy Kálmán 811 
Ferenczy Károly 811 
Ferenczy Mihály 811 
Ferenczy Sándor 861 
Ferenczy Vilmos 549, 550, 552, 558, 562 
Ferenczy Zoltán 416 
Ferentzy (Ferenczi) János 361, 414, 423 
Ferentzy (Ferenczi) László 414 
Fermann Gottfried 658 
Ferrabosco, Pietro 215 
Ferrari (Ferrarius, Ferrariusz) András 469, 513, 

561, 562 
Ferrari Sámuel 83, 84 
Festetich Ferenc 818 
Festetich Ignác 33, 522 
Festetich Károly 818 
Festetich Vince 523 
Festetics György 369, 452, 515 
Festetics Kristóf 369 
Festetics László 369, 401 
Festetics Pál 451 
Feyer János 656 
Feyr István 690 
Fichner Ferenc 276 
Fichtner Ferenc 118, 123, 320, 819, 820 
Fidicinis András 562 
Fidicinis Ferenc 556 
Fiedler Erzsébet (Aliz nővér) 240 
Fiedler Pál 535 
Fillinger Ferenc 406 
Filo Miklós 355, 361, 398 
Finta Gergely 580 
Fischer Henrik 289 
Fischer Imre 470 
Fischer István 225, 227 
Fischer János 291 
Fischer Kálmán 226 
Fischer Károly 864, 867 
Fischer Sándor 274, 277 
Fischer Viktor 916 
Fischl Tóbiás 221, 223 
Fisztrovich György 418, 509, 518, 656 
Fisztrovich István 602 
Fisztrovits György 24, 56, 598 
Fizély Margit 141 
Flasch János 535 
Fleischhacker Kari 483 
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Fleischhacker Károly 470, 478, 479, 481 
Fliegenschnee Frigyes 539, 660 
Fiieger Ede 652 
Fiiszár István 697 
Fiiszár József 413 
Fiiszár Sándor 361 
Floder, Martin 476, 480, 483 
Flögel Ede 195 
Fodor István 350, 353, 396, 398, 573, 582, 700, 798, 

827, 880, 881, 886, 888 
FodorJános799, 801, 804 
Fodor József 836 
Fodor Kálmán 886 
Fodor Károly 770, 772 
Fodor Lajos 560, 563, 718, 721 
Fodor Mihály 210, 524, 525, 758, 855, 898, 903 
Fodor Mihályné Kovács Jul ianna 900 
Fodor Miklós 225, 227, 519 
Fodor Pál 276, 700 
Fogarasi Árpád 562 
Foltin Brúnó 140, 252, 276, 374, 375, 479, 480, 482, 

483, 513, 518, 534, 536 
Foltin Márta 665 
Fónyad (Fuchs) Pál 89, 323, 337, 338, 352, 356, 

361, 387, 393, 398, 444 
Forgách Ádám 22, 544 
Forgách Ferenc 311, 442 
Forgách Zsigmond 289, 290, 291 
Forintos Ádámné 406 
Fóth Kálmán 735 
Födémesi (?) 90 
Födémesi György 191, 194, 273, 277, 819, 824 
Földes Zoltán 666 
Földváry Elemér 298 
Földváry Miklósné 241 
Földváry Valéria 241 
Försönits Gyula 700 
Fövenyesi János 803 
Franchich Péter 470 
Francisci Péter 457 
Francke, Áugust Hermann 218 
Frangepán Ferenc 24 
Frank Balázs 879 
Frankenberg Miksa 291 
Frankenberg, Maximilián Ehrenreich 292 
Frankó Ferenc 763, 764 
Franko Mátyás 197, 199, 200 
Franyk Sámuel 141 
Frauber János 235 
Freiengruber János 844 
Freitag Mihály 234 
Frendel György 159 
Frenkl Róbert 49 
Frental György 860 
Frentol, Georgius 858 
Freyler Ernő 660 
Freyler Ernőné 61 
Freyler István 291 
Freyler László 660 
Freyler Sámuel 653 
Freysing Ferdinánd 88 
Freytag Dávid 292 

Freytag Mihály 248 
Frej^ag Viktor 535 
Fridelius György Dániel 657, 658 
Friedelius János 180 
Friedrich Árpád 535 
Friedrich János 377, 382 
Frimmel Gyula 372 
Frist János 126, 129 
Fromm János 907, 916 
Frühwirt Károly 490, 535 
Frühwirt Sándor 895 
Frühwirth Auguszta 246 
Frühwirth Margit 535 
Fuchs János 536 
Fuchs Pál lásd Fónyad Pál 
Fuchsjáger István 469, 534 
Fuhrmann János 157, 341, 349, 907 
Fúló Tamás 82, 84 
Fúria (Fúria) Zoltán 77, 100, 107 
Fuyló Tamás 147 
Fück, Johann 729 
Fügh János 658 
Führenstein, Andreas 292 
Füke Szabolcs 207, 210 
Fülei Kis János 361, 413, 872 
Füleki István 25 
Fülöp Dezső 598 
Fülöp István 483, 814 
Fülöp Jolán 127, 130 
Fülöp József 840, 901, 903 
Fülöp Mária 754 
Für Lajos 631 
Fürst Ferenc 592, 805 
Fürst György 816, 834 
Fürstenmeister Antal 835 
Füstös (Fűztői) Péter 457 
Füstös Márton 510, 518 
Fűztői Benedek 602, 613, 647 
Füzy Péter 598 

G,Gy 
Gaál Gyula 287 
Gaál József 562 
Gaál László 412, 414 
Gaál Márton 817 
Gaál Miklós 665, 666 
Gaál Tamás 710 
Gabelmann Miklós 544, 545 
Gabnai Ferenc 157, 505, 507 
Gabnai Sándor 474, 480, 482, 483, 506, 526, 535, 

536, 537, 796, 798, 820, 902, 903 
Gábor Mátyás 794 
Gábor Sándorné Benkő Klára 770 
Gáborjányi József 496 
Gábory (Gabriellus) János 147 
Gábriel Keresztély 536 
Gábriel Lajos 536 
Gádor András 194 
Gahó Márton 764 
Gál józsef 147, 858 
Gál Károly 779 
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Gál Mária Irma 349 
Gál Márton 820 
Galambos István 26, 741, 745, 817, 820 
Galambos László 338 
Galánfi Ede 613 
Galáth György 865 
Galavics Sándor 718, 719, 720 
Galgóczi (Galgóczy) Miklós 468, 545, 566 
Gall (Gaál) János 693, 699 
Galli György 172, 182, 678, 685 
Galli János Kristóf 506, 545 
Galli Kristóf 503 
Galló Márton 138, 141, 182 
Gallovianszky Ádám 510, 518 
Gálos Gyula 913, 915 
Gally György 796 
Gally Tóbiás 814 
Galtz (Gisszes) Lajos 773 
Galy Károly 227 
Gamauf Gottlieb 535 
Gamauf József (Josef, Joseph) 292, 337, 338, 470, 

478, 483, 535 
Gamauf Károly 659 
Gamauf Sámuel 470, 535, 658, 721 
Gamauf, Gottlieb (Teofll) 470 
Gamauf, Hans 483 
Ganczaugh Miklós 580 
Gáncs Aladár 44, 188, 189, 194, 581 
Gáncs András 883 
Gáncs János 266, 268, 522, 552, 562, 824 
Gáncs Jenő 69, 77, 187, 193, 194, 195 
Gáncs József 473, 500, 675 
Gáncs Mihály 525 
Gáncs Péter 49 
Gáncs Sándor 811 
Gánts Jenő 549, 552 
Garab János 816 
Garab József 673, 675 
Garab Lujza 814 
Garai László 257 
Garam Éva 588 
Garam Zoltán 577, 586, 591, 660 
Garam Zoltánná 587 
Garami (Garamy) Lajos 200, 204 
Garan János 251, 253 
Garas Krisztina 614, 619 
Garas Vilmosné 435 
Garay Béláné 245 
Garay Miklós 86 
Gárdái Lajos 295 
Gárdonyi Géza 859, 861 
Gárdonyi Zoltán 576 
Garesek György 779 
Gartai István 204 
Gartner (Gártner) Menyhért 503, 506, 656 
Gáspár Dániel 104, 105, 107, 118, 119, 123, 816 
Gáspár István 888 
Gáspár László 718, 721 
Gáspári (Gáspáry) Imre 557, 563 
Gászler János 872 
Gats Sándor 535 
Gauder János 455, 457, 584 

Gay Károly 225 
Gayer Antal 721 
Gazdag Ferenc 312, 622, 815 
Gazdag István 602, 613, 699, 760 
Gazdig Máté 227 
Gazdik Máté 294, 298 
Gebhard János 535 
Gebhard József 536 
Gebhardt Mátyás 659 
Gecsényi Bálint 499 
Gecsényi Lajos 552 
Gede Gyula 255 
Gede István 255, 256 
Gede Lajos 123 
Gederocinus János 309 
Gederóczi Harczán Mátyás 309 
Geisztlinger Pál 504, 506 
Geleji Frigyes 535 
Gensel Kristóf (Christoph) 483, 534 
Georg Stefan 235 
Georgiades Lajos 210 
Gerber Mihály 613, 679 
Gérczei Dezső 450 
Gereben László 819, 886 
Gereben Zoltán 872 
Geregyei Gergely 617, 697 
Gerencsér István 338 
Gerencsér József 414, 902, 903 
Gerencsér Katalin 783 
Gerencsér Pálné 794 
Gerencsér Zsigmond 286, 287, 689 
Gerengel Simon 527, 534 
Gerey Ernő 443 
Gergár József 403 
Gergorecz (Gárdái) Lajos 298 
Gergye József 694 
Gerhát Pál 303 
Gerhauser József 660 
Germán Julianna 88 
Gerner Mihály 656 
Gérnyi József 706 
Gersei Pethő Margit 749 
Gerstner, Helmut 283 
Gertner János 585 
Gertner József 586 
Geschrey György 453, 456, 645, 700 
Geschrey Lajos 709, 716 
Geschrey Sámuel 575, 621, 715 
Géts (Szeleczky) Sámuel 80, 84 
Geyer Adolf 342, 349, 379, 382 
Géza fejedelem 12, 109 
Giczi Józsefné 619 
Giczy Kálmán 379, 382, 449 
Gidor János 692 
Giebitz Márton 157 
Giesecke Pál 658 
Gimesi István 764 
Gimesi Sándor 760 
Gimesi Szabolcs 474, 475 
Gizdawith 766 
Glatz (Gimes) Lajos 525 
Glatz Jakab 219, 291 
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Glatz Jakab János 290 
Glatz József János 291 
Glatz Károly 187, 195 
Glatz Lajos 358, 361, 523 
Glatz, Johann Jacob 292 
Glavanovics Ferenc 580 
GlázerJózsef 381 
Góbel Pál 150 
Gócza Veronika 880, 881 
Gödi Imre 309, 320, 545, 567, 594, 656 
Godina István 598 
Góger Sándor 706 
Gohr Jakab 157 
Goldschmidt Béla 382 
Gombás Dávid 875 
Gombás Sándor 877, 878, 879, 881 
Gombáth Mátyás 562 
Gombocz Miklós 490 
Gombor Krisztián 402, 497, 499, 500, 547, 550, 

552 
Gombos Lajos 836 
Gomboth Mátyás 560, 562 
Gordovai Fancs László 176 
Góri Mihály 172, 182 
Gosztola László 449, 505, 506, 535, 562 
Gosztola Lászlóné 506 
Gosztola Szabolcs 474, 475, 506 
Gosztonyi János 749 
Gotthárd Károly 760 
Gotthard Mihály 377, 382 
Gotthárd Miklós 668, 675 
Gotthardt Istvánná 437 
Gottschling Gábor 60, 475 
Gottschling János 725, 727 
Gottschling Károly 535 
Gottstag József 433, 439 
Gózon Nándor 83, 84 
Gőcze Gyula 518, 562, 691 
Gőcze István 709, 710 
Gőcze József 684 
Gőcze Sándor 684 

Gödör György 473, 490, 541, 545, 557, 562, 739 
Gödör István 259 
Gödör József 77, 208 
Gödör Lajos 562 
Gödörházi Gödör József 177, 182 
Gödri Ilona 853 
Göhring Theophil 535 
GöUner Aurél 108 
Göllner László 77, 103, 107, 108 
Göllner Márta 108 
Gömböcz Róbert 710 
Gömbös Ádám 800 
Gömbös Béla 716 
Gömbös Boldizsár 613 
Gömbös Géza 721 
Gömbös Gyula 535 
Gömbös Lajos 800 
Gömbös Marianna 800 
Gömbös Sándor 192, 195, 905 
Gömbös Zoltán 157 
Gömöri Sámuel 157 

Gömöry István 366, 438 
Gömöry Károly 915 
Gömöry Károlyné 915 
Göncz István 560, 562 
Göndör Gergely 93, 300, 303, 772, 797, 840 
Göndör István 147, 152, 157, 438, 872 
Görbéi György 470 
Görgey Artúr 626 
Görög Dániel 276, 592, 811 
Görög Ernő 139, 141, 389, 393, 711, 748, 805, 806, 

809, 817, 856, 892, 893, 895 
Görög János 457, 700 
Görög Lajos 375, 814, 846, 847 
Görög László 592 
Görög Sándor 
Görög Sándor 445, 450, 811, 843 
Görög Tibor 76, 77, 101, 207, 210, 374 
Görög Zoltán 792, 794, 798, 820, 877, 890 
Gősi István 519 
Gősi Márton 223 
Gősi Pál 259 
Gősi Sándor 136, 222, 223 
Grábner János 195 
Gradt János 470 
Gráf József 659 
Gráf Mihály 503, 506, 533, 536 
Gráf Samu 528, 535 
Graiüch András 219 
Graskovich Mihály 808 
Gréczi Gábor 394, 721 
Grécsni János 211 
Grégár (Gergár) József 414 
Gregersen-Labossa György 61 
Gregersen-Labossa György 61, 571, 728, 733, 735 
Gregori János 772 
Gregorius Faber 14 
Gregorius János 268 
Gregoróczi Vince 765 
Greiner, Dieter 133 
Greisinger Ede 148 
Greskovics (Greskovits) Imre 97, 138, 141, 151, 

157, 843, 844 
Greskovics János 828 
Greskovits János 361, 907 
Grieszháber Henrik 346, 349 
Gring János 320 
Gritsch Mihály 484 
Gróf Balázs 702 
Gróf Endre 500 
Grosch Dániel 692 
Grosch Imre 431, 439 
Grosch János 377, 382 
Grosch Károly 107, 632 
Grosch Sándor 808 
Gross Károly 291 
Grosz (Grósz) Mihály 151, 535 
Grósz Aranka 483 
Grosz Irén 535 
Grósz János 157 
Grósz Károly 346, 349 
Grosz Major Pál 502, 506 
Groszl János 136 
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Gröber Judit 200 
Grössing János 481, 484 
Gruber Ádám 568 
Gruber József 535 
Grúber Sándor 579 
Grunau János 195 
Grunner Károly 407, 410 
Grünberger András 656 
Grünberger Gábor 534 
Grünfeld Pál 140 
Grünvald István 164 
Grünwald József 246 
Gselman Mátyás 413, 414 
Gselmann Mátyás 816 
Gubesch Márton 292 
Gudor János 691 
Gudor Pál 354, 361, 691 
Guggenberger Gyula János 157 
Guhr Jakab 292 
Guóth Béla 286, 287 
Guoth Ede 819 
Guóth Emil 630, 631 
Guóth Endre 632 
Guoth Ferenc 616, 619 
Guóth Gábor 631 
Guoth Gyula 338 
Guóth István 631 
Guóth Lajos 631 
Guóth Márton 631 
Guóth Sándor 631 
Guóth Zsigmond 631 
Guothfalvai Guoth Ignatz 545, 599 
Gurabi (Guraby) András 208, 294, 298 
Gurabi Lajos 211 
Gutavinszky Márton 625, 631 
Guth Lilla 175 
Guth Vilmos 174, 176 
Guthi Országh Borbála 749 
Gutman Jenő 416 
Guttaházi Móricz Ferenc 77 
Gülch Csaba 223 
Günther Adolf 916 
Günther Ernő 183, 198, 200 
Gyalog István 321, 322, 536, 843 
Gyarmathy Dénes 438, 525 
Gyarmathy Ferenc 427, 429, 432, 437, 438 
Gyarmathy György 514 
Gyarmati Éva 719 
Gyarmati István 571, 700, 711, 719, 721, 837, 840, 

850 
Gyarmati János 653 
Gyarmatiné Horváth Lenke 720 
Gyekiczky János 81, 84, 226, 227, 256, 276, 534, 

536 
Gyene Sára 427 
Gyenes Jánosné 915 
Gyenge Katalin 754 
Gyerkó András 630 
Gyimóthy (Gyimóthi) Károly 210, 230, 251 
Gyimóthy Kálmán 794 
Gyimóthy Márton 798 
Gyimóthy Pál 798 

Gyöky Lajos 700 
Gyönge Imre 870 
Győr Sándor 760, 804, 808, 867, 905 
Győrffi Béla 901 
Győrffy Béla 229, 230 
Győrffy Előd 563 
Győrffy János 394, 414, 490 
Győrffy Kálmán 700 
Győrffy László 585 
Győrffy Sándor 398 
György Ferenc 905 
György János 898, 903 
György Péter 817, 820 
Györgyei Helén 632 
Györgyházi János 284 
Györgyi Ferenc 96, 906 
Györgyi János 90, 874, 880 
Györgyi Zsolt 335, 336, 338 
Győri (Jauriensis, Jaurinus) István 264, 268, 647 
Győri Elemér 571, 582 
Győri Gábor 356, 358, 361 
Győri János 562 
Győri Mihály 679, 685 
Györki László 725 
Györkös Mihály 277, 811, 899, 903 
Győrvári Ferenc 622, 674, 675, 697 
Győrvári Lukács 697 
Győrvári Miklós 548, 552 
Győry János 223 
Győry Mihály 230, 403, 772 
Győry Pál 632 
Gyulaffy László 749 
Gyulafy László 311 
Gyulai Lajos 886 
Gyulavári (Meisszel) Gyula 348, 349 
Gyurátz Ferenc 38, 39, 40, 41, 42, 46, 56, 60, 86, 

221, 241, 246, 274, 280, 302, 319, 320, 351, 360, 
378, 386, 389, 397, 407, 428, 433, 443, 446, 453, 
473, 488, 490, 499, 500, 541, 571, 575, 585, 596, 
597, 606, 611, 627, 659, 660, 682, 683, 693, 703, 
730, 748, 752, 754, 758, 768, 770, 778, 785, 788, 
795, 801, 814, 830, 846, 853, 855, 858, 870, 871, 
872, 878, 900 

Gyurcsek (Gyurtsek) János 311, 815, 886 
Gyurkovits András 93, 97 
Gyűriii Dezső 408 
Gyzdavits (Gyzdawyth) Péter 14, 748, 749, 872 

H 
Haás Márton 237 
Haás Mihály 237 
Haás Sándor 240 
Haas, Domonkos 376, 382 
Haasz Anna Lenke 415 
Háberstein Béla 876, 880 
Habngast Mihály 872 
Habsburg Ferdinánd 712 
Hacker János 187, 195, 291 
Hackstock Károly 483, 484 
Hada Tamás 263, 265, 268, 764, 772 
Hadén Gottfried 292 
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Hadrianus 285 
Hafenscher János 484 
Hafenscher Károly 716, 717, 721 
Hafenscher Károly ifl. 61, 371, 375, 409, 410 
Hafenscher Sándor 303 
Hága Éva lásd Szarka Éva 
Hagius János 534 
Hagymássy István 455 
Hagymássy János 455 
Hagymássy Miklós 455, 367 
Hagymássy Péter 455 
Haholt János 706 
Hahoh Zoltán 571, 653 
Haidt Bálint 401, 402, 403 
Haidt Pál 402, 403, 706 
Haidt Péter 351, 353, 413, 414 
Haiti Ilona 573, 582 
Hajagos András 94 
Hajas Antal 519 
Hajas Dávid 681, 684 
Hajas Dénes 615 
Hajas Elek 682 
Hajas Endre 525, 670, 675 
Hajas Ferenc 679 
Hajas Gyula 414, 498, 500, 512, 519, 901, 903 
Hajas József 682, 685 
Hajas Kálmán 541, 545, 598 
Hajas Károly 631, 779 
Hajas László 679 
Hajas Sándor 682, 684 
Hajdt Pál 808 
Hajéri István 779 
Hajgató Gergely 311 
Hajicsek Gyula 195 
Hajnal Endre 647 
Hajnal Gábor 307 
Hajnal Jánosné 475 
Hajnalné Varga Erzsébet 671, 675 
Hajnóczy Sámuel 658 
Hajsó Gusztáv 291, 292 
Halasi András 229 
Halassy Mihály 535, 675 
Halassy Tibor 164 
Halasy Endre 323, 353 
Halasy János Mihály 535 
Halasy Károly 268 
Halasy Mihály 266, 268, 473 
Halasy Rektorisz Lajos 164 
Halász Béla 322, 329, 331, 333, 754, 815, 871, 872, 

910,915 
Halász Gábor 872, 915 
Halász György 843 
Halász Ilona 862 
Halász János 457, 700, 805, 865, 867 
Halász Kálmán 450 
Halász Lajos 886 
Halász László 811 
Halász Lujza 500 
Halász Pál (László?) 811 
Halász Pál 794 
Halász Sándor 354, 357, 358, 361 
Halász Tibor 776 

Halászy András 92, 96 
Halászy Jenő 223 
Halászy Sándor 760 
Halenár András 151 
Halenár Károly 211 
Halkó Sámuel 170 
Haller András 616 
Hallgatóné Hajnal Judit 60, 245 
Halmán János (Lajos?) 794 
Halmán János 886 
Halmán Lajos 788 
Halvax Gyula 330, 332, 364 
Halvax Károly 349, 875, 880 
Halvax Mátyás 484 
Hamar Gyula 153 
Hammel János 365 
Hammel Károly 479, 483 
Hammer Mátyás 872 
Hammerschmidt Gottfried 659 
Hammerschmidt János 470 
Hámornyik Mihály 865 
Hámory Imre 772 
Hamvai János 258 
Hamvai Péter 23 
Hamvas Béla 633 
Hamza Kinga Dalma 754, 863, 867 
Hándel Béla 75, 77, 183 
Handler Nándor 478 
Hanély Dóra 811 
Haniffel Márta 359, 361 
Haniffel Sándor 160, 164, 389, 393, 394 
Hannenreuther Rafael 656 
Hanthó Jenő 134, 136 
Hántó Sándor 561, 563 
Hanvay Enikő 762, 764, 772 
Hanvay László 253, 263, 276, 287 
Hanzli János 84 
Hánzli Lajos 179 
Hanzmann Károly 471, 472, 474, 528, 535 
Hanzmann Stefánia 535 
Hanzsér Ferenc 575, 578 
Haramia Erzsébet 237, 582 
Harcsár Sándor 620, 621, 622 
Hardeck János 66 
Hardi Elek 843 
Hargitai Erzsébet 380, 382 
Hári Gyula 725 
Hári Jenő 725 
Hári Tibor 325, 327 
Harmadás Lajos 361 
Harmati Béla 49, 51, 325, 333, 343, 358, 371, 398 
Harmónia Mihály 376, 382 
Harnwolf Mátyás (Matthias) 478, 481, 483 
Harrach Károly 289 
Harrer, Jacob 528 
Harsányi Gábor 622 
Harsányi Géza 364 
Harsányi Sándor 621 
Harsányi Zsolt 100 
Hartlieb György 656 
Háry Lipót 380 
Hass János 320 
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Hasza Gergely 541 
Hasza József 598, 779 
Hasza László 545 
Hasza Mónika 543, 728, 735 
Hasza Zsolt 475 
Hatala Sámuel 148 
Hatos István 279, 280, 283, 284 
Hattyuffy Dezső 195 
Haubner Máté 36, 37, 45, 56, 173, 221, 229, 235, 

248, 266, 301, 317, 318, 342, 351, 355, 378, 388, 
392, 397, 401, 411, 413, 420, 425, 426, 433, 459, 
469, 512, 535, 536, 596, 671, 675, 680, 781, 846, 
908, 909, 910 

Haubner Rezső 669 
Hauer Paul 534 
Haupt Jakab 575 
Hauptman János 69 
Hauptmann Erzsébet 281 
Hauptmann Éva 283 
Hauptmann János 152, 157 
Hauptmann Mihály 291 
Hauptmann Vilmos 284 
Hauser Henrik 345, 349 
Hauser Károly 909 
Havas (Tischler) Ferenc 351, 353 
Havas Sándor 773 
Havasi Albertné 196 
Havasi Dániel 296 
Havasi Dezső 134, 136, 416, 562 
Havasi Kálmán 381, 382, 455, 456 
Havasy Dezső 581 
Haynóczi Sámuel 27 
Házas Béla 700 
Hazay Árpád 423 
Heckenast, Michael 535 
Hédervári Fejér Miklós 892, 895 
Hédervári István 257 
Héderváry Dezső 493 
Héderváry István 216 
Hegedűs Attila 475, 526, 535, 536, 537 
Hegedűs György 131 
Hegedűs János 433, 439 
Hegedűs Pál 647 
Hégely Sándor 416 
Hegyeshalmi dr. Fischer Gyula 284 
Hegyeshalmi dr. Fischer Kálmán 77 
Hegyeshalmi Fischer Elemér 281, 284 
Hegyeshalmi-Fischer Imre 484 
Hegyfalui Pál 559, 562 
Hegyfalusi György 27, 180, 233, 244, 316, 326, 

569, 815, 833, 834, 838, 840, 842, 843 
Hegyháti János 273, 323, 358, 361, 449 
Hegyi Aladár 454, 457 
Hegyi Ferenc 276, 681, 685 
Hegyi István 259, 888 
Hegyi János 296, 298 
Hegyi László 776 
Hegyi Márton 518 
Hegyi Mihály 268, 805, 828 
Heiczinger János 84 
Heimler Károly 506 
Heimler, Carl 506 

Heineck (Hainek, Heinék) Bálint 389, 394 
Heiner Géza 562 
Heiner Lajos 545 
Heinricher János 534 
Heinrichs Eszter 476, 480, 482, 483, 484 
Heinrichs Michael 476, 480, 482, 483, 484 
Heinslieb Heindrich 536 
Helchlinger Gáspár 842 
Heltai Gáspár 714 
Hencz Antal 870 
Hencz János 230, 781, 783 
Hencz Lajos 370 
Hencz Sámuel 691 
Heniz János 824 
Henk György 886 
Henn László 754, 843 
Henrik Péter 439 
Hensch Árpád 292 
Hentsch Árpád 291 
Hentz Sámuel 280, 283 
Herber Henrik 348, 349 
Hercegh Károly 619 
HercegszöUősi János 310 
Herczeg Imre 706 
Herczeg József 850 
Herczeg Károly 97, 717 
Herczeg Margit 535 
Herczegh István 689 
Herczegh Károly 718, 721 
Herdliczka Éva 866 
Herenkovics Imre 258 
Herényi István 211 
Héricz Jenő 359, 361, 387, 393, 398 
Héricz Sándor 392, 393, 394, 397, 398, 422, 423 
Héricz Zsigmond 393, 394 
Hérincs Lajos 500 
Hering János 222, 317, 322, 370, 372, 570, 753, 

754, 793, 801, 865, 877, 880, 901, 910, 913, 915 
Hering Lajos 69, 77, 177, 182, 745 
Hérints Lajos 473, 493 
Héritz Pál 826 
Hermann Sámuel 259 
Hernád Attila 911 
Hernád Tibor 374, 375, 775, 866, 911, 912, 914, 

915 
Herold Gyuláné 794 
Hertay Zoltán 536 
Herteíendi Imréné 725 
Hertelendy Jenő 853 
Hertelendy Zsigmondné 373 
Herter (Herther) Már ton 381, 382 
Herter János 226, 227 
Heszler (Hessler) Sámuel 537, 538, 539, 
Hetesi János 737 
Hetiinger Pál 193, 195 
Hetthéssy Jenő 576, 582 
Hettlinger Gusztáv 573, 582, 836 
Hettyei András 803 
Hetvényi István 222, 242 
Hetyei András 311, 804, 813 
Hetyei László 230 
Hetyei Mór 230, 781 
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Hetyési István 680, 685 
Hetyési Sándor 500 
Hetyéssy Sándor 775, 776, 779 
Hetyéssy Sándorné Kotsis Margit 776 
Hetyésy Ferenc 595 
Hetyésy László 596 
Hetyey László 88, 90, 274, 277 
Hetyey Miklós 595 
Hetyey Mór 781, 783 
Hetyey Pál 673, 675 
Heubner Károly 198 
Hidas János 52 
Hidegh István 490, 700, 779 
Hidegh Mihály 693 
Hidegkúti András 320 
Hidi László 130 
Hidvégi Mihály 858 
Hieritz Pál 689 
Hild Henrik 347, 349 
Hildebrand Elek 413, 414 
Hildebrand G. 808 
Hildebrand Miksa 794 
Hildgrut 376, 382 
H i m a Ferenc 223 
H i m a György 223 
H i m a István 779, 843, 915 
H i m a János 223, 573, 582 
H i m a Lajos 223 
H i m a Sándor 223 
Himódi Sándor 782 
Hirschler (Szarvassy) Sámuel 490 
Hirschler Margit 535 
Hlinka László 518 
Hlivay Mátyás 129 
Hochburg Haas János 137 
Hódi Pál 133, 135, 226, 227 
Hodik György 657 
Hodik János 268 
Hodoscsek József 413, 414 
Hódy Pál 129, 135 
Hófbauer Pál 152, 157 
Hofbauer Pál 86, 89, 90, 132, 135, 168, 295, 298, 

752, 754, 790 
Hofer-Villanus János 534 
Hofíbauer Mátyás 136 
HofFer Ferenc 195 
HofFmann Ágoston 157 
Hoffmann Ernő 153, 154, 157 
HofFmann Ferenc 227 
HoíFner Lajos 535 
Hofhalter Rudolf 289, 309 
Hofmann (HofFmann) Péter 414 
Hofmann Ede 105, 108 
Hohenberg Farkas 385, 393 
Holbok József 541, 545, 562, 651, 653 
Holcz, Michael 430, 439 
Holdrái ts Mihály 431, 439 
Holeczi Ádám 737 
Holéczy Ádám 800 
Holéczy Mihály 99, 107, 129 
Holin Pál 788 
Holits (Holitsch) György 147, 157 

Holka (Fekete) Sámuel 268 
Holko Mihály 153, 157 
Holkó Sámuel 82, 84, 138, 141, 206, 210 
HoUerung Alfréd 292 
HoUner András 291 
HoUósi János 518 
Hollósy Elek 536 
Hollósy János 514 
Hollósy Miklós 172, 182 
Holota Tamás 93 
Holy János 141 
Homoky János 799, 801 
Homonnai Drugeth Anta l 749 
Honéczy Pál 81, 84 
Honfi György 240 
Honorius, Christian Ar tner 570 
Honthegyi Zsolt 368, 371, 375 
Horányi Ágnes 135 
Horeczky Gyula 709, 710 
Horeczky István 127, 129 
Horeczky Sámuel 147 
Horetzky (Horeczki) Gedeon 139, 141, 147, 172, 

182, 225, 227 
Horin Kálmán 100, 107 
Horn György 533, 536 
Hornyánszky Ágoston 195 
Hornyánszky György 291 
Hornyánszky Pál 436, 439 
Hornyánszky Viktor 291 
Horsetzky Jenő 393 
Hor thy István 495 
Hor thy Miklós 831 
Horvát Ferenc 470 
Horvát József 627 
Horváth Ágnes 844 
Horváth Andor 332 
Horváth András 118, 123, 545, 615, 838, 840 
Horvá th Árpádné 720 
Horváth Attila 754 
Horváth Attiláné 230 
Horváth Béla 407, 410 
Horváth Béla 562, 781, 783, 804 
Horváth Benedek 314, 697, 721 
Horváth Csilla 571 
Horváth Dániel 129, 296, 298, 805 
Horváth Dávid 268, 473, 500, 512 
Horváth Dénes 495, 496, 536 
Horváth Dezső 457, 814, 864, 909, 910, 913, 914, 

915 
Horváth Elek 616 
Horváth Ernő 615 
Horváth Ferenc 90, 121, 123, 356, 358, 361, 392, 

393, 394, 620, 621, 622, 641, 642, 677, 681, 685, 
699, 855 

Horváth Ferenc József lásd Bartucz István 
Horváth Ferencné 754 
Horváth György 403, 487, 490, 552, 559, 562, 620, 

622, 779, 826, 827 
Horváth Gyula 571, 578, 831 
Horváth Ilona 563 
Horváth Imre 121, 123, 542, 545, 886 
Horváth István 77, 519, 536, 552, 599, 779, 783, 
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815, 843, 860, 870, 872 
Horváth János 83, 84, 223, 230, 294, 297, 298, 309, 

402, 403, 490, 557, 558, 562, 563, 619, 626, 631, 
815, 878, 880 

Horváth Jánosné Szánthó Zsófia 628 
Horváth Jenő 666 
Horváth József 183, 223, 282, 320, 338, 350, 353, 

357, 360, 361, 366, 370, 372, 373, 375, 433, 439, 
631, 632, 670, 675, 692, 778, 779, 793, 794, 837, 
840, 843, 845, 847, 850, 876, 880 

Horváth Kálmán 393, 793, 794 
Horváth Károly 119, 122, 123, 223, 225, 227, 268, 

359, 361, 525, 563, 690, 906 
Horváth Kornél 211 
Horváth Lajos 284, 298, 321, 322, 323, 324, 327, 

338, 351, 353, 361, 398, 403, 410, 421, 573, 582, 
592, 598, 900, 903 

Horváth László 488, 490, 550, 611, 646, 647 
Horváth Lídia 844 
Horváth Márk 312 
Horváth Márton 860, 886 
Horváth Mátyás 495 
Horváth Mihály 96, 223, 230, 351, 353, 419, 422, 

423, 585, 647, 742, 745, 797, 798, 819 
Horváth Miklós 227, 251, 362, 447, 449, 562, 778 
Horváth Olivér 320, 386, 387, 393 
Horváth Olivérné 387, 393 
Horváth Pál 357, 361, 379, 380, 382, 414 
Horváth Péter 691, 860 
Horváth Sámuel 80, 84, 167, 170, 219, 221, 267, 

281, 301, 303, 511, 518, 519, 525, 552, 615, 675, 
767, 772, 906 

Horváth Sándor 67, 102, 105, 107, 110, 112, 139, 
141, 245, 248, 273, 319, 357, 358, 361, 369, 525, 
562, 586, 618, 691, 814, 820, 843, 847, 864, 865, 
867, 874, 875, 878, 880, 905, 906, 915 

Horváth Tibor 599 
Horváth Vilmos 641 
Horváth Zsigmond 369, 619, 814, 844, 846 
Horváth Zsoh 571, 721 
Horváth, Stephanus 858 
Horváthné Pecznyík Ilona 574, 582 
Hosius Jakab 385, 393 
Hosius János 126, 129 
Hosszufalusi Magdó András 87, 90 
Hotwagner József 292 
Hoycsi János 582 
Hőgyészi András 872 
HöUer János 689 
Hörcsöki (Hörcsöky) Miklós 584, 591, 638, 742, 

745 
Hörényi István 259 
Hörényi Lajos 258, 303, 598 
Hrabovszky Dénes 682 
Hrabovszky György 32, 77, 88, 132, 133, 135, 313, 

645, 647, 721, 739, 748, 899, 905, 906 
Hrabovszky István 230, 268, 317, 570, 605, 613, 

679 
Hrabovszky Jakab 425, 438 
Hrabovszky János 35, 660 
Hrabovszky József 182, 210 
Hrabovszky József Ignác 147 

Hrabovszky Mór 621 
Hrabovszky Sámuel 32, 56, 80, 132, 219, 274, 300, 

301, 303, 317, 396, 541, 604, 605, 613, 660, 680, 
744, 750, 797, 798, 800, 870, 872, 899, 908 

Hrabovszky Sándor 660 
Hrbusny István 83, 84 
Hrosch Tamás 148 
Huber Antal 148 
Huber Etelka 246, 247 
Huber János 164 
Huber Márkus 534 
Hubert István 494, 495, 785, 786, 831 
Hubert Pál 621, 622 
Hudi István 225, 227 
Hudoba András 136 
Hudy István 119, 123 
Hugyecz András 372, 375 
Hujber Irma 872 
Hunyadi János 623 
Hunyadi László 450 
Hunyadi Zoltán 791, 795 
Hunyady Nepomuk János 433 
Hurri, Seija 912 
Húsz János 748 
Huszágh Lajos 168,170 
Huszágh Vilma 237 
Huszár András 813 
Huszár Dávid 869, 872 
Huszár Gál 14, 16, 66, 126, 129, 197, 200, 216, 288, 

289, 291, 583, 749, 813, 869, 872 
Huszár István 872 
Hutflesz Mátyás 279 
Hutflesz Mihály 571, 735 
Hutter Zsigmond 320, 615, 616, 618, 619, 650, 653 
Hutyorai József 781 
Hübner Simon 656 
Hülvely Sándor 223, 523, 525 
Hütter Lajos 386, 393 
Hvizsgyalka György 689, 690 

I , í 
I. Ferdinánd 748, 749 
I, Ferenc 125, 257 
I. István, lásd Szent István 
L Károly 712 
I. László 863 
L Lipót 23, 27, 28, 65, 137, 241, 279, 306, 316, 320, 

395, 419, 455, 528, 554, 555, 567, 615, 625, 657, 
750, 763, 806, 810, 841, 883 

I. Miksa 655, 748, 777 
I. Rákóczi György 279, 567, 657 
I. Ulászló 102 
L Vilmos 715 
Ignácz Imre 416 
Ihász Beatrix 125, 128, 129, 226, 227 
Ihász Dániel 768 
Ihász Endre 123 
Ihász Ferenc 653, 709, 710 
Ihász Imre 536, 768, 770, 772, 900, 903 
Ihász Imréné 820 
Ihász István 898 
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Ihász János 770 
Ihász Jánosné Nagy Rózsa 820 
Ihász Károly 277, 287 
Ihász Lajos 40, 319 
Ihász Lajos 760, 768, 772, 846 
Ihász László 272, 276, 275, 276, 353, 598 
Ihász Mihály 562, 804, 865, 880, 886 
Ihász Rudolf 536 
Ihász Sándor 819, 820 
II. Ferdinánd 308 
II. Gusztáv Adolf 532 
II. Gyula 13 
IL József 31, 138, 145, 151, 221, 234, 244, 260, 266, 

279, 296, 316, 405, 442, 445, 452, 477, 487, 498, 
522, 527, 531, 569, 584, 601, 604, 605, 615, 618, 
625, 658, 669, 679, 709, 737, 738, 742, 778, 788, 
800, 810, 827, 838, 846, 848, 863, 870, 874, 884, 
889, 898 

II. Lajos 13, 137, 143, 191 
IL Rákóczi Ferenc 180, 316, 443, 487, 818 
II. Ulászló 137 
III. András 617 
III. Béla 137, 340, 722 
III. Endre 515 
III. Ferdinánd 567 
III. Frigyes 655 
III. Károly 27, 28, 65, 237, 306, 312, 357, 395, 396, 

487, 521, 569, 595, 601, 603, 610, 615, 637, 650, 
800, 826, 834, 848 

III. Mihály 12 
III. Sándor pápa 185 
Iklódi Samu 457 
Ilés László 632 
Illés Á d á m 297 
Illés Bálint 869 
Illés Gábor 571, 721 
Illés István 477 
Illés János 271 
Illés József 271 
Illés László 632 
Illés Péter 800 

Illés Sándor 113, 233, 276, 779, 816 
Illési Bálint 749, 872 
Illyés Á d á m 860 
Illyés Péter 522, 525 
Ilosvai Illés 860 
Imodis István 689 
Imre Ferenc 123 
Imre Istvánná 338 
Imre József 613 
Imre Kálmán 123 
Inotai Benedek 240 
Inotai Ferenc 240 
Institoris István 805 
Irányi Kamill 189, 193, 194 
Irréthelyi Illés 788, 794 
Isó Dániel 839 
Isó Dorot tya 619, 754, 838, 840, 850, 908, 911, 912, 

915 
Isó Vince 237, 246, 248, 562, 841 
Isó Zoltán 619, 754, 908, 911, 914, 915 
István deák 519 

István pap 562 
Ittczés József 632 
Ittzés Gábor 128, 129, 164, 179, 182, 210, 240, 243, 

244, 245, 248, 255, 256 
Ittzés János 7, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 62, 96, 115, 

142, 155, 156, 165, 169, 191, 226, 231, 243, 245, 
248, 253, 255, 256, 259, 262, 283, 325, 330, 332, 
333, 338, 371, 372, 373, 374, 387, 402, 421, 436, 
445, 455, 459, 474, 506, 529, 532, 543, 545, 630, 
647, 660, 694, 720, 771, 772, 776, 792, 794, 798, 
801, 806, 824, 850, 867, 877, 890 

Ittzés József 764 
Ittzés Mihály 46, 52, 239, 248 
Ittzés Zsigmond 319, 321, 323, 327, 353 
Itzés József 263 
IV. Béla 110, 270, 299, 354, 502, 583, 634, 643, 648, 

654, 765, 858 
IV. László 122, 357, 480, 515 
Iváncza Gábor 894 
Iváncza József 877, 879, 881 
Iváncza Pál 876, 880 
Ivánczy György 631 
Ivanics Mihály 423, 650, 653 
Ivánkó Péter 313 
Ivánkovics Dániel 657 
Ivány József 592 
Iványi Mihály 618, 708 
Iványi Sándor 317, 569, 814, 815 

J 
Jagasich Péter 220 
Jáger (Jáger) Mihály 536 
Jakab Elek 915 
Jakab Imre 491 
Jakab István 598 
Jakab Iván 168, 170 
Jakab József 94 
Jakab Miklós 133, 135, 169, 170 
Jakab Sándor 136, 456, 789, 790, 791, 792, 793, 794 
Jakab Zsigmond 129 
Jakobey Károly 351 
Jákói Margit 632 
Jakus György 243 
Jakus Imre 129, 161, 164, 198, 200, 239, 323, 416, 

427, 428, 438, 447, 449, 450, 682, 685, 901, 903 
Jakus János 256 
Jakus Sándor 200 
Jáky György 283 
Jalmbovits Pál 438 
Jamrich Béla 323, 327, 336, 338, 353 
Jamriska Sándor 72 
Jancsó Kálmánné 245 
Jáng Géza 907 
Ján i János8 , 327 
Janitskai János 230 
Jankó Dániel 77, 207, 210 
Jankó Kálmán 801 
Jankó Sámuel 864, 867 
Jankovits Béla 219, 229, 230, 253, 259, 268, 283, 

474,506,587,591,820 
Jánosa Ádám 599, 745 
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Jánosa Attila 219, 231, 240, 243, 248, 671, 675, 
710, 745 

Jánosa Ferenc 338, 599, 901, 903 
Jánosa Pál 745 
Jánosi Gábor 779 
Jánossy Gábor 491 
Jánossy József 844 
Jánossy Károly 128, 130 
Jánossy Lajos 71, 77, 127, 129, 847 
Jánosy Gábor 731, 735 
Jansa Ambrus 309 
Janus Pannonius 13 
Janzsó Jánosné 255 
Jány János 157 
Járfás András 696, 699, 700, 840 
Járfás Ferenc 613 
Járfás Pál 349 
Jaszky Péter 561, 562 
Jaurinus Győri János 644 
Javorniczky (Javornitzky) Ervin 359, 361, 866, 

867 
Jávorszky Márton 147 
Jelenik Mihály 172, 182 
Jenny Fridolin 660 
Jeskó Gusztáv 915 
Jeskó István 84 
Jeskó Zoltán 913 
Jeszenák János 150 
Jeszenák Pál 93, 150 
Jeszenovszky Sámuel 206 
Jeszenszky József 764, 783, 843 
Jeszenszky Pál 799, 801 
Jetter Jakab 659 
Jetter Mihály 653 
Jetter, Michael 506 
Jirkovszki Tamás 135 
Jó (Jos) Henrik 349 
Jó János 649 
Jobaházi Németh Mihály 563 
Johann Endre 438 
Jókai Etelka 768 
Jókai Mór 75, 768 
Jókuti (Jókuty) János 716, 721 
Jónácsik Imre 204 
Jónás Ella 778 
Jónás István 346, 349 
Jónás Lajos 322, 372, 373, 775, 778, 779 
Joó Ferenc 475 
Joó István 182 
Joó János 311 
Joób Olivér 535, 619, 685, 691 
Joódy Borbála 500 
Joós Géza 573, 582 
Joós György 314, 678, 750, 813, 838, 841, 843, 845, 

847 
Jorsits Attila 554, 559, 562 
Jószási Purgly Pál 907 
Józsa Ernő 578, 579, 581, 582 
Józsa Márton 89, 261, 380, 382, 416, 577, 587, 607, 

613, 641, 642, 745 
Józsa Zsigmond 396, 398 
József főherceg 209, 234 

Jugovits Ádám 490, 555, 562 
Jugovits Lázár 491 
Juhász Ferenc 281 
Juhász István 205 
Juhász Lajos 256 
Július Caesar 633 
Jummerspach Frigyes 289 
Juniász 11 
Junkuncz Sándor 397, 398 
Jurisich Miklós 655 
Jusztitorisz Mihály 145 

K. Remport Péter 660 
Kachelmann Győző 114, 116 
Kádár Gyula 337, 338, 428 
Kádár László 170 
Kádamé Varga Erzsébet 877 
Kádas (Kobelrausch) János 842, 843 
Kádas János 843 
Kadlecsik Árpádné 77 
Kadlecsik Gyula 119, 123 
Kadlicskó István 426 
Kadlicskó Sándor 438 
Kall Antal 77, 195 
Kail Géza 916 
Kaipel Jakab 157 
Kaiser Lajos 136 
Kajári István 223, 230, 265, 268, 273, 277, 509, 

518,819 
Kajári Miklós 228, 230 
Kajmánszky Pál 210 
Kajos Annamária 140 
Kajos István 776 
Kajos János 107, 114, 140, 141, 261, 718 
Kajtár Dénes 691 
Kakas E. József 786, 861 
Kakas János 225, 227 
Kakas József 429, 438, 783 
Kákonyi Zsófia 840 
Kakstetter Ferenc 115, 116 
Kalamár György 664 
Kalamár Péter 665, 666 
Kalamár Sándor 665, 666 
Kalamár Szidóni 664 
Kalavszky Kálmán 129, 202, 203 
Kalchbrenner József (Josef) 478, 483, 552 
Káldi Barna 252 
Káldi Ferenc 859 
Káldi György 223 
Káldi István 223 
Káldi József 879 
Káldi László 273 
Káldi Péter 223 
Káldosi István 916 
Káldy Barna 128, 236 
Káldy György 801 
Káldy Gyula 29, 647 
Káldy János 33, 223 
Káldy János 675 
Káldy József 356, 361, 879, 880 
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Káldy Lajos 223, 255, 256, 353, 830, 847, 853 
Káldy László 223 
Káldy Margit 709, 710 
Káldy Mihály 223, 558, 700 
Káldy Zoltán 46, 49, 114, 240, 252, 324, 333, 356, 

371, 381, 387, 398, 421, 422, 428, 435, 448 
Kalenovszky Tamás 87, 90 
Kalincsák Balázs 571, 686, 690 
Kalincsák Balázsné Varga Katalin 60, 660, 686, 

690 
Kalincsák Ferenc 77, 141 
Kalinka Márton 815 
Kalinovszky István 843 
Kalinovszky Tamás 742, 745 
Kalkó Lajos 108 
Kállay Ferenc 779 
Kálmán (Kadlecsik) Imre 83, 84 
Kálmán György 898 
Kálmán Sándor 563 
Kálmáncsay Vazul 545 
Kálmáncsehi Balázs 320 
Kálmáncsehi Sánta Márton 312 
Kalmár Ferenc 789, 795 
Kalmár János 183, 781, 899, 903 
Kalmár József 650, 653, 779 
Kalmár Károly 791 
Kalmár László 195, 452, 457 
Kalmár Pál 230, 804, 874, 905, 906 
Kalmár Sándor 488, 490, 781, 788, 808 
Kalmár Zoltán 115, 116, 336, 374, 386, 393, 793 
Kálózi Zsigmond 850 
Kaltsits Ádám 764 
Kályos Elemér 876, 880 
Kamondi (Klenner) Adolf 366 
Kamondi Lászlóné 867 
Kamondy Ferenc 872 
Kamondy Lajos 613 
Kamondy Márton 798, 872, 889 
Kanizsai György 307 
Kanizsai János 712 
Kanizsai Orsolya 191, 385, 388, 489, 712, 737 
Kanizsay János 617 
Kanizsay László 191 
Kankriny András 570 
Kantner Katalin 658 
Kapcsándy István 619 
Kapi Béla 7, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 56, 57, 

58, 89, 128, 132, 153, 161, 215, 216, 222, 226, 
238, 242, 248, 252, 267, 275, 281, 319, 320, 321, 
331, 332, 336, 337, 338, 342, 344, 346, 347, 352, 
356, 360, 364, 365, 369, 370, 372, 373, 374, 379, 
381, 390, 391, 398, 401, 403, 407, 408, 413, 429, 
430, 432, 434, 435, 447, 448, 449, 454, 473, 474, 
479, 482, 493, 505, 538, 542, 576, 597, 606, 628, 
651, 652, 653, 664, 671, 683, 684, 704, 709, 718, 
731, 732, 735, 738, 744, 753, 770, 782, 790, 801, 
831, 847, 865, 871, 875, 877, 893, 901, 914 

Kapi Gyula 42 
Kapi Jolán 303 
Kapi Rezső 385, 386, 393, 423 
Kapi Zoltán 77, 149, 156, 157, 866, 867 
Káph István 397, 398, 912, 915 

Kápli Kálmán 808 
Kápli Lajos 276 
Kápli Sándor 192, 195 
Kaposi Éva 779 
Kapp Ádám 135 
Kapp Henrik 132, 135 
Kappel József 157 
Kappel, Friedrich 506 
Kapssándy István 259 
Kapui Mihály 562 
Kapuy Mihály 494, 495 
Kapy Ádám 138, 141 
Kapy Gyula 598 
Kapy Rezső 598 
Kárász Ádám 230, 570, 651, 660 
Kárász György 905 
Karcsay Antal 650, 653 
Karcsay Ferenc 625, 631 
Karcsay István 650, 653 
Karcsay Lajos 667 
Karcsay Miklós 111, 116, 127,130 
Karcsay Sámuel 650, 653 
Karczag Mihály 299 
Kardos János 388 
Kardos József 229, 230, 258, 259, 303, 333, 334, 

381, 403, 820 
Kardos Keresztelő János 388, 393, 419 
Kardos László 81, 82 
Kardos Mihály 522 
Kardos Zoltán 524, 525 
Kardos Zsuzsanna 270, 271, 273, 276, 285, 287 
Kárevits János 361 
Kárfy György 779 
Kari János 433, 439 
Kárlótzy Ferenc 816 
Karnaczky Pál 843 
Karner (Karai) Jenő 141 
Karner Ágoston 387 
Karner Frigyes 656, 658, 660 
Karner József 808 
Karner Károlyné 535 
Karner Margit 706 
Karner Mihály 259 
Károly Ferenc 418, 422 
Károly István 265, 266, 268, 309 
Károly István 750, 766, 797, 864 
Károly Róbert 92, 180, 543, 655 
Károlyi Árny 616 
Károlyi Antal 700, 730, 735 
Károlyi Endre 619 
Károlyi István 27, 93, 172, 182, 219, 663, 892, 898 
Károlyi János 206 
Károlyi Viktor 192 
Kárpáti József 828, 830 
Karsay Ferenc 805 
Karsay Gyula 301, 303 
Karsay Ida 861 
Karsay Imre 551, 552 
Karsay János 99, 107, 195 
Karsay Lajos 
Karsay Lajos 61, 207, 210, 231, 247, 248, 257, 259, 

260, 263, 303, 804, 858, 862 
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Karsay Sándor 38, 56, 121, 123, 152, 219, 245, 246, 
248, 267, 274, 276, 294, 297, 298, 300, 301, 303, 
319, 369, 386, 538, 652, 680, 691, 698, 703, 709, 
729, 743, 752, 768, 769, 828, 839, 840, 846, 861, 
874, 900, 913, 914 

Karsay Sándor id. 294, 297, 298 
Karsay Zoltán 474, 500 
KarufFa 320, 355, 361 
Kasper József 135 
Kassai János 772 
Kassai Róbert 536 
Kassai Sutoris János 766, 772 
Kastelholz J. András 534 
Kastenhotz János 658 
Kastner Samu 535 
Kasza Ferenc 236 
Kasza János 741 
Kaszaházy Antal 449 
Kaszás József 282, 283 
Kasztner Samu 632 
Kató György 883 
Kató Sándor 886 
Kazdagh Márton 860 
Kazinczy Ferenc 218, 528 
Kazó István 635, 687, 833 
Kebele Péter 129 
Kebelei Ferenc 536 
Kebelei Péter 591 
Kebeley Péter 403, 702, 706, 779 
Kecheti Márton 15, 748 
Kecskeméti Albert 796 
Kecskeméti Szana Máté 248 
Kecskés János 242 
Kégly Györgyné 525 
Kelemen Benedek 617, 860, 883, 886 
Kelemen József 211 
Kelemen Márton 814, 843 
Kelemen Mátyás 647 
Kelemen Sándor 209 
Kelemen Sándor 769, 814, 880, 907 
Kelemen, Petrus 858 
Kelemenecz Tamás 620, 622 
Kéler Napóleon 909 
Kelinovszky Tamás 814 
Keller Sándor 872 
Kemenes Károly 483 
Kemenesi Rezső 772 
Kemény István 204 
Kemény János 737 
Kemény Károly 127, 129, 182, 814 
Kemény Lajos 361 
Kendeh K. Gusztáv 375 
Kendeh-Kirchknopf László 336, 338, 371, 409, 

444, 583 
Kenyeres Tímea 83 
Kenyeresi István 313 
Kenyő István 900 
Kepenyes Erzsébet 101 
Kercsmár Sándor 421 
Kerecsenyi Fodor Miklós 514 
Kerecsényi László 312 
Kerekes Csaba 571, 572, 582, 739 

Kereszt Tivadar 334 
Keresztes Dániel 126 
Keresztes György 191, 584 
Keresztúri Crucius Mihály 20, 516, 518 
Keresztúri Mihály 20 
Keresztúri Miklós 560, 562 
Kérges Albert 693 
Kérges Barnabás 693 
Kéri Gerzson 77, 78, 169 
Kéri János 168, 170, 329, 331, 333, 858 
Kerling András 658 
Kerman (Komann) János 286, 287, 311, 312, 457, 

815 
Kertész Antal 83, 84 
Kerti Károly 175 
Kertschmayer (Koczmajer) Mihály 12, 182 
Kéry Balázs 228, 230. lásd mégTumisczai Balázs 
Készei Pál 736 
Keszling Sámuel 456 
Kesztler Ede 130 
Kesztler László 113, 116 
Ketel 125 
Kétszer János 622 
Kettenbach Jakab 320 
Keveházi László 571, 660, 689, 690 
Kevendi Székely János 110 
Kevey (Krenner) György 706 
Keviczky Pál 495 
Keysznik (Küsznich) Tamás 309 
Kézai Simon 201, 784 
Khern Ferdinánd 656 
Kincse Pál 656 
Kincses Pál 271, 551, 552 
Kindler Mihály 535 
Kinizsi Pál 841, 882 
Király Csaba 60 
Király Ferenc 506 
Király Gyula 592 
Király Iván 495 

Király József 129, 369 592, 814, 847 
Király Lajos 770, 772 
Király Máté 26, 316, 326, 455, 457, 569, 603, 613, 

742, 745, 813 
Király Mátyás 443, 449, 456, 826 
Király Pál 872 
Király Sándor 429, 439 
Király Zsófia 576 
Királyföldi Péter 872 
Királyné Reizinger Már t a 77, 135 
Kirchknopf József 390, 393 
Kirchknopf László 164 
Kirchknopf Mátyás 570 
Kirchner Lajos 202, 204 
Kirchner Mihály 69, 77 
Kirchner Rezső 129 
Kirnbauer Gyula 386, 393 
Kimer Gusztáv 268 
Kimer László 195 
Kis (Szedencsek) Á d á m 157 
Kis Ádám 452, 456, 819, 820 
Kis András 692, 697 
Kis Bertalan 21, 22, 56, 83, 92, 271, 313, 315, 335, 
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360, 400, 418, 448, 469, 497, 513, 515, 516, 517, 
544, 545, 566, 567, 608, 617, 624, 668, 672, 674, 
695, 697, 702, 714, 721, 737, 833 

Kis Dániel 860 
Kis Dénes 811 
Kis Dezső 773 
Kis Imre 685 
Kis István 452, 453, 454, 456, 457 
Kis János 33, 34, 35, 37, 38, 56, 121, 138, 150, 152, 

182, 192, 218, 219, 221, 234, 248, 258, 260, 263, 
271, 280, 294, 297, 298, 301, 317, 341, 344, 345, 
347, 361, 377, 378, 382, 388, 397, 413, 420, 425, 
426, 431, 433, 436, 437, 438, 487, 511, 522, 528, 
535, 556, 596, 605, 612, 613, 672, 679, 698, 743, 
759, 760, 767, 795, 811, 814, 827, 846, 858, 872, 
899 

Kis József 263 
Kis Magda 612 
Kis Mihály 182, 819, 820 
Kis Pál 294, 895 
Kis Péter 27, 317, 486, 490, 883 
Kis Sándor 794, 811 
Kis Tatay Imre 426, 431, 437 
Kis Zsigmond 604, 613, 644, 645, 647, 826 
Kisfaludi László 800 
Kisfaludy Gáspár 555 
Kisfaludy János 559 
Kisfaludy Károly 598 
Kisfaludy Zsigmond 560 
Kisgeresdi Németh István 870, 872 
Kiss (Szedlák?) Á d á m 141, 147 
Kiss Ágnes 761 
Kiss A n n a 888 
Kiss Attila 571, 710, 866, 911 
Kiss Béla 338, 403 
Kiss Bódog Zoltán 327 
Kiss Dániel 86, 88, 90, 357, 361 
Kiss Dezső 853 
Kiss E. László 561 
Kiss Elek 552 
Kiss E m m a 592 
Kiss Endre 525 
Kiss Ferenc 84, 303, 538, 539, 592, 866, 867, 886 
Kiss Gábor 230, 500 
Kiss Géza 552 
Kiss György 115, 116,853 
Kiss Gyula 489, 490, 744, 745 
Kiss Ignác 745 
Kiss Ilona 535 
Kiss Imre 525, 682, 683, 738, 739 
Kiss Irén 182, 875 
Kiss István 111, 421, 580, 705, 706, 761, 779, 816 
Kiss István püspök 202 
Kiss Istvánná 519, 776 
Kiss János 180, 183, 230, 259, 370, 372, 373, 375, 

562, 585, 591, 631, 730, 731, 735, 775, 778, 779, 
789, 804, 815, 843, 847, 907, 908 

Kiss Jenő 222, 223, 254, 255, 256, 284 
Kiss József 90, 263, 276, 422, 525, 535, 562, 675, 

828, 845, 880, 899, 903 
Kiss Judit 559 
Kiss Kálmán 894 

Kiss Kálmánná 894 
Kiss Károly 514, 519, 579, 831, 879 
Kiss Károlyné 241 
Kiss Lajos 83, 84, 136, 230, 242, 243, 303, 454, 457, 

552, 560, 563, 585, 591, 745, 797, 798, 829, 858 
Kiss László 195, 525, 631, 870, 872 
Kiss László Endre 563 
Kiss Margit 89, 90, 303 
Kiss Mátyás 157 
Kiss Mihály 263, 552, 575, 780, 783, 822 
Kiss Miklós 219, 254, 273, 288, 289, 291, 292, 820 
Kiss Nándor 878 
Kiss Ödön 334, 378, 381, 382 
Kiss Pál 230, 296, 298, 500, 562, 675, 689, 745, 831 
Kiss Péter 128, 129, 658, 819 
Kiss Rigó László 116 
Kiss Samu 251, 255, 256, 263 
Kiss Sámuel 253, 263, 473, 490, 552, 880 
Kiss Sándor 208, 211, 223, 259, 273, 488, 490, 585, 

591, 684, 781, 783, 788, 795, 886 
Kiss Sándor dr. 193 
Kiss Sándorná 352 
Kiss Zsigmond 30, 219, 274, 279, 300, 303, 644, 

764, 798, 805, 843, 906 
Kiss Zsigmond i§. 300 
Kissné Kárász Rózsa 55, 62, 77, 196 
Kissné Tatár Éva 351 
Kisteleki József 164 
Kisváradi Sándor 449 
Kiszely Sándor 334, 381, 382, 456, 457 
Kizsán Katalin 860 
Klapka György 125 
Klaszekovich István 19, 20, 468, 469, 503 
Klaszekovics Mihály 56 
Klauser János 886 
Klauser Károly 536 
Klauzer János 689 
Kleeblatt Hermann 535 
Klein Endre 439 
Klein Gusztáv 433, 439 
Klein Henrik 378, 382 
Klein Miksa 394 
Klein Péter 135 
Klemens Antal 493 
Klement Jakab 767, 798 
Klenner Adolf 349, 353, 366 
Klenner József 119, 123 
Klenovics Imréné 361 
Klesch Dániel 503, 656 
Klimentné Ferenczy Andrea 109, 116 
Klinkel János 536 
Kluge Endre 752, 872 
Kluge Ferenc 872 
Kluge Pál 653 

Klutsovszky Mihály 511, 519 
Kmetty György 492, 868 
Kmoskó Pál 230 
Knár János 915 
Kniesz János 345, 349 
Knitlhoffer Ferencné 195 
Kóbor Jenő 890 
Kecel 12 
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Koch János 386 
Koch Mihály 393 
Koch, Manfréd 483 
Kóczán Béla 327 
Kóczán Lajos 148 
Kocsi Á d á m 620 
Kocsis József 640 
Kocsmáros Tibor 408 
Koczor Ferenc 500 
Koczor György 327, 451, 455, 456, 457, 621, 622, 

647, 719, 820, 871, 872, 890, 902 
Koczor Györgyné 872 lásd még Farkas Etelka 
Koczor Györgyné Farkas Etelka 871 lásd 

még Farkas Etelka 
Koczor Gyula 130 
Koczor József 268 
Koczor Kálmán 647 
Koczor Lajos 577, 578, 582, 660 
Koczor Márton 500, 573, 575, 582, 632 
Kodak Lajos 427 
Kodály Zoltán 100, 236 
Kohán (Kohány) András 182, 613, 616 
Kohán András 172 
Kohány András 97 
Koháry Ferenc 219, 222, 223, 278, 282, 283, 720 
Kohit Mihály 83, 84 
Kohut Mihály 320, 386, 393 
Kokas Irén 872 
Kokas Mihály 291 
Kokosch Gusztáv 83, 84 
Kokot Lujza 321 
Kóla István 486, 490, 674, 676, 697 
Kóla János 469, 517, 520, 525, 708, 710 
Kolbenheyer Albert 81, 84, 119, 122, 123, 135 
Kolbenheyer Mór 37, 528, 531, 533 
Kolbenheyer Moritz 535 lásd még Kolbenheyer 

Mór 
Koléri János 141 
Kollár Mátyás 514 
KoUerné Loós Zsuzsanna 450, 722, 727 
KoUéry János 147 
KoUonich Lipót 30, 289, 316, 657 
Kolmmann Mihály 535 
Kolonics Ernő 126 
Kolonics Ferdinánd 126 
Kolonics Lipót 126 
Kolontári (Kolontáry) András 620, 621, 622, 886 
Kolontári András 886 
Koloszár Alfonz 694 
Kolotorisz András 772 
Kolozsváry László 791 
Koltai (Kuchen) János 438, 439 
Koltai Bálint 696 
Koltai Horváth István 223 
Koltai Jenő 580 
Koltai József 409 
Koltai Laky Mihály 428, 438 
Koltai László 405 
Koltai Vidos Dániel 613 
Koltai Vidos Pál 653 
Koltay Gyula 545 
Komáromi Chapi Péter 545 

Komáromi János 176, 182 
Komáromy Jánosné Festetich Mária 220 
Komjáthy Elemér 174, 182 
Komjáthy Gyula 886 
Komjáthy Károly 225, 227 
Komjáthy Lajos 134, 136, 366, 415, 416, 598, 910, 

916 
Komjáthy Tibor 725 
Komon Pál 138, 141 
Komor (Fejes) Pál 764 
Koncz István 835 
Koncz János 835 
Konikorszky Jónás 486, 490 
Konrath, Friedrich 292 
Kontor István 521 
Kontor János 182, 423, 511, 518, 804 
Kontor, Jan 430, 439 
Kónya Dávid 223 
Kónya György 223 
Kónya István 223 
Kónya János 223 
Kopácsi István 16 
Kopácsy Pál 790 
Kopcsáni János 647 
Kopcsányi (Kopcsáni) János 647, 672, 674, 675, 

676 
Kopf András 803, 805, 808, 882, 886 
Kopjás András 783 
Koppány János 700 
Koppány vezér 232 
Koppányi János 811 
Korb Imre 905 
Korbély István 82, 84 
Korbélyi István 562 
Korcsek Pál 195 
Korcsmár József 353 
Korda Tibor 283 
Korén István 421 
Kormos Gyula 504, 534 
Korossy Lajos 347, 349 
Kós Ferenc 729 
Kosa Gergely 92, 96, 97 
Kósik Ferenc 706 
Kósik István 706 
Kósik János 706 
Kósik Jenő 706 
Kósik József 706 
Kossuth Lajos 37, 453, 650, 781 
Kosztoláni György 518 
Kótay János 674, 675 
Kotharides Sámuel 779 
Kotlóczi György 517, 518 
Kóts Lajos 133, 135 
Kótsch Mihály 153, 157 
Kott, Joseph 652 
Kottár A4ihály 309 
Kovács Ágnes 666 
Kovács András 573, 582, 621, 622 
Kovács Antal 684 
Kovács Béla 393, 699, 700, 790 
Kovács Béláné 700 
Kovács Eleonóra 77 
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Kovács Eszter 178, 182 
Kovács Etelka 449, 577, 785, 786, 804, 832 
Kovács Ferenc 355, 361, 611, 704, 706, 824, 843 
Kovács Géza 46, 237, 240, 243, 248, 256, 261, 374, 

375, 558, 562, 646 
Kovács György 423, 763, 764, 898 
Kovács Gyula 193, 194, 872 
Kovács Ilona 256 
Kovács Imre 630, 631, 641, 642 
Kovács István 88, 230, 303, 403, 434, 439, 525, 552, 

562, 598, 619, 689, 693, 706, 783, 811, 824, 888 
Kovács János 123, 223, 362, 449, 617, 779, 811, 840 
Kovács Jánosné 754, 840 
Kovács Jenő 706 
Kovács Jolán 439 
Kovács József 107, 269, 273, 725, 779 
Kovács Kálmán 269, 706 
Kovács Károly 900 
Kovács Lajos 84, 240, 438, 562, 710, 847, 850, 879 
Kovács Lajosné 372 
Kovács László 90, 120, 123, 183, 268, 411, 413, 414 
Kovács Lászlóné 727 
Kovács Márton 844 
Kovács Mihály 259, 268, 286, 287, 320, 361, 407, 

410, 446, 592, 598, 815, 844 
Kovács Mihály dr. 123 
Kovács Mihály i^. 286, 287 
Kovács Miklós 284 
Kovács Pál 237, 242, 729 
Kovács Pálné 240 
Kovács Pálné Haás Lídia 237 
Kovács Péter 500, 675, 694, 706 
Kovács Róbert 413 
Kovács Sándor 182, 193, 195, 230, 683, 706, 779 
Kovács Sándor dr. 181 
Kovács Sándor püspök 198, 199, 200, 202 
Kovács Sarolta 778 
Kovács Sebestyén Andrá s 552 
Kovács Zoltán 130, 359, 362, 823 
Kovács Zsigmond 297, 298, 563 
Kovácsics Benedek 545 
Kovácsics Géza 302, 303, 490, 783 
Kovácsics János 303, 797, 913, 915 
Kovácsics Jenő 674, 675 
Kovácsics Józsefné 794 
Kovácsics Sándor 268, 674, 675, 793, 795, 789 
KovácsnéTóth Márta 571, 623, 631, 633, 641, 642, 

740, 745 
Kovácsovics János 870 
Kovacsovics Teréz 872 
Kovasek/Kavasch Rajmund 251 
Kováts András 773 
Kováts Béla 700 
Kováts Imre 845 
Kováts János 814 
Kováts Mihály 827 
Kováts Péter 327, 511, 519 
Kováts Viktor 732, 733, 735 
Kovátsits János 139, 141, 598 
Kozár Imre 118, 123 
Kozár László 145, 148 
Kozár Lászlóné 145 

Kozári József 276, 899, 903 
Kozicz Károly 179 
Kozma Anett 366, 720 
Kozma Bálint 223 
Kozma Imre 258 
Kozma István 240 
Kozma János 780 
Kozma László 778, 779 
Kozma Mihály 237, 240 
Kozma Miklós 361, 396, 398, 779 
Kozmits Dezső 666 
Kozmits Gyöngyi 666 
Kozmits Zsuzsanna 571 
Ködös István 685 
Kőhler Albert 77 
Kőhler Jenő 195 
Köhler József 269 
Kölndorfer József 272 
Kőnig Fülöp 504 
König, Philippe 534 
Königsberg Lajos 697 
Köntös János 87, 90 
Körmendi György 361 
Körmendi János 225, 227, 692, 821, 824 
Körmendi Pál 698, 699, 824 
Körmendy György 357 
Körmendy Petra Kornélia 194 
Környei (Klauzer) Jenő 303 
Környei Jenő 303 
Körösi Imre 469, 551, 552 
Körösi Jolán 808 
Körösi Krisztina 662, 665 
Kőszeghy Mihály 656 
Kőszeghy Miklós 327, 340 
Kőszeghy Szekér Mátyás 534 
Kőszeghy Tamás 360 
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna 340, 343, 348, 349 
Kőszegi András 545 
Kőszegi Balázs 19, 468, 566 
Kőszegi László 210 
Kőszegi Lőrinc 497, 500, 516, 518 
Kőszegi Rozs Balázs 545, 721 
Kőszegi Szekér Mátyás 248 
Köszl Ottó 349 
Kövesdi János 820, 869, 872 
Kövesdi Pál 127, 129, 534 
Kövesdy János 817 
Kövesfi, Paullus 858 
Kövesi Károly 842 
Kövesi Pál 745, 846, 847, 860, 907 
Kövesi Sándor 843 
Köveskuti Gergely 310, 838, 840 
Kövessy Béla 99, 107 
Kövessy Károly 375 
Kövessy Pál 631, 800 
Kövessy Sándor 375, 598 
Kövesy Pál 625, 840 
Kracher György 135 
Krajcsics Rezső 578 
Krajczár Péter 788, 794 
Králik Aladár 148 
Krámer György 346, 349, 506, 535 
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Kranckenberg Ehrenreich Miksa 290 
Kránicz (Kránitz) Lőrinc (Lőrincz) 295, 495, 551, 

552, 826, 830, 898, 903 
Kránicz János 338 
Krasznay János 92, 96 
Krausz Auguszta 535 
Krausz Gottlieb 470, 504, 506 
Krauz András 861 
Krauz Péter 164 
Krcsmai János 431, 439 
Krebs Pál 151 
Krebsz János 157 
Kremser Károly 495 
Kremszner Jenő 536 
Krenner Jenő 448, 450 
Krenner Mária 503 
Krenosz István 536 
Kriek Sámuel 129 
Kring Gyula 378, 382 
Kring Henrik 433, 439 
Kring Jenő 366 
Kring József 329, 333, 349 
Kring Miklós 439 
Krisán (Krisanyi) Pál 147 
Krisán Dávid 93, 206 
Krisár Dávid 144 
Krisár Mátyás 144 
Kriskó András 97 
Kriskó Andrásné 77 
Kriskó Irén 255 
Kristóf 534 
Kristóf Kálmán 781, 783 
Kristóffy Gyula 872 
Krizbai Mihály 228, 230 
Krizsán (Krisán) Tamás 315 
Krizsán (Krisanyi) József 147 
Krizsán András 116, 402 
Krizsán József 138, 141, 426, 437, 438, 915 
Krizsán Pál 425, 428, 436, 438 
Krizsán Tamás 326 
Krizsánné Szabó Gábrielé 720 
Krizsány Dávid 77 
Krizsány József 211 
Krizsányi József 148 
Krizsár Dávid 147 
Krizsár Mátyás 147 
Krmann (Kermann) János 815 
Krmann Dániel 81 
Krokker István 620 
Kropf, Sámuel 535 
Kroph Richárd 725 
Kruczler Mátyás 849 
Krug Lajos 135, 636 
Krug, Josef 506 
Krumholtz Sámuel 697 
Kruse, Jákob 483, 529, 535 
Krutzler Gyula 706 
Krutzler János 533, 536 
Kuchen János 438 lásd még Koltai (Kuchen) 

János 
Kucsán József 675 
Kucsora 562 

Kukovits Éva 430 
Kulcsár Gábor 414 
Kulcsár György 14, 307 
Kulifay Albert 380 
Kultsán Pál 294, 296, 298 
Kummert Jenő 484 
Kun Jeremiás 779 
Kuncsik Dániel 183 
Kund Kálmán 536 
Kund Mihály 535 
Kund Samu 652 
Kund Sámuel 570, 653, 660, 704, 709, 710, 717, 

738 
Kund Sándor 38 
Kund Vilmos 535 
Kund Vince 318, 327, 366 
Kundl, Vincenz 329, 333 
Kunfalvi János 660 
Kunos Jenő 692 
Kunst Irén 692 
Kunszt János 291 
Kupai György 697 
Kurcz György 916 
Kustra Csaba 343, 349, 380, 382, 416 
Kustra Márton 498 
Kuszák Béla 259 
Kuszák István 237 
Kutas Ádám 282, 284 
Kutas Elek 323, 324, 327, 331, 412, 414, 421, 447, 

449, 454, 456, 457 
Kutas Kálmán 443, 448, 449, 732, 735 
Kutasi Istvánné 449 
Kutassy János 110 
Kutassy Matild 632 
Kutasy György 473, 545 
Kutasy István 838, 840 
Kutcsány István 754 
Kuthy Dezső 113 
Kúti Géza 373 
Kúti János 807 
Kutsán István 265, 266, 268, 804, 906 
Kutsán István ifl. 266, 268 
Kutsán Pál 341, 349, 760 
Kutsány István 750 
Kutsera Márton 490, 519, 556, 562 
Kutzelni József 148 
Kuzma István 562 
Kuzmich Péter 636 
Kuzmics István 313, 350, 388, 396, 398, 411, 419, 

421, 422 
Kuzmics Péter 236, 609, 615 
Kuzmits (Kuzmics) István 688, 689 
Küffer János 135,438 
KüfFner Ádám 291 
Kühn János 536 
Kühn Tóbiás 533, 536 
Kürti Gergely 813 
Küttel Ernesztina 535 
Kvaton Varga János 829 
Kvellenberger (Coellenberger) Sámuel 147 
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Laász János 174, 181, 183 
Laborczi Zoltán 250, 252, 253, 261, 262, 263, 374, 

375, 393, 646, 876, 880 
Lábossá Lajos 77, 101, 103, 107, 114, 133, 135, 155, 

169, 179, 197, 204 
Lackner Elvira 237 
Lackner Ernő 439 
Lackner Károly 507 
Lackner Kristóf 527 
Lackner Pál 156, 157, 240, 243, 245, 248 
Lackner, Sámuel 292 
Lacknemé Puskás Sára 156, 157, 245 
Lacsni Famelici Márton 620 
Lacza István 843 
Lacza János 257, 299, 780,822 
Laczkó András 497, 500 
Laczkovics Szűcs Gergely 455, 457 
Ladányi Miklós 559, 562 
Ladila József 336 
Ládonyi (Ladila) György 329, 333, 398 
Ládonyi Ferenc 309, 313, 314, 315, 320, 326, 516, 

517,518 
Ládonyi György 222, 223 
Lagler Alfréd 506, 536 
Lágler Béla 323, 324, 327, 336, 338, 392, 401, 403, 

408, 700 
Lágler Ede 394 
Lágler György 361, 721, 815 
Lagler József 535 
Lagler, Johann 535 
Lahman Márton 345 
Lahne Frigyes 535 
Laitner Ferenc 536 
Lajos deák lásd Szegedi Lajos 
Lájpczig Antal 394 
Lájpczig János 815, 816, 846 
Lakatos György 323, 353, 358, 361, 447, 449 
Lakatos János 788, 794 
Lak iÁdám678 , 685, 814 
Laki Gáborné 219 
LakiJános310, 602, 613 
Laki József 320 
Laki Varga István 847 
Lakos Ádám 303, 584, 591, 760, 815 
Lakosi Gergely 494, 495, 562, 598 
Laky István 357, 361, 420, 562 
Laky János 377, 378, 382, 457 
Laky József 756, 760, 899, 903 
Laky Kornél 735 
Laky Mihály 382 

Lampért Gábor 382, 415, 416, 867, 895 
Lampert Mihályné 141 
Lampérth Gjoila 59 
Lampertus Gábor 533, 536 
Lancsi Famelici Már ton 622 
Lándori dr. Kéler Bertalan 77 
Lándori dr. Kéler Zoltán 77, 100, 108 
Láng János 531 
Láng József 164 
Láng Mátyás 469, 528, 534 

Láng Mihály 164 
Láng Sándor 164 
Langer József 483 
Lantai Gyula 905, 907 
Lantos Imre 347, 349, 916 
Lány Mihály 303 
Lányi Kálmán 442, 449 
Lányi Károly 888 
Lányi Mihály 438, 764, 888 
Lányi Sándor 916 
Lapossá István 304 
Laschober Gusztáv 535 
Laskai Bató István 248 
Laskarin Hermin 321 
Laskó Máté 313 
Laskó Ozsvát 13 
Laskói János 335 
Lasmár Gergely 721 
Lasnár Gergely 310, 545, 672, 674, 675, 696, 697, 

699 
Lassú Tamásné 60, 906 
Lászlai Benedek 516, 518 
László Aladár 298 
László Benedek 468 
László Dávid 916 
László Elek 798 
László Ferenc 457, 823, 880, 881 
László Gábor 847 
László Gusztáv 148 
László György 827, 840 
László Irma 875 
László János 148, 598, 751, 764, 806, 811, 842, 843 
László Jónás 869, 870, 871, 872 
László Kálmán 730, 731, 735 
László Kálmán dr. 44 
László Károly 397, 398 
László Miklós 46, 303, 557, 562, 790, 831, 865 
László Pál 263, 886, 899, 903 
László Sámuel 778, 779, 839, 840, 842, 847 
László Zsófia 271 
Lászlófalvi Eördögh Mátyás 689 
Laucsek (Lautsch) József 783 
Laucsek (Lautsek) György 439 
Laucsek (Lautsek) István 414, 426, 431, 438, 439 
Laucsek András 223 
Laucsek György 82, 84, 437 
Laucsek Gyula 819 
Laucsek István 426, 431, 811 
Laucsek János 808, 887, 888, 902, 903 
Laucsek Jónás 259, 280, 283, 473, 557, 561, 562 
Laucsek József 141 
Lauer György 291 
LaufFGéza 536 
Launer Gusztáv 135 
Launer György 533, 536 
Laurenszky Gusztáv 113 
Laurentiades (Laurentiádesz, Laurentius) János 

545, 494, 495, 525, 562 
Lautsek János 147 
Laymarius Antal 598 
Láz Vilmos Henrik 183 
Lazányi Béla 872, 900, 903 
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Lázár György 876, 880 
Lázár Pál 876, 880 
Lazáry Sándor 456, 457 
Lázi György 524, 525 
Lebo Ferenc 245 
Ledig János 437 
Légrádi Gergely 400, 403 
Légrády István 687 
Lehel Endre 700 
Lehel Ferenc 732, 735 
Lehel László 120, 122, 123, 129, 447, 450 
Lehner János 361, 403 
Lehner Vilmos 361 
Lehoczky András 343, 349 
Lehoczky György 621 
Lehoczky János 144, 147 
Leitgeb János 535 
Leitner András 703 
Leitner Terézia 292 
Lekow Lajos 842 
Lelbach Keresztély 337 
Leman János 195 
Lénárt Benedek 311, 316, 326, 568, 569, 582, 702, 

833, 834 
Lendvai János 780, 783 
Lendvai Mihály 311 
Leng Pál Jenő 107 
Lengyel Dezső 394 
Lengyel Henriett 381 lásd még Cairns-Lenygyel 

Henriett 
Lengyel Lajos 393 
Lengyel Sándor 683, 706 
Lenháti (Lenhardt) János 457 
Lenháti Etelka 592 
Lénk Vilma 535 
Lenszkay (?) 182 
Lenthi Imre 309 
Leonwald Andreas 483 
Leposa József 230 
Leposa Mihály 180, 181, 182 
Lepossa Dániel 291, 292 
Lepovics István 457 
Léránth Ferenc 835 
Lerch Lipót 535 
Lerch, Leopold 535 
Leskó Béla 204 
Leskó János 147 
Lesták Mihály 182 
Lethenyei (Lethenyey) István 21, 468, 516, 518, 

544, 545, 565, 566, 714, 715, 721 
Lethenyei István 21 
Lévai György 780, 783 
Lévai László 349, 805, 808, 828 
Leveledi Kozma János 907 
Libscher, Gottlieb 186 
Lichtenvalder János 452 
Lichtl Károly 343, 349 
Liebezeit Martin 483 
Liguszti Pál 341, 349, 428, 438 
Limberger Gyula 482, 484 
Limpárné Darabos Mária 60, 607 
Linde Gábor 347, 349, 433 

Linde Konrád 341, 349 
Lipner Pál 536 
Lipó András 883 
Lipóth Mihály 702, 703, 706, 804 
Lippai Vendel 268 
Liptai András 296, 298 
Liptai Sámuel 230 
Lipták Béla 370 
Lipták Mihály 148 
Liptay András 99, 104, 107 
Liska Endre 320, 434, 439 
Lisztius János 470 
Lisztmayer János 157 
Liszy György 483, 484 
Liszy István 167, 169 
Litvay Endre 386, 387, 393 
Litz János 864 
Lobkovicz (Lobkovitz) Poppel Éva 308, 309, 749 
Locszva (?) Aurél 794 
Locza István 880 
Loibersbeck Ede 689 
Loksa István 82, 84 
Lomjánszky István 443 
Lonszkay Márton 519 
Loós Csaba 408, 442, 449, 450, 455, 456, 457, 701, 

705, 706, 707, 727 
Loós Csabáné 706 
Loós János 323, 393, 408, 410, 447, 449, 815 
Loós Zsuzsanna 408, 726 lásd még Kollerné Loós 

Zsuzsanna 
Lóránt József 251 
Lóránt Ödön 872 
Lórántffy Lajos 653, 721 
Lórántffy Péter 915 
Lórántffy Zsuzsanna 188 
Lórántfy Lajos 716 
Losi András 678, 685 
Losonczi János 285, 287 
Losonczy Arthur 700 
Lossics István 308 
Lóth Ferenc 227, 675 
Lóth József 261 
Lovas Béla 435, 439, 779 
Lovas Henrik 183 
Lovas Laász János 183 
Löbel Konrád 329, 333, 348 
Lőcsei Károly 685 
Lődi István 898 
Löhner Kristóf 503, 506 
Lőke Sándor 388, 394, 545 
Lőrinc (Lőrincz) György 427, 438 
Lőrincfi Pál 780 
Lőrincz Kristóf 548 
Lőrincz Lajos 427 
Lőrinczfy Pál 494, 495, 562 
Lőrincsik Judit 303 
Lövey (Lőwei, Lőwey) Balázs 27, 233, 248, 763, 

772 
Löw Miklós 512 
Lucae (Luce, Lucze) János 779, 800, 886 
Ludig Gusztáv Adolf 562 
Ludván Endre 89, 90, 97 
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Ludván János 682, 683, 684, 685 
Ludván Pál 223 
Ludván Sándor 
Ludván Sándor 303, 457, 613, 683, 684, 685 
Ludvig Ferenc 862 
Ludwig Máté 533, 536 
Lukács István 46, 58, 243, 248, 586, 591, 801 
Lukács József 129 
Lukácsy Dezső 302, 303, 783, 793 
Lukácsy Miklós 563 
Lumnicer Lumnitzer) Mihály 241 
Lumnitzer Sándor 495 
Lupták Gyula 253, 261, 263 
Lustyik (Detre) Lajos 202 
Luthár Ádám 275 
Luthár István 799, 802 
Luthár János 263 
Luthár Lajos 727 
Luther Márton 245, 313, 532, 677, 751, 879, 908 
Luttenberg János 598 
Luttenberger János 692 
Lux Győző 135 
Lux János 484 
Lux Károly 210 
Lux Lajos 195 
Lux Rezső 365, 366 
Lühe Oszkár 525 

M 
M. Nagy Bálint 663 
Macher (Mohar) Endre 133 
Macher György 151 
Macher János 154, 157 
Macher Lajos 267, 268, 349 
Macher Sándorné 219 
Maczkó János 808, 810 
Mádai Izidomé 901 
Madár Dezső 99, 107 
Madár Endre 253 
Madár Mátyás 77, 139, 141, 227, 229, 230 
Madár Rezső 412, 414 
Madarasy László 619 
Madarász István 330, 331, 332, 333, 334, 347, 348, 

382, 456, 457 
Madarász László 834 
Madocsay Miklós 194 
Madolay János 814 
M á d y Zoltán 45, 49, 207, 211 
Magasi István 847 
Magasi Sándor 679 
Magassy András 623 
Magassy Dániel 645, 647, 840 
Magassy Dávid 317 
Magassy Dávid 570, 645, 647, 861 
Magassy Erzsébet lásd Asbóth Lászlóné 
Magassy György 829 
Magassy Katalin 133, 135, 162, 164, 237, 480, 483, 

506, 513, 518, 536 
Magassy Miklós 623 
Magassy Róza 830 
Magassy Sándor 14, 24, 30, 48, 90, 120, 123, 225, 

228, 297, 298, 436, 536, 616, 619, 631, 641, 642, 
647, 685, 741, 745, 798, 813, 814, 832, 877, 880, 
890 

Magassy Sándor iQ. 295, 298, 495, 820, 873, 877, 
880 

Magassy Sándorné Urbán Margit 877, 880 
Magassy Vilma 558 
Magassy Zoltán 224, 226, 227, 613 
Magasy János 524, 525 
Magdeburgi Joachim (Joakim) 216, 248 
Magdó András 27, 151 
Magyar (Magyari) János 783 
Magyar Géza 77, 107, 174, 175, 182, 183, 598, 763, 

764 
Magyar György 545 
Magyar István 208, 230, 886 
Magyar István ilQ- 208 
Magyar János 780 
Magyar József 700, 814 
Magyar László 51, 120, 122, 123, 179, 182 
Magyar Manó (Emánuel) 764 
Magyar Mihály 83, 84, 285, 287, 697 
Magyar Soma 844 
Magyarbéli György 486, 490 
Magyar i István 19, 20, 56, 110, 468, 516, 566, 608, 

635,674,697,714, 721, 737 
Magyar i János 271, 276, 295, 495 
Magyar i Mihály 644, 647 
Magyar i Miklós 322, 372 
Magyar i Pálné 612 
Magyarosi János 700 
Magyary Miklós 815 
Máj Géza 349 
Máj Henrik 439 
Majercsik János 845 
Major Jenő 136, 366, 386, 562, 783 
Major P. Gáborné 204 
Major Pál 280, 284, 291, 292 
Major Samu 545 
Major Sámuel 295, 298 
Majthényi György 425, 428 
Makatura János 865, 866, 867 
Makker Sándor 793 
Makovecz Imre 325, 416 
Makovinszky (Makoviczky, Makovitzki) Tamás 

617, 826, 830 
Makovinyi Pál 101, 107, 204 
Makovnikné Hüffner Györgyi 480, 483 
Makrai (Makker) Sándor 457 
Makrocs Sebestyén 309 
Malaga Elza 89, 237, 421, 685, 692, 709, 876, 901 
Malatides (Malatidesz) Dávid 152, 157, 915 
Malatides (Malatidesz) Pál 88,167, 170 
Malatides Gábor 133, 135 
Malatides János 147 
Malatides Sándor 157, 164 
Malatidesz József 271, 276, 406, 410 
Mallekóczy Miklós 308, 309 
Maller Kálmán 129 
Maltrics (Maltrits, Maltsis, Maltsits, Máltsits) 

Á d á m 225, 227, 843, 906 
Mályusz Elemér 13 
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Manczél Mihály 93 
Manke-Lackner Eszter 858, 862 
Mankóbüki Fodor Ferenc 595 
Mankóbüki Fodor József 595 
Mankóbüki Horvát György 470 
Mankóbüki Horváth György 595 
Mankóbüki Horváth István 545 
Mankóbüki Horváth László 541, 545, 595, 599 
Manlius János 516, 714 
Manninger Gusztáv Adolf 375 
Manninger György 729 
Mányoky Mihály 198 
Maráczi János 154 
Marastoni Jakab 504 
Marcus Aurelius 11 
Márczis Sándor 500 
Marecsek Márton 431, 439 
Margócsy Emil 49 
Mária Dorottya 36, 671 
Mária királyné 31 
Mária Terézia 27, 65, 122, 150, 216, 233, 234, 235, 

237, 242, 244, 288, 300, 357, 487, 510, 569, 604, 
615, 638, 742, 777, 782, 814, 826, 884, 905 

Marian Sporsics 320 
Marics Éva 336 
Marics István 338 
Maris György 279, 283 
Marjai (Miszel) Ferenc 352, 353 
Márk Ernő 861 
Markó Ákos 911 
Markó Frigyes 916 
Markó Imre 666 
Markó Kálmán 664 
Márkus Boldizsár 126, 129 
Márkus Ferenc 887 
Márkus Géza 7, 882 
Márkus Mihály 333, 360, 372, 373, 374 
Márkusné Varga Judit 211 
Maróci Soszóczai György 228, 230 
Marosi József 129 
Marosi Mihály 83, 84, 168, 169, 170 
Maróthi (Maróthy) Zsuzsanna 455, 673 
Maróthy Menyhért 583, 591 
Maróthy Péter 687 
Marschalkó Jenő 382 
Marschall Ferenc 503 
Marth Béla 391, 394 
Martinék Károly 706 
Martiny Júlia 246 
Martiny, Friedrich von 506 
Martinyi Frigyes 536 
Mártinyi Márton 802 
Marton Ágnes 760 
Marton Bálint 690 
Marton Gábor 746 
Marton György 491 
Marton István 580 
Márton János 349 
Marton józsef 580, 811 
Marton Mihály 157, 535 
Marton Pál 745 
Marton Sándor 408, 410 

Marton Tamás 61 
Mártoni Márton 320, 445, 450 
Martonné Némethy Márta 661 
Martonvásári Gergely 205 
Mártony Elek 321 
Martos (Mayer) István 394 
Martos Ödön 107, 538, 539, 718, 721 
Maschtena József 147 
Maskovics Pál 867 
Masnitzius (Masnitius, Masnitzius) János 147, 

425, 438 
MátéíFy Lőrinc 678 
Maternus Kristóf 658 
Máthé Csaba Levente 754, 852, 853 
Mátics János 598 
Mátis András 877, 880 
Mátis Antal 843 
Mátis Ferenc 798 
Mátis György 814 
Mátis István 101, 107, 194, 374, 375, 573, 582, 664, 

665, 760, 804 
Mátis János 886 
Mátis József 578, 840 
Mátis Kálmán 843, 850 
Mátis Károly 562, 858 
Mátis Mihály 487 
Mátis Péter 798 
Mátis Sámuel 814, 829, 915 
Mátis Sándor 413, 414, 457 
Matisz András 746 
Matisz Gábor 880 
Matisz Gyula 874, 878, 880 
Matisz János 829, 874, 878 
Matisz Károly 267, 268 
Matisz Sámuel 118, 123, 276, 487, 490, 562 
Matkovich Gábor 259 
Matkovich Géza 259 
Matkovich Imre 230, 259 
Matkovich István 34 
Matkovich János 269 
Matkovich László 230, 258 
Matkovich Pál 33, 257, 258, 317, 350 
Matkovich Sándor 259 
Matkovich Tivadar 752 
Matkovich Zsigmond 230, 267, 269 
Matkovics István 136 
Matkovics Tivadar 136 
Matkovitch Pál 767 
MatkovitsTivadarl36, 829 
Matolai János 361 
Matolcsy Sándor 332 
Matolcsy Sándorné 332 
Matota János 309 
Mátrai Zoltán 334 
Mátray Magdolna 130 
Matus Klára Krisztina 60, 371, 529 
Matuz Pál 562 
Matyák János 524, 525, 783 
Mátyás király 13, 110, 137, 278, 655, 784, 858 
Mátyás Sándor 776 
Mautzer Mihály 151 
May (Máy) József 332, 334, 366 
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Mayer Dániel 206, 210, 764 
Mayer Endre 721 
Mayer Ferdinánd 909 
Mayer Géza 226, 227 
Mayer József 379, 382 
Mayer Károly 727 
Mayer Mihály 268 
Mayer Oszkár 225, 227 
Mayer Ödön 538 lásd még Martos Ödön 
Mayer Vilmos 100 
Mazári Dániel 25 
Mecséry Dániel 660 
Mecséry Sarolta 861 
Medgyaszay Vince 332, 372, 373 
Medgyaszay-Brunner Emil 472 
Medgyesi József 435 
Medveczky Tóbiás 689 
Megyeri Gáspár 808 
Megyeri Imre 808 
Megyesi Róbert 700 
Meinhardt Andrásné 436 
Meissner Mihály 534 
Meiszmer Mihály 470 
Meixner Etelka 133 
Melanchthon Fülöp 17, 634, 713 
Melcser Richárd 157 
Melich János 689 
Melicskó Miklós 403 
Melius Juhász Péter 14, 312 
Melkovics Imre 253 
Mellány György 93, 97 
Mendel (Mindöl) Tamás 172, 182 
Mendel Gáspár 151 
Mendel János 585 
Mendel Tamás 299, 303 
Mendelényi Ede 187, 195 
Mendelényi János 716, 721 
Mendelényi Sámuel 689 
Mendöl (Mindöl) Tamás 268 
Mendöly János 457 
Menke,Volker 526, 530, 525, 536 
Mensatoris (Asztalos) Mátyás 602 
Mensatoris Mátyás 311, 613 
Ments Orsolya 194, 506, 720 
Mentz Sebestyén 434, 439 
Menyes Gyula 52, 55, 60, 62, 256, 616, 619, 665, 

739 
Menyes János 298 
Menyesné Uram Zsuzsanna 61, 226, 227, 231, 

247, 254, 256, 739 
Menyhár István 46, 322, 369, 370, 375, 393, 449, 

793 
Menyhárdt Frigyes 535 
Menyhárt Ilona 83, 84, 779 
Menyhárt István 880 
Menyhárt Izabella 735 
Mercy, Claudius Florimundus 31 
Mérey Károly 428 
Mérges Miklós 273 
Mémyei Károly 911 
Mérnyei Sámuel 164 
Mérnyi Ádám 320 

Memyi Sámuel 320 
Meskó László 148 
Meskó Pál 879 
Messerschmidt Mátyás 147 
Messit András 148 
Mesterházi Nagy László 563 
Mesterházy Attila 578 
Mesterházy Balázs 60, 506, 529, 535 
Mesterházy Bálint 223 
Mesterházy Elek 618, 619 
Mesterházy Ernő 44, 667, 670, 675 
Mesterházy Ferenc 46, 207, 210, 370, 371, 374, 

375, 457, 642, 853 
Mesterházy Gedeon 491, 691 
Mesterházy Imre 664, 665, 666 
Mesterházy János 403 
Mesterházy Jenő 375, 457 
Mesterházy József 779 
Mesterházy Károly 551, 552 
Mesterházy László 46, 716, 717, 721, 790, 872 
Mesterházy Margit 387, 393 
Mesterházy Nagy Antal 800 
Mesterházy Ödön 552, 675 
Mesterházy Sándor 319, 321, 322, 327, 352, 355, 

358, 395, 397, 398, 402, 608, 634, 636, 637, 639, 
641,721 

Mesteri Pál 311, 702 
Mestery Lajos 632 
Mestery Mihály 773 
Mészáros Béla 720 
Mészáros Ernő 375, 598 
Mészáros Ferenc 176, 183, 866, 867 
Mészáros Gyula 902, 903 
Mészáros Ida 793 
Mészáros Imre 209, 210 
Mészáros István 174, 219, 221, 223, 272, 301, 357, 

361, 801 
Mészáros János 173, 179, 182, 223, 304, 498, 500 
Mészáros József 239 
Mészáros Lajos 878 
Mészáros László 427, 438, 778 
Mészáros Miklós 108 
Mészáros Pál 101, 108 
Mészáros Péter 97, 266, 268, 548, 552, 804 
Mészáros Sámuel 277, 805 
Mészáros Sándor 211, 286, 287, 292, 329, 333, 379, 

382, 410, 562, 586, 785, 786, 793, 815 
Mészáros Tamás 77, 78, 108, 115 
Meszlényi János 697 
Meszlényi Terézia 839 
Metód 12 
Metséri István 840 
Mey, Andreas 535 
Mezibrodszky (Mezibróczky) István 164, 341, 

349, 377, 382 
Mezibrodszky Pál 377, 382 
Mezősi Árpád 136, 346, 349 
Michaelis Frigyes 660 
Michaelis Izidor 660 
Michoninus Jakab 631 
Micsinay Ervin 114, 116 
Micski Ferenc 622 
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Mihácsi Lajos 61, 535, 559, 562, 772, 778, 837, 840, 
845, 850 

Mihácsy János 618 
Mihály Dezső 49 
Mihály Gyula 444 
Mihály János 703 
Mihály Józsefné 820 
Mihály Sándor 322, 653, 752, 753, 819, 876, 877, 

880, 900 
Mihályfi Ernő 49 
Mihályi Gézáné 790 
Mihályi Gyula 223, 298 
Mihályi Kálmán 491, 525, 901, 903 
Mihályi Károly 157, 438 
Mihályi Lajos 770 
Mihályi Sándor 789, 795 
Miholich (Miholics) Lukács 516, 517 
Miholics Balázs 698 
Miklás Mihály 242 
Mikler Győző 320 
Mikó Tihamér 552 
Mikó Zsigmond 428, 438, 908, 915 
Mikola László 375 
Mikolás Kálmán 208, 210, 473, 552 
Miksa király 16 
Milán János 146, 147, 154, 157 
Milán Zoltánná 147 
Milassin Miklós 891 
Millner Ferenc 425 
Mindszenthy (Pehm) József 307 
Mirus János 658 
Miskei (Miskey) Á d á m 327, 396, 582, 569, 570, 

603, 604, 605, 613, 742, 745, 804, 826, 827, 830, 
834 

Miskei János 799 
Miskei Sándor 826 
Miskey (Miskei) Ádám 316 
Miskolczy Mihály 403, 455, 457, 647 
Misley István 26 
Missura Tibor 115 
Miszel Károly 107 
Miszlai István 191, 194, 895 
Mitykó András 647, 764, 770, 772, 794, 820, 901, 

903 
Mitykó Zoltán 239, 268, 370, 372, 373, 375, 449, 

646, 685 
Mlinárik László 804 
Mlinárik Pál 489, 490 
Mód Aladár 562, 592, 613, 677, 683, 684, 685, 790, 

802, 808 
Mód György 135 
Mód Jolán 303 
Mód Lajos 814 
Mód László 303 
Mód Lénárd 259, 317, 680, 681, 683, 685 
Mód Mihály 680, 685, 745 
Mógor Ferenc 843 
Mogyorósi Gyula 598 
Mogyorósy Gyula 764 
Mohácsi Imre 129 
Mohácsi László 785 
Mohácsy Lajos 46, 562, 830, 831, 832 

Mohácsy László 770, 772, 786 
Mohácsy Már ta 770 
Mohar (Macher) Endre 132, 135 
Mohar Ilona 132 
Mohar József 403 
Mohaupt Osvald 448 
Mohr Imre Mihály 660 
Molitor András 766, 772 
Molitoris (Molitorisz) András 268, 273, 277, 780, 

783, 906 
Molitoris (Molitorisz, Molitorisz) János 83, 84, 

321, 409, 571, 576, 607, 613, 618, 619, 639 
Molitoris György 307, 448, 450 
Molitoris Péter 687 
Molitoris Zakariás 229 
Molitorisz Sámuel 906 
MoUer András 626 
Molnár (Macher) Endre 135 
Molnár (Macher) Géza 136 
Molnár Ádám 81 
Molnár András 279, 779, 844, 850 
Molnár Anna 913 
Molnár Béla 491 
Molnár Elemér 484, 495 
Molnár Eszter 720 lásd még Heinrichs Eszter 
Molnár Gábor 127, 129, 294, 297, 298, 870, 872 
Molnár Gyula 77, 89, 90, 111, 112, 116, 129, 210, 

353, 841, 866 
Molnár Gyula dr. 84, 195 
Molnár Gyuláné 196 
Molnár István 87, 90, 170, 242, 524, 631 
Molnár János 487, 675, 872, 907 
Molnár Jánosné 835, 900 
Molnár Jenő 725, 726, 727, 831 
Molnár József 146, 147, 219 
Molnár Józsefné Káldy Mária 238 
Molnár Károly 242 
Molnár Lajos 183, 229, 230, 253, 323, 337, 338, 

578, 579, 581, 619, 779, 836 
Molnár Lenke 230 
Molnár Mihály 84 
Molnár Sándor 421, 422, 423, 673, 675, 783 
Molnár Varga Péter 129 
Molnár Zsófia 83 
Molnár Zsuzsanna 783 
Molnári Péter 608 
Molnámé Sógorka Veronika 169, 170 
Montanus presbiter 11 
Mónus László 343, 349 
Moór Gyula 675 
Moór jenő 578, 581 
Morandini Román 386 
Morandini Tamás 443 
Morandini, Valentin (Valentino) 351, 652 
Móricz Ilona 783 
Móricz Zsigmond 613 
Móritz Dénes 592 
Móritz Géza 700 
Móritz István 592 
Mórocz Imre 685 
Mórocz József 811 
Mórocz Katídin 246 
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Mórocz Lajos 716, 907 
Mórocz Sámuel 646, 647 
Mórocz Sándor 905 
Mórotz László 587 
Mórotz Zsolt 571 
Mosberger András 136 
Mosberger Jánosné 157 
Mosberger Keresztyén 135 
Mosberger Mihály 135, 136 
Moschberger György 151 
Mosdósi Fekete József 493 
Mossóczy Institoris Péter 182 
Mostyenán György 147 
Moszbery Péter 798 
Mózes Árpád 283 
Mózes Már ton 251 
Mózes Miklós 269 
Mozgai (Mozgay) János 836, 899, 903 
Mozgay Sámuel 129, 915 
Mölczer Sámuel 694 
Mössl Lajos 659 
Möszl Károly 535 
Muraközi György 19, 468, 469 
Muraközi Miklós 418, 422 
Muray Vigil István 418, 422 
Murmann Mihály 230, 317, 327, 777, 814 
Musay Gergely 22, 56, 65, 66, 98, 172, 217, 307, 

308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 371, 400, 418, 
422, 469, 503, 508, 509, 516, 518, 602, 609, 624, 
657, 693, 696, 742, 766, 799, 815 

Musich Pál 309, 520, 525 
Musics László 727 
Musics Mátyás 516, 517 
Musqeus-F. Jónás Péter 534 
Musser Károly 653 
Musser Sámuel 658 
Muziha Sándor 779 
Muzsay Anta l 632 
Mühl Alfréd 535 
Műhl Gusztáv Adolf 333, 779 
Mühl János 135 
Mühl Nándor 483 
Mühl Vilma 535 
MüUer Dániel 341 
Müller Eberhardtné Lehner Erzsébet 235 
Müller Ede 558 
Müller Mátyás 656 
Müller Róbert 303, 321, 322 
Müllner Mátyás 536 
Münch Fülöp Sámuel 535 

N, Ny 
N. (Jakobus) Jakab 783 
Nádasdy Ferenc I. 712, 713 
Nádasdy Ferenc II. 18, 19, 20, 313, 350, 551, 714 
Nádasdy Ferenc III. 21, 24, 137, 216, 306, 315, 469, 

489, 494, 509, 513, 514, 516, 517, 544, 555, 567, 
594, 608, 624, 635, 672, 696, 697, 714 

Nádasdy Miklós 854 
Nádasdy Pál 21, 271, 503, 517, 544, 547, 714 
Nádasdy Tamás 10, 17, 83, 156, 191, 271, 306, 310, 

312, 313, 354, 359, 385, 388, 395, 489, 492, 628, 
634, 649, 712, 713, 749, 797, 897 

Nádasdy Tamás II. 796, 797 
Nádassy Ferenc 334 
Nádassy Kálmán 331 
Nádossy Endre 681 
Nádossy Kálmán 38, 660 
Nádvári Mihály 84 
Nagy Ágnes 327 
Nagy András 548, 552, 617 
Nagy Árpád 622, 653, 706 
Nagy Bálint 500, 811 
Nagy Béla 403 
Nagy Dániel 14, 148, 489 
Nagy Dénes 490, 500, 611 
Nagy Edina 685 
Nagy Elek 828 
Nagy Elemér 513, 519 
Nagy Endre 284, 552, 606, 608, 609, 624, 901 
Nagy Eörs 754 
Nagy Erzsébet 78, 359, 361, 853 
Nagy Ferenc 237, 240, 303, 576, 591, 670, 675, 898 
Nagy Gábor 79, 166, 169, 170, 211, 353, 783, 824 
Nagy Gézáné 720 
Nagy György 147, 223, 503, 506, 681, 699, 700, 

800, 826 
Nagy Gyula 
Nagy Gyula 49, 56, 223, 239, 255, 268, 295, 298, 

435, 494, 495, 587, 598, 616, 692, 745, 858, 866, 
901 

Nagy Ignác 900 
Nagy Ignáczné 901 
Nagy Ilona 791, 794 
Nagy Imre 375, 578 
Nagy István 32, 56, 77, 118, 123, 138, 154, 181, 

199, 221, 276, 377, 423, 444, 445, 446, 450, 453, 
454, 456, 552, 562, 563, 574, 578, 582, 592, 596, 
619, 680, 691, 700, 783, 798, 807, 814, 824, 843, 
901, 903, 906, 909 

Nagy István dr. 114, 200 
Nagy Iván 664 
Nagy János 223, 276, 355, 361, 430, 491, 545, 582, 

607, 613, 619, 681, 746, 801, 802, 840, 844, 846, 
854 

Nagy Jenő 864, 865,867 
Nagy Jenőné 525 
NagyJolán632, 853 
Nagy József 182, 229, 230, 259, 277, 500, 512, 519, 

743 
Nagy Józsefné 375 
Nagy Józsefné Szarka Jolán 577 
Nagy Kálmán 223, 496, 563, 592, 670, 671, 675, 

788, 789, 790, 791, 794 
Nagy Károly 221, 223, 317, 570, 645, 647, 712, 721, 

846 
Nagy Károlyné 613 
Nagy Lajos 208, 210, 223, 304, 322, 490, 514, 515, 

592, 611, 735, 785, 801, 819, 846, 847, 849 
Nagy Lajos király 92 
Nagy Lajosné 222, 592 
Nagy László 208, 211, 222, 223, 435, 439, 449, 491, 

549, 552, 563, 607, 613, 802, 814 

954 



Nagy Lászlóné 592 
Nagy Margit 535 
Nagy Mária 97 
Nagy Márton 470, 898 
Nagy Mihály 223, 274, 275, 277, 697, 782, 898 
Nagy Miklós 323, 444, 446, 449, 585, 586, 591 
Nagy Pál 127, 129, 632, 746, 811, 850, 872, 915 
Nagy Péter 858, 860 
Nagy Sámuel 263, 359, 361, 718, 721, 900, 903 
Nagy Sándor 123, 182, 183, 280, 283, 407, 410, 

575, 592, 606, 611, 612, 613, 764, 794, 872, 916 
Nagy Tamás 325, 333, 551, 871 
Nagy Tibor 189, 190, 194, 207, 210, 457 
Nagy Veronika 450 
Nagy Vilmos 69, 77 
Nagy Zoltán 771, 772, 805, 858, 862, 877, 880 
Nagy, Petrus 858 
Nagy, Stephanius 858 
Nagyalásonyi Barcza Zsigmond 287 
Nagybocskai (Nagybocskay) Vilmos 81, 338 
Nagybocskai Tamás 325, 327, 338 
Nagyczenki István 273, 277 
Nagyfalusi Olga 558 
Nagyfi Csikós Gergely 396 
Nagyfödémesi György 903 
Nagyjókai Farkas Jenő 108 
Nagyné Ferenczy Erzsébet 587, 591, 607, 613 
Nagyné Garas Krisztina Judit lásd Garas Krisz

tina 
Nagyné Szekér Éva 371, 373, 375 
Nánai László 872 
Nánai Sándor 894 
Nánai Sándorné 894 
Nándor (Nóvák) János 410 
Nándor János 407, 408 
Napóleon, Bonaparte 232 
Nárdai Miklós 516, 518 
Nechar Károly 148 
Neczkár Károly 182, 437, 439 
Nedeczky Griebsch Viktor 195 
Nedőczi Pál 598 
Neher Mátyás 535 
Nehiba Lajos 127, 129, 173, 174, 182 
Nehiba Sámuel 148 
Nemes Balogh Ferenc 457 
Nemes Bors János 768 
Nemes Borsos János 889 
Nemes Gecsényi Imre 548 
Nemes György 439 
Nemes Tóth János 90 
Nemesházi István 84 
Nemesházy János 772 
Nemeskéri Kiss Lajos 512 
Nemeskéri Kiss László 511, 518, 519, 699 
Nemeskéri Orbán 819 
Nemeskéri Orbán Péter 194, 772 
Nemeskéri Péter 817, 820 
Német Géza 886 
Német Károly 225, 227 
Német Pál 500 
Német Péter 225, 227 
Német Sámuel 27, 234, 235 

Németh (Teutonides) György 545 
Németh Ádám 230, 691, 767, 772, 830 
Németh Bálint 223 
Németh Béla 356, 361, 387, 393, 435, 439, 727, 

815,840, 886 
Németh Béláné Pados Emma 387, 393 
Németh Endréné 631 
Németh Farádi Mihály 562, lásd még Farádi 

Mihály 
Németh Ferenc 227, 370, 372, 373, 375, 490, 675, 

729, 867, 905, 906, 915 
Németh Ferencné 725 
Németh Géza 77, 103, 104, 105, 106, 107, 268, 402, 

782, 783 
Németh Gézáné 108 
Németh György 222, 279, 370, 453, 457 
Németh Gyula 223, 237, 268, 269, 303, 414, 491, 

619, 811,880, 881 
Németh Hilda 227 
Németh Imre 880, 881 
Németh István 107, 130, 138, 141, 219, 266, 268, 

282, 361, 402, 403, 446, 447, 450, 525, 592, 621, 
739, 764, 772, 872, 889, 907 

Németh Istvánné 500 
Németh János 267, 268, 287, 673, 675, 768, 779, 

843 
Németh Jenő 666, 675 
Németh Júlia 607, 877 
Németh Kálmán 545, 810, 811 
Németh Károly 187, 194, 195, 219, 280, 281, 282, 

283, 375, 474, 505, 771, 772, 823, 913, 915 
Németh Katalin 169, 831 
Németh Lajos 183, 302, 303, 491, 675, 836 
Németh László 200, 223, 613, 694, 880, 881 
Németh Margit 394 
Németh Mártonné 281 
Németh Mihály 99, 107, 182, 210, 431, 439, 498, 

500, 548, 552, 644, 804, 805, 816, 846, 847 
Németh Mihályné szül. Szenté Julianna 252 
Németh Miklós 284, 880 
Németh Pál 97, 303, 318, 319, 327, 337, 357, 361, 

393, 498, 645, 647, 770, 772, 819, 820 
Németh Péter 670, 814, 880, 902, 903 
Németh Rozália 683 
Németh Sámuel 29, 30, 56, 93, 150, 219, 248, 267, 

268, 300, 301, 303 
Németh Sándor 282, 358, 361, 379, 382, 615, 779, 

824, 886, 898, 900, 903 
Németh Szabolcs 720, 754, 771, 837, 838, 840, 850 
Németh Tibor 332, 334, 353, 381, 382, 562, 820, 

901, 902, 903 
Németh Vilmos 227, 410, 446, 450, 490, 779 
Németh Zoltán 136, 323, 353, 382, 393, 438, 456, 

457, 632, 815, 894, 895 
Németh Zsigmond 192, 195, 764, 798, 905, 915 
Némethi János 312, 371, 83 
Németi György 515, 518 
Németi István 525, 698 
Nendherr, Sámuel 535 
Nendtvich Andor 435 
Neogradi (Neogrády) Mihály 147, 167, 169, 425, 

438 
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Nerodol i János 135 
Nerodol i Mátyás 96, 151, 157 
Nerolodi János 388, 393 
Neszmélyi (Nánik) Péter 563 
Neszmélyi Jolán 563 
Neszmélyi Péter 559 
Netzkár András 154 
Neubaue r András 148 
Neubaue r Elemér 483 
Neubaue r János 535 
Neubaue r Károly 504, 505 
Neubaue r Károly Sámuel 506 
Neuhal ler János Jakab 534 
Neuhold János 718 
Neuhold Károly 536 
N e u k a m m , Kari Heinz 135 
Neumcuin Bernát 758 
N e u m a y e r Jakab 235 
Neusinger János 320 
Nico, Alexander 506 
Niczky György 560 
Nieder land Vilmos 906 
Nigrini J. 552 
Nika György 164 
Nikó Rezső 291 
Nikodémusz János 684 
Nikolaidesz Márton 624, 631 
Nistor Aurél 598 
Niszinin János 783 
Nitr iai Miklós 895 
Nits István 802 
Nitsch Károly 292 
Nitschinger Fülöp 484 
Nitschinger János 535, 598, 599 
Nitschinger Pál 599 
Nitsinger János 237 
Nochta János, 81 
Nodificis István 513, 721 
Nóráp i István 879 
Norodd i Mátyás 82, 84 
Nesz Gyula 195 
Noszlopy Elek 886 
Noszlopy Ferenc 884, 886 
Noszlopy Gábor 886 
Noszlopy János 872, 886 
Noszlopy Kristóf 551, 552 
Nova i Siró Ferenc 126 
Nóvák Elek 412, 414, 490, 512, 513, 518, 814, 815, 

847 
Nóvák Gyula 830 
Nóvák István 221, 223, 230, 260, 263, 522, 525, 

783, 824 
Nóvák Jakab 341 
Nóvák János Jakab 425, 438 
Nóvák Lajos 317 
Nóvák László 563, 781, 783 
Nóvák Rezső, 691, 760, 814 
Nováki János 312, 815 
N o v a n u s Ferenc 534 
Novomeszky Lajos 147 
Nozdrovicenus Pál 693 
Nő th ig Gyöngyi 915 

Nyári András 766 
Nyárs Sándor 862 
Nyáry Erzsébet 427, 432, 437 
Nyéki Lajos 580 
Nyírő (Scherer) József 725, 727 lásd még Scherer 

József 
Nyirő János 610, 892 
Nyírő Károly 779, 840 
Nyírő Pál 296, 298 
Nyirő Zsigmond 361, 396, 398, 452, 456, 772, 888 
Nyírvári Péter 721 
Nyisnyay András 697 
Nyitrai Márta 832 

o, ó, ö, ö 
Obetkó István 727 
Óbetkó Vilmos 865, 867 
Obrtlik János 436, 438, 439 
Ochs Gábor 619 
Ochs János 290 
Ochsenhoffer Ede 700 
Ócsai Zoltán 60, 231, 240, 243, 248, 256 
Ocsovszky Pál 147, 206, 210 
Odor Géza 449 
Odor István 674, 675 
Odor József 684 
Odor László 840 
Oertel J. Gottfried 534 
Okolcsányi Ágosta 141 
Oláh Edina 90, 97, 120, 123, 128, 129 
Oláh Miklós 17, 110, 143, 288 
Oláhné Nagy Edina, lásd Oláh Edina 
Omaszta Imre 82, 84, 425, 428, 438 
Op(p)el Károly 369, 375 
Opel, Carl Anton 369 
Opel, Johan Carl Anton 375 
Oppel Imre 370, 456, 488 
Oppel Ödön 369, 375 
Oravecz András 240 
Orbán György 221, 223, 375, 847 
Orbán Ilona 563 
Orbán István 706 
Orbán János 93, 96, 783 
Orbán Károly 886, 902, 903 
Orbán Lajos 843, 876 
Orbán Mihály 706 
Orbán Sándor 777 
Ordass Lajos 45, 49, 53, 61, 81, 103, 352, 754, 813, 

815 
Orlay (Orlai) Petrich Soma 235, 615, 619 
Ormosi Alfréd 892, 893 
Ormosi Endre 700 
Ormosi Ernő 119, 123, 183, 814 
Ormosi István 119, 123 
Ormosi Iván 108, 866, 867 
Ormosi Lajos 207, 210 
Ormosi Zoltán 894 
Orosházi Pusztay Már ton 181 
Orossné Teke Ágota 872 
Orsich (Orsics, Orsits) György 310, 455, 497, 500, 

548, 552, 697, 721 

956 



Orsics (Orsits) Péter 497, 500 
Országh Sándor 548, 870, 890 
Osbát Ambrus 548 
Osbáth János 706 
Osgyán Gáborné 60, 83 
Osgyán János 82, 84 
Osgyán László 130 
Ossak István 430, 439 
OstfFy Ferenc 497 
Ostffy Gergely 608 
OstfFy István 299, 491, 500, 552, 563 
OstfFy Jakab 299 
OstíFy Lajos 44, 500, 563, 576, 582, 615, 616, 618, 

619, 683 
OstfFy László 614, 677 
OstfFy Mihály 28, 498, 500, 569, 603, 604, 613, 

618, 619, 634, 637, 741, 800 
OstfFy Miklós 567, 609, 615, 616, 617, 619, 636 
Ostffy Miklósné 618 
OstfFy Pál 500, 525 
OstfFy Tamás 617 
Ostffy Zsuzsanna 608 
Osth Ferenc 601 
Osvald Imre 619 
Osváth András 279, 283 
Osváth Sándor 97 
Oszkó Lászlóné 579 
Osztyánszky Ferenc 696, 700 
Ottlyk Ernő 49, 56, 96, 114, 482, 578, 597, 616, 

619, 650, 692, 704, 725, 862, 905, 911 
Ottó Dániel 545 
OttóflFy Ottó 332, 334 
Ottság István 915 
Oveszky Aladár 206, 210 
Ördög András 562 
Ördög Endre 754, 764, 770, 771, 772, 776, 806, 

820, 854, 877, 880, 890, 901, 902, 903 
Ördögné Hanvay Enikő 770 lásd még Hanvay 

Enikő 
Öri Dezső 640 
Örszigety (Reichel) Lajos 432, 439 
Örtel János 619 
Özséb 13 

Paál Enikő 444 
Paál István 843, 844 
Padányi Bíró Márton 104, 311, 376, 425, 436, 442, 

757, 813, 814, 815, 846, 884 
Pákozdi Imre 879 
Paksi József 148 
Paksi Mihály 361, 428, 438, 907 
Pál Béla 562 
Pál István 392, 394 
Pál Katalin 776 
Pál Miklós 407 
Pál pap 562 
Palásthy János 737 
Palásthy Sándor 737 
Pálffy Katalin 289, 290, 291 
PálfFy Mihály 161, 162, 164, 632 

Pálfi Miklós 488 
Pálfi Sándor 488 
Pálfy János 656 
Pálfy József 129, 535, 675, 840 
Pálfy László 598 
Pálfy Mihály 488, 490, 632 
Pálfy Miklós 449 
Pálházi Gönc (Göncz) Miklós 217, 233, 715, 721, 

737 
Páll Károly 793 
Palla György 548, 552 
Pallér Anna 620 
Pálles György 872 
Pallisch Sámuel 659 
Palló Alexius 536 
Pallósi (Pallosi) János 827, 847 
Pallosy János 632 
Pálmai István 439, 906 
Pálmai Lajos 58, 219, 221, 237, 241, 246, 248, 275, 

281, 297, 298 
Pálmai Ödön 689 
Palonyai István 470 
Paltram Dénes 536 
Pálusch (Pál) János 96, 150, 157 
Paluska József 578 
Pammer János 361 
Pammer Rezső 706 
Pánczél Jánosné Molnár Mária 255 
Pandúr Pál 192, 195 
Pankovics Katica 487 
Pankovics Sára 487 
Pantzer Gertrúd 505, 507 
Pap Dénes 223 
Pap Ferenc 223 
Pap Imre 886 
Pap István 835 
Pap József 223 
Pap Sámuel 223 
Pap Sándor 223 
Pap Sándorné 790 

Pápai István 221, 223, 584, 591, 674, 676 
Pápai János 524, 525, 623, 631 
Pápai Péter 517, 518 
Pápay János 310 
Papp Ákos 100 
Papp Endréné Váradi Jolán 706 
Papp Ferenc 627, 632, 694 
PappJános359, 361, 788 
Pappjózsef 361, 725, 879 
Papp Judit 660 
Papp Kálmán 793, 875 
Papp Mihály 888 
Papp Sándor 612 
Párnás János 673 
Pártái (Bertel) József 439 
Pártái József 344 
Pártái Rezső 164 
Parthasy Mihály 513, 519 
Paskai László 116 
Pass Mihály 703 
Pataki Béla 760 
Pataki István 539 
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Pataki László 130 
Pataki Pál 97, 320, 412, 414 
Pataky Béla 359, 361 
Pataky Géza 359, 362 
Pataky Pál 104, 107, 844 
Pataky Sándor 97, 148 
Pathay István 20,749, 813, 817 
Pathóné Kepenyes Erzsébet 103, 107 
Patkó Bandi 341 
Patkó Ernő 561, 563, 592 
Patkó György 811 
Patona József 666 
Pat thy László 545 
Pat thy Sándor 519 
Patyi Ferenc 598, 745, 798 
Patyi István 828 
Patyi László 259, 632, 675, 811, 843 
Patyi Sándor 525, 689, 872 
Patzner Emilia 349 
Paulini Béla 100 
Paulini Géza 100 
Paulinyi János 164 
Paulovitz Mihály 25 
Paulus Frigyes 333 
Paumgar ten Kari 483 
Paur, Paul 506 
Paufi, Sámuel 506 
Pausz Armand 605 
Pauz Dániel 141 
Pável Ágoston 640 
Payer Sámuel 37 
Payer Teofil 506 
Payr Gusztáv 473 
Payr Sámuel 536 
Payr Sándor 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 

27, 29, 34, 37, 38, 46, 64, 67, 69, 78, 79, 85, 93, 
468, 484, 486, 488, 490, 491, 496, 501, 502, 503, 
507, 509, 513, 516, 519, 520, 521, 524, 525, 533, 
537, 544, 546, 547, 548, 552, 555, 556, 559, 564, 
566, 568, 584, 591, 602, 605, 608, 609, 610, 617, 
620, 623, 625, 635, 644, 646, 647, 649, 650, 655, 
657, 660, 676, 678, 687, 690, 695, 696, 702, 709, 
713, 722, 736, 738, 739, 741, 748, 749, 750, 754, 
763, 766, 780, 784, 795, 796, 799, 808, 809, 813, 
817, 820, 821, 824, 826, 836, 841, 843, 848, 869, 
870, 883, 891, 898 

Pázmány Ferenc 220 
Pázmány Péter 19, 20, 110, 216, 306, 308, 567, 614, 

635, 650,656,714, 765 
Pécz Gergely 620 
Péczeli József 605 
Péczely József 266 
Pecznyík Ilona 578, 579 
Péczy Dezső 230 
Pécsek János 320 
Pécsinger János 251, 253 
Pécsingerné Németh Enikő 219 
Pék Lőrinc 133 
Pékné Zsemberi Mónika 83 
Pelargus (Pelárgus) József 90, 552, 843, 840, 844, 

846, 847 
Pelárgus János 562, 779 

Pelargus József 90 
Pemflinger Katalin 312, 335, 749 
Péntek Dénes 901 
Péntek Dénesné 903 
Pentzer Károly 783 
Peppert Ernő 887 
Peppert Nándor 730 
Percze Sándor 250, 253, 262, 690 
Perczel János 535 
Peregi Albert 186 
Perényi Ferenc 16 
Perényi Zsigmond 425 
Perennyei András 544 
Perennyei Bálint 657 
Perényi András 545 
Perlaki Dávid 77, 219, 266, 268 
Perlaki Dénes 253 
Perlaky (Perlaki) Gábor 32, 56, 93, 138, 221, 223, 

225, 227, 258, 259, 276, 396, 800, 498, 511, 570, 
585, 595, 604, 605, 613, 615, 669, 798, 804, 808, 
842, 843, 857, 870, 905, 906 

Perlaky (Perlaki) János 27, 300, 303, 320, 395, 398, 
418, 605, 826, 827, 830, 834, 886 

Perlaky (Perlaki) József 29, 56, 509, 518, 570, 604 
Perlaky Dániel 509 
Perlaky Dávid 127, 129, 177, 181, 221, 223, 317, 

511, 518, 570, 605, 613, 680, 826, 827 
Perlaky György 309, 320, 418, 422 
Perlaky István 861, 886, 906 
Perlaky Zsuzsanna 860 
Perlek Gábor 263 
Perlicius (Perliczai, Perliczi) János 172, 182 
Perliczy Dávid 598 
Perliczy János 772 
Perlitzi Dávid 173 
Perlitzy János 167, 170, 767 
Perlitzy János 767 
Perneszi Farkas 312 
Perneszith György 634 
Pernyész Endre 230 
Persaits László 872 
Pesti Barnabás 539 
Pesti Makarius (Bódogh) József 14, 713 
Petánci István 613 
Petánczi János 354, 361 
Petánczi Mihály 622 
Petánszky István 840 
Péter Ádám 320 
Péter András 796 
Péter Dániel 706 
Péter Ernő 239 
Péter Henrik 342, 349 
Péter Irma 865, 866, 867 
Péter Jenő 129,303 
Péter László 706 
Péterffy Lajos 916 
Péterfi Andomé Daubner Margit 580 
Péterfy László 416 
Péterfy Sándor 218, 244, 385, 393, 689 
Péteri Istók 406 
Péteri Takáts Irma 673 
Péteri Takáts Lajos 673 

958 



Pethő Árpád 196 
Pethő János 562 
Pethő Jenő 776, 779 
Pethő Judit 185, 194 
Pethő Kálmán 90 
Pethő Mária 879, 880 
Pethő Pál 552 
Pető Ferenc 696 
Pető Kálmán 303 
Petőcz Ferenc 225, 227 
Petőfi Sándor 235, 528, 615, 619, 738, 910 
Petőfi Zoltán 94 
Petrik Dezső 393 
Petrik János 535 
Petrik Zoltán 195 
Petris Ferdinánd 151 
Petrócza János 562 
Petróczi Ádám 180 
Petróczy (Petrovics, Petracz) András 562, 767, 

772, 783 
Petrovics Pál 437, 439 
Petrőcz Károly 183 
Petrőczy István 27 
Petter János 333, 345, 346, 349 
Petter Viktor 83, 84, 797 
Petz Ernő 504, 506 
Petz József 268 
Petz Lipót 535 
Petz Samu 730 
Peyer Pál 479, 483 
Pfahnl János 563 
Pfandler Nándor 154, 157, 706 
Pfeifer (Pálmai) Lajos 227 
Pfeifer Lajos 225 
Pfeifer Zoltán 393 
PfeifferJános422, 423 
Pfeiffer Sámuel 710 
PfeifFer Teréz (Terézia) 681, 684 
Pfeiffer Zoltán 394 
Pfeiler Károly 361 
Pfendesack Lajos 135 
Pfendschack Lajos 438 
Pfendtner András 534 
Pfistermeister Ferenc 511 
Pfuhl Kristóf 907 
Pharerus Gergely 534 
Philippi Fülöp 668, 675 
Pieler Michael 534 
Pigner Sámuel 658 
Pihringer Keresztély 656 
Pilarik (Pilárik) István 26, 180, 763 
Pilgram János Zsigmond 28, 470, 534 
Pillich Ferenc 729 
Pillich, Johann Lorenz von 292 
Pinder Lénárt 534 
Pintér Béla 243 
Pintér Gyula 778 
Pintér István 888 
Pintér János 295, 298, 444, 447, 448, 449, 450, 733, 

735 
Pintér László 179 
Pintér Mihály 140, 141, 754, 895, 905, 906, 912 

Pintér Sándor 886 
Piri Károly 174, 175, 177, 182 
Piri Katalin 178, 183 
Piri Magda lásd Rostáné Piri Magda 
Piri Sándor 760 
Piri Zsolt 638 
Pirka Lajosné 196 
Piscatoris János 657 
Pistalocius 15 
Pitroff Pál658 
Plachy Lajos 199, 200, 240, 243, 248 
Pless Ágoston 650 
Plevniczky (Plevnitzky) Sámuel 286, 287, 303 
Plevniczky Pál 222, 337, 338 
Plieninger János 129 
Plivelics Fülöp 320 
Plockner Márton 126, 129 
Pócza Ferenc 875, 876, 878, 880 
Pócza Zoltán 291 
Póczek Sándor 665 
Pócsföldi Sándomé 115, 116 
Pocsit (Pontsits) György 401, 403 
Podhradszky János 77, 207, 210 
Podhravszky Margit 866, 867 
Podmaniczky Károly 34 
Podmaniczky Pál 44, 499 
Podrianics Máté 516, 518 
Poertzl János 535 
PoffGáspár377, 382 
Poglitsch 321 
Pohánka Géza 135 
Pohánka Gyula 148, 422, 423 
Pohánka Ödön 893, 894, 895 
Pohánka Sándor 97, 147, 154, 157, 204 
Póhlon János 164 
Pók Gyula 211 
Pokhi (Poky) Móric 285 
Pokorini Sámuel 182 
Pokorny Lukács 167, 170, 172 
Polányi György 697 
Polcz Lajos 209, 211 
Polgár Ádám 808 
Polgár András 811 
Polgár Dániel 811 
Polgár Ferenc 811 
Polgár György 772, 828 
Polgár Gyula 811 
Polgár István 804, 806, 807, 808, 809 
Polgár János 691 
Polgár József 782 
Polgár Károly 775 
Polgár Lajos 192, 780, 811 
Polgár Mihály 90, 457, 591, 807, 811, 823 
Polgár Rózsa 374, 776 
Polgár Zsigmond 811 
Polgárdi Kertész József 191 
Polgárdi Sándor 754, 807, 808, 868, 871, 872, 886 
PoUner Mihály 292 
Polon József 349 
Polonyi (Polónyi) Zoltán 101, 107 
Polcnyi János 160 
Polster (Palotai) László 535 
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Polster Adolf 764 
Polster Gyula 358, 361, 394 
Polster János 157, 333, 535 
Polster József 157 
Polster Matild 535 
Polster Rezső 528, 535 
Polster Sámuel 535 
Pongor Pál 619 
Pongrácz (Pongrátz) Antal 351, 353, 453, 456 
Pongrácz (Pongrátz) Ferenc 351, 353, 388, 393 
Pongrácz Bartha Ede 113 
Pongrácz Dénes 798 
Pongrácz Ferenc 317, 327, 366, 397 
Pongrácz Máté 256, 857, 858, 862 
Pongráczné Gaál Elvira 256 
Pongrátz Bartha Ede 116 
Pongyelok Márton 816 
Ponicsán Gyula 83, 84 
Pónya László 245 
Popovics Márton 172, 182 
Popper Mária 791 
Pór János 108, 162, 164 
Porkoláb Gyula 443, 449, 716 
Porkoláb Mihály 585, 592 
Porubszki Péter 518 
Porubszky Elemér 916 
Porubszky Péter 510 
Pós Lajos 528, 535 
Posch Adolf 410 
Posch Frigyes 291 
Posch Lajos 535, 721 
Posch Sándor 153, 157 
Posch Zsigmond 370, 375 
Posch, Friedrich 292 
Posgay (Pozsgay) Márton 602, 613, 668, 675 
Posthius Pál 533, 536 
Poszpisl Károly 187, 195 
Poszveck Keresztély 535 
Poszvék Gusztáv 130, 535 
Poszvék Keresztély 535 
Poszvék Lajos 900, 901, 903 
Poszvék Sándor 535, 570, 691, 692, 698, 709 
Poszwiek Mihály 535 
Pottyondi László 824 
Pottyondy László 598 
Potyondi Ádám 688 
Potyondi Ferenc 548 
Potyondi István 545 
Potyondi Zsigmond 303, 573, 582 
Potyondy Lajos 563 
Potzner (Poczner) Konrád 378, 382 
Povázsai György 81, 83, 84 
Povelka András 208 
Povelka Sándor 209 
Pozdech József 94 
Pőcz István 675 
Pőcz Mihály 621, 622, 675 
Pőcze István 90, 120, 123, 508, 513, 652, 653, 804, 

808, 858, 862 
Pödör (Pödör) Sándor 302, 303 
Pödör Sándomé 303 
Pölöskei Kálmán 903 

Pölöskei Lajosné 819 
Pölöskey Miklós 297, 298, 785, 786 
Pöltl Róbert 534 
Pöntör Béla 136, 183, 210 
Pöntör Edit 183 
Pöntör István 135, 181, 183, 192, 195, 207, 886 
Pösztör István 880 
Pöttschacher István 535, 562 
Pratscher János 410 
Pratser József 721 
Prehauser Mátyás 284 
Preidl Lajos 535 
Preinning János András 481 
Preisinger Katalin 237 
Prekopa Márton 148, 210 
Prépost Ferenc 230, 294, 298 
Prépost József 251, 647 
Prépost Károly 196 
Pribina 12 
Prickler János 536 
Primus Truber 649 
Pringer Mihály 425, 438 
Prinner (Tarján) Andor 535 
Procopius Pál 77, 195 
Prónay Dezső 39, 77 
Prónay Gábor 77 
Proszperini József 783 
Proxa (Prochsa) János 172, 182 
Prőhle Gergely 49 
Prőhle Henrik 58, 291, 660 
Prőhle Károly 58, 472, 479, 482, 483 
Prőhle Róza 718 
Prusinszky József 552 
Pruzsenszky Pál 93 
Pruzsinszky József 483, 484 
Pulai Mihály 880 
Pulay Gábor 585, 591, 612, 682, 895 
Pulkamo, Ilmo912 
Pultzer Károly 182 
Pummer Adolf 389, 393 
Pummer Sándor 490 
Púpos Anna 845 
Púpos Gyula 847 
Púpos Mihály 842 
Purghly György 223 
Purgly Pál 752, 905 
Purgly Sándor 752, 909, 916 
Purinyi Ottó 83, 84 
Purt Gyula 483 
Purt István 659 
Purt Károly 724 
Puskás Ferencné 754 
Puskás Imre 210 
Puskás István 781 
Puskás János 120, 122, 123, 154, 156, 157, 562 
Puskás Jenő 46, 488, 490, 562 
Puskás Károly 208 
Puskás Sándor 209 
Pusztai László 338, 403, 421, 422, 479, 480, 483 
Pusztai Pál 311 
Pusztai Remete Márton 420, 421, 422 
Pusztaszeri Károly 760 
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Pusztay Márton 92, 94, 97, 129, 181, 183 
Pusztay R. Márton 691 
Putnoky Ákos 700 
Putsch Tóbiás 653 
Puxbaum Etelka 394 
Puzdor Gyula 760 
Pythiraeus Gergely 20 
Pythiraeus Gergely 469 

R 
Raab Pál 533, 534, 536 
Raball Ferenc 392, 394 
Rabolt István 692, 872 
Rác Dénes 558, 562, 600, 607, 613, 671, 675 
Rác Dénesné Megyaszai Enikő 562, 600, 613 
Rác Ernő 494, 495, 542, 543, 545 
Rác Miklós 648, 652, 653, 662, 665, 666, 699, 700, 

705, 706, 725 
Rác Miklósné 666 
Rácné Megyaszai Enikő 607 
Rácz Aladár 653 
Rácz Dávid 858 
Rácz Egon 484 
Rácz Gyula 136 
Rácz István 519 
Rácz János 631 
Rácz József 573, 582, 746 
Rácz Károly 760 
Rácz Mátyás 715, 716, 721 
Rácz Róbert 240 
Rácz Sándor 690, 691, 783 
Rács-Reich Imre 587 
Radákovics József 131 
Radics Imre 811 
Radics Sándor 811 
Radicsné dr. Lampert Edit 304 
Rádl Sámuel 872 
Radó Dániel 599 
Radó Dénes 612, 613 
Radó Gyula 731, 735 
Radó Ignác (Ignácz) 610, 709 
Radó János 555, 563 
Radó Kálmán 39, 40, 710 
Radó Lajos 39, 691, 710 
Radó László 556, 563 
Radocha György 81 
Radványszky Albert 43 
Rafael József 380 
Rafaelné (Raffaelné) Pecsenya Anna 380, 382, 

416 
Raffay István 814 
Ráhner Máté (Mátyás) 570, 698, 700, 715, 716, 721 
Raics Péter 535 
Raits Pál 824 
Rajcs Elemér 783 
Rajcsányi István 141 
Rajcsányi János 138, 141, 819, 820 
Rajcsányi Sámuel 141 
Rajczi András 320, 418, 422 
Rajczi Istvánné 735 
Rajk László 502 

Rajki András 860 
Rajki Dénes 631 
Rajki János 631, 799, 801 
Rajki József 911 
Rajki Pál 310 
Rajnai Károly 60, 529 
Rajtsányi Sámuel 210 
Rakicsányi István 320, 672, 675 
Rákóczi György I. 306 
Raksányi Dezső 336 
Raksányi György 80, 144, 147, 864, 867 
Raksányi Mátyás 80 
Raksányi Zoltánné Szenteh Katinka 430 
Rakvitz Károly 535 
Raphanides Torma János 702 
Ráply Sándor 880 
Rapos Sámuel 129 
Ráskai Ferenc 253 
Ráskai Péter 245, 283 
Ráskay Gáspár 307 
Rásó Béla 700 
Rásó Lajos 71, 77, 145, 148 
Rastislav 12 
Rát (Ráth) Mátyás 234, 248, 511, 605 
Ratgeb Mátyás 658 
Ráth Terézia 246 
Ratkóczi Balázs 702 
Ratkóczi Temlin Miklós 814 
Ratkóczy (Ratkótzy) Miklós 428, 438 
Ratkóczy Balázs 706 
Ratkóczy Sámuel 341, 349, 840 
Ratku Mihály 325, 381 
Rátky György 470 
Rátkyné Telekesi Török Anna 692 
Rátz Ágoston 536 
Rátz János 230, 700, 756, 760 
Rátz Károly 892 
Rátz Mátyás 700 
Rátz Ottó 491 
Rátz Teofil 292 
Rátz Vilmos 58 
Rauch András 527 
Rauner Mátyás 484 
Rauner Mihály 536 
Rauner, Erwin 483 
Rauth János György 452 
Ravasch Rajmond 303 
Ravasz Endre 723 
Rázga Károly 680 
Rázga Pál 37 
Reczés (Réczés) János 17, 19, 468, 544, 545, 551, 

566, 708, 714 
Récsey Bálintné 470 
RédeiJános624, 631 
Réder Endre 906 
Regini (Reggini) Már ton 315, 567, 692, 696, 698 
ReguÜ András 311, 813, 815 
Reguli János 425, 438 
Reguly János 82, 84 
Rehák István 164 
Reichel Lajos 432 
Reichenbach Gottfried 126, 129 
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ReichertEde721 
Reichert Gyula 210, 369, 375 
Reichler Antal 779 
Reidl János 432 
Reidl Sebestyén 365, 366, 432 
Rein Etelka 700 
Reinhard György 94 
Reinhardt Miklós 327, 382 
Reisinger Lajos 291 
Reisz Pál 136 
Reitinger Henrik 438 
Reitter, Joh. Georg 506 
Reizinger Márton 133 
Rejek József 403 
Relle Sándor 789, 795 
Reményik Sándor 735, 871 
Remete Dénes 611, 613 
Remete Géza 394 
Remete János 721 
Remete József 202, 204 
Remete Márton 886 
Remete Szent Pál 13 
Remport Lászlóné 579 
Renner Ede 401 
Renner Endre 403, 50 
Renner Henrik 470, 504, 506 
Renner Oszkár 506 
Renner, Heinrich 506 
Reök Iván 49 
Reöytöky András 309 
Répási Jakab 271 
Répássy Ferenc 898 
Repka Márton 673, 675 
Reszneké Borsos István 308 
Retzinger János 503 
Reuss András 785, 786 
Reuter Lajos 105, 107 
Reuter Lénárd 248 
Révai András 423 
Révay Ferenc 722 
Révay Judit 22 
Révay Zsófia 516 
Révbíró Adorján 130 
Révész Hafenscher Sándor 562 
Révész Imre 914 
Révész Sándor 221, 223, 280 
Révkomáromi Horváth András 338, 422, 423 
Rezessy Miklós 120, 122, 123 
Rhabecius János 699 
Ribár Mihályné 242 
Ribi János 208, 210, 211 
Ribi József 208 
Ribi Mihály 208 
Richter Antal 235 
Richter Kristóf 657 
Riczinger Ignác 779 
Riczinger József 745, 754, 774, 775, 777, 778, 779, 

814, 815 
Riczinger Ricinger) Ádám 743, 779 
Riedl Imre 716 
Riedl Tóbiás 503, 506 
Riemler Pál 536 

Riesz György 226, 227, 334, 370, 372, 373, 375, 
381, 382, 894, 895 

Rigán János 800, 801 
Rill László 725 
Rimay János 110 
Rimler Lajos 284 
Rimner Tamás Mihály 669 
Ringauf Mihály 478 
Ringbauer Gusztáv 219, 292 
Ringbauer Károly 292 
Ripszám Adél 349 
Ritecz József 352, 353 
Ritecz Mihály 338 
Ritecz Sándor 338 
Ritschinger János 872 
Ritter Frigyes 536 
Ritter István 317 
RitterJános394, 535 
Ritter László 375 
Ritter Sámuel 886 
Ritzel (Ritzl) Gáspár 344, 349 
Ritzeld György 331, 333 
Ritzeld Jakab 347, 349, 433, 439 
Ritzeld József 341, 342, 349, 439 
Ritzinger Ádám 396, 398 
Ritzinger Pál 107, 396, 398, 828 
Ritzinger, Johann 506 
Ritzl (Ritzli) József 861, 862 
Rogács Pál 898, 903 
Rogáts János 274, 277, 872 
Rogáts Pál 274, 277 
Rohonczi Mátyás 311 
Rókás Zsuzsanna 860 
Rokob Tibor 578 
Roks Ágost 886 
Roland Ferenc 909 
Ron József 344, 349 
Rónai B. Gyula 571, 704, 706 
Rónai György 652 
Rónai Gyula 366, 664 
Rónai Kálmán 876, 880 
Rónay B. Gyula 739 
Rónay Béla Gyula 738 
Rónay Kálmán 886 
Rónay Pál 886 
Rónay Zoltán 447, 450 
Roósz Ádám 322, 370 
Rosenau József 292 
Rosenberg Éva 308 

Rosner Mátyás (Matthias) 477, 481, 483 
Rossiár (Rossiar, Rozár, Rózsási) 26, 309, 355, 361, 

398, 401, 403 
Rosta Dénes 563 
Rosta Lajos 439, 588 
Rosta Sándor 745 
Rostáné Piri Magda (Magdolna) 571, 579, 580, 

583, 591, 694, 784, 786, 805 
Rosty István 618 
Roszik Gábor 409, 410, 454, 456 
Roszik Péter 223 
Rotarides Sámuel 804, 815 
Rotarius Márton 517 
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Róth Géza 258, 259 
Róth Gyula 536, 721 
RothJános342, 345, 349 
Róth Márton 195 
Rotterdami Erasmus 634 
Rotwitz Illés 288 
Roxner Kristóf 126, 129 
Royko Tofer 389 
Rozgonyi István 121 
Rózsa Ferenc 843 
Rózsa István 682, 684, 685 
Rózsa János 619, 645, 647 
Rózsa Sándor 490, 872, 895 
Rozsássy József 862 
Rozs-Nagy Szilvia 421 
Rösch Frigyes 535, 536 
Rösler Mária 779 
Ruber János 468 
Rudle Ignác 160 
Rudnay Gyula 429, 430, 438, 439 
Rudolf király 779 
Rudolph Mátyás 533, 536 
Rueber, Johann 215 
Rumi István 644, 647 
Rumi József 721 
Rumy Imre 77, 196 
Runity Ivánka 409 
Ruppert Jakab 135, 428, 439 
Ruppert Olivér 519 
Rupprecht Antal 474, 671, 674, 675 
Rupprecht János 670 
Rupprecht József 675 
Rupprecht Kálmán 484 
Rupprecht Lajos 670, 675 
Rupprecht Lajosné 669 
Rupprecht Olivér 675 
Rusa (Rózsa) Ferenc 230 
Rusa Imre 545 
Rusa Mihály 799, 802 
Rusanics Mihály 524, 525 
Rusti Jakab 622 
Rusznyák Ferenc 535 
Ruttkai József 268 
Ruttkay Levente 764, 770, 772 
Ruyter, Michael de 757, 838 
Ruzanits Mihály 490 
Rúzsa János 491 
Rúzsa Kálmán 579 
Rúzsa Sándor 581 
Ruzsinszky György 77, 148 
RűhlJános351, 353 
Rühl János 816 
Rükai Tóbiás 533, 536 

S, Sz 
Sachs, Johann 842 
SafFarics Mihály 311 
Sághy András 358, 361, 607, 613, 804, 808, 858, 

862 
Sághy Balázs 479, 480, 482, 483 
Sághy Jenő 222, 223, 280, 281, 287, 334, 379, 381, 

382, 449, 505, 506, 536 
Sághy Kata 529 
Sági Ferencné 581 
Sági Jenő 239 
Ságodi Gergely 310, 566 
Ságodi István 582 
Sajnovits Mátyás 205, 206 
Salakta Gyula 245 
Salkovics Péter 615 
Saller József 685 
Sallinger Ábel 502, 506 
Salm Miklós 722 
Salm, Echius 215 
Salzer Éva 290 
Samarjai (Samorjai) Vidos Lénárd 713, 714, 721 
Sámsoni Zoltán 760 
Samu Gyula 490, 592 
Samu Lajos 666 
Samueli mester 127 
Samuelli N. 129 
Sándor Endre 375 
Sándor István 838 
Sándor József 632, 808 
Sándor Lászlóné Polgár Zsófia 242 
Sándor Mária 879 
Sándorfi Menyhért 334 
Sándorné Borsos Rita 872 
Sándy Gyula 189, 222, 235, 236, 239, 364, 416, 

427, 435, 607 
Sántáné Németh Paula 535 
Santavec Tamásné 449 
Sántha Károly 412, 414, 906 
Sárffy Etelka 777 
Sárífy Károly 850 
Sárfői Lakos Miklós 534 
Sári Ferencné 754 
Sarkadi Tituszné 386 
Sárkány Ambrus 176 
Sárkány András 785, 786 
Sárkány András Tibor 408, 410, 804 
Sármelléki Nagy Benedek 656 
Saródy Gyula 689 
Sárosi István 617 
Sárosi János 229, 230 
Sárossy (Sárosi) András 455, 457 
Sárosy János 906 
Sárszegi Péter 673 
Sartoris (Szabó) János 8, 27, 28, 218, 312, 371, 658 
Sartoris Miklós 
Sartorius (Sartórius) Márton 668, 675 
Sárvári Draganosits György 657 
Sárvári Mihály 545 
Sárvári Pál 713, 721, 879 
Sárvári Szabó Gergely 737 
Sáry József 563 
Sáry Terézia 498 
Sáry Trézsia 548 
Sas János 396, 398 
Sas József 573, 582 
Sas Vilma 709, 710 
Saskó Gusztáv 82, 84 
Sass Gábor 291 
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Sass István 337, 338, 403, 420, 421, 423 
Sass János 259 
Sass József 230, 286, 287, 490, 592, 694, 823 
Sass Lajos 808, 814 
Sassi Endréné 77, 78 
Sasvári Kálmán 366 
Sátory Károly 60, 734 
Sátory Vilmos 536, 545 
Savanyó Istvánná 599 
Savanyó Miklós 545 
Sax Pál 291 
Schachi Ferenc 741 
Schad (Schád) János 135, 535, 536, 915 
Schád Boldizsár 134, 135 
Schád Boldizsárné 369 
Schád Ottó 134, 323, 380, 382, 416, 429, 430, 438 
Schaden Sámuel 292 
Schádl (Sarlós) József 102 
Schatten István 760 
Schau András 208 
Scheele Hedvig 830, 915 
Scheffer Jakab 129, 182 
Scheffler János 503, 506 
Schekk Péter 725 
Scherer József 429, 438, 724 
Scherman József 689 
Schermann Gábor 77, 201, 204, 719, 721, 801, 853 
Schermann Gyula 533, 536, 700 
Schermann Irén 225, 227 
Schermann Sándor 434, 439, 536 
Schestina János 148 
Schestinen János 210 
Schesztina János 431, 439 
Schibrik György 311 
Schiegler József 425, 438 
Schild János 336, 338 
Schilher Georg 476, 483 
Schiller Sámuel 504, 506 
Schima Bandi 236, 273 
Schindler András 472 
Schindler Gusztáv 321 
Schingler József 438 
Schiszler Imre 330 
Schleier László 200 
Schleifer Károly 727, 735 
Schleiffer Richárd 536 
Schleining Károly 317, 318, 378, 382 
Schleining Vilmos 378, 382 
Schlichter Lajos 235 
Schlitt Gyula 135, 346 
Schmid András 93 
Schmid Mihály 77 
Schmidag Vilmos 536 
Schmidt Ádám 432 
Schmidt András 435 
Schmidt Henrik 341 
Schmidt János 51, 375, 435 
Schmidt József 345, 349, 434, 439 
Schmidt Károly 886 
Schmidt Károly Jenő 44 
Schmied Károly 187 
Schmiedel Johann 27 

SchmikI János 900, 903 
Schneider István 349 
Schneider Rudolf 847 
Schneiker Jakab 164, 317, 378, 382, 437 
Schneiker János 349 
Schneller János Lajos 570 
Schneller Keresztélyné 716 
Schneller Lajos 258 
Schneller Lajos 659, 660 
Schneller Mátyás 536 
Schneller Vilmos 660, 729 
Schnemann János 392, 394 
Scholtz Ödön 471, 472, 478, 479, 481, 482, 483 
Schopf, Johann 506 
Schorr József 225,227 
Schöck Gyula 323, 329, 330, 331, 333, 731, 871, 

872 
Schöck János 394 
Schöll Lajos 432, 434 
Schöne, Ludwig 652, 730 
Schöpf Gyula 342, 349, 364 
Schöpf János 341, 349, 364 
Schöpf Károly 347, 349 
Schöpf Tóbiás 598 
Schrancz József 524 
Schrancz Samu 563 
Schrantz József 525, 783 
Schrantz Lajos 394 
Schrantz Vilmos 599 
Schrantz Zoltán 407, 410, 446 
Schranz János 653 
Schranz József 230 
Schranz Mihály 535 
Schranz Sámuel 653 
Schrauf Endre 533, 536, 682, 685 
Schrauf Ernő 346, 349 
Schreiner József 808 
Schreiner Kálmán 536 
Schreiner Károly 470 
Schreiner, Carl 506 
Schriba László 779 
Schrikker Imre 136 
Schrikker László 243 
Schrikker Mihály 226, 227 
Schrikker Sándor 136 
Schrott István 126, 129 
Schrődl (Schrödl) József 389, 394, 536 
Schrödl Mátyás 219 
Schrödl, Matthias 292 
Schtolz Gyula 81, 84 

Schubert János 197, 200, 248, 469, 527, 534 
Schubert Pál 21, 469, 527, 534 
Schubert, Johann 232 
Schuh János 219 
Schuh Károly 439 
Schuhmacher Samu 321 
Schulek Ármin 82, 84 
Schulek Tibor 76, 77, 101, 128, 129, 204, 248 
Schulteis Fülöp 348, 349 
Schultéti János 760 
Schultz Jenő 204, 210 
Schulze Ernő 364 
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Schun Ágost 219 
Schüle Antal 87, 90 
Schütze, Sámuel 535 
Schütze, Theodor von 506 
Schwáger János 534 
Schwahofer Gusztáv 660 
Schwahofer Rezső 505 
Schwahofer Rudolf 506 
Schwaiger Christoph 477, 481, 483 
Schwartner Imre 535 
Schwartzwalder Jeremiás 767, 772 
Schwarzenbach János 533, 536 
Schwarzenberg Alajos 121 
Schwarzmann Keresztély 541, 545 
Schwarzwalder Jeremiás 80, 84 
Schwemmer Erzsébet 681, 685 
Schwerter Hartmann 248 
Scultéti (Sculteti) Severin (Severinus) 19, 544 
Scultéti János 757 
Seben István 343, 349 
Sebestyén Ádám 779, 848, 850 
Sebestyén András 814, 816, 858 
Sebestyén Dénes 632 
Sebestyén Ferenc 646, 647 
Sebestyén István 552, 808 
Sebestyén János 227, 843 
Sebestyén Kovács András 858 
Sebestyén Mihály 227, 843, 844, 880 
Sebestyén Ödön 561, 563, 770, 773 
Sebestyén Sándor 423, 811 
Sebestyén Zoltán 631, 638, 808 
Sebestyény István 823 
Sebestyény Kovács János 906 
Sebján György 129 
Sebők Mihály 843 
Sebők Vilmos 292 
Seebach Ágoston 281 
Seebach Károly 700 
Seebach Rezső 700 
Sefcsik Zoltán 450 
Selmeczi (Selmeci) Lajos 97, 175, 179, 182, 204, 

764, 770, 772, 877, 878, 880 
Selmeczi Diána lásd Selmecziné Füzékova Diana 
Selmeczi Géza 475, 552 
Selmeczi Géza Tamás 520, 525 
Selmeczi János 76, 77, 129, 203, 204 
Selmeczi Lajosné 877 
Selmeczi Miklós 100, 108 
Selmeczi Skolnik Máté 181, 183 
Selmecziné Füzékova Diana 525, 547, 550, 552, 

559 
Selmeczy Máté 97 
Selneczi (Skolnik) Máté 147 
Seltenhofer (Seltenhoffer) Frigyes 390, 478, 511, 

575, 764, 778, 845 
Semlei (Semlyén?) Simon 656 
Semlyén Simon 513, 656 
Semmelroth (Semmelróth) András 135, 403 
Semmelroth 336, 338, 414 
Semmelróth András 135 
Semmelveisz 681 
Semmelweis Sámuel 279, 283 

Semptei (Schemtei) Benedek 309, 315, 320, 326, 
517, 518 

Sephanides István 182 
Seratoris (Lakatos) János 510, 518, 838, 840 
Seratoris József 906 
Seregély Béla 320, 536 
Seregély Dávid 223, 266, 268 
Seregély Ferenc 268 
Seregély István 221, 223, 393, 840 
Seregély István, 390 
Seregély József 268, 277, 819 
Seregély Pál 592 
Seregély Sámuel 721 
Seregély Sándor 811 
Seregi László 333 
Serenus 11 
Serényi György 308, 320, 513, 517, 518 
Serpilius Henrik Gottfried 658 
Serpilius Keresztély 534 
Serpilius Sámuel 534 
Sesztina (Schestina) János 438 
Sevinger László 867 
Seybold Pál 535 
Sibolti Demeter 217, 232, 248, 545, 714, 715, 721 
Siebeneicher Jeremiás 534 
Siffer Károly 850 
Siffertecker Jakab 848 
Sifter Ernő 457 
Sifter Istvánné 449 
Sifter Mátyás 398 
Sikes Attila József 343, 349 
Siklósi Márton 271, 276 
Sikos Gyula 808, 810 
Sikos István 248, 679, 685, 689, 804, 814, 870, 906 
Síkos István 872 
Sikos János 689 
Síkos Kálmán 267, 268 
Sikos Kálmán 598 
Sikos Károly 208, 211 
Sikos Lajos 754, 772, 792, 794, 832, 871, 872, 877, 

905 
Sikter János 327, 336, 338, 400, 402, 403 
Sikter László 210, 291 
Síkvölgyi Sára 880 
Simaházi Tamás 534 
Simikli János 251 
Simkovics Mihály 80, 84 
Simon Albert 592 
Simon András 772 
Simon Elek 449 
Simon Emma 409 
Simon Éva 500 
Simon Géza 519, 647 
Simon István 230, 303, 423, 491, 675, 783 
Simon János 303, 413, 414, 913, 915 
Simon Jenő 412, 414 
Simon József 406, 410, 562, 653 
Simon Kálmán 445, 450 
Simon Lajos 329, 331, 333 
Simon László 195 
Simon mester 259 
Simon Ottó 434, 439 
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Simon Pál 148, 456 
Simon Réka 540, 545, 593, 877, 880 
Simon Zsigmond 359, 361 
Simonfay Eszter 83 
Simonfay Ferenc 96, 97, 101, 107 
Simonfayné Heriszt Erzsébet 101 
Simonházi Tamás 517 
Simonides András 361 
Simonides Jakab 285, 287, 490, 509, 518, 550, 552 
Simonides Tamás 359, 361 
Simonyi Hajas Károly 545, 689 
Simunyák Antal 653 
Singer György 221 
Sinka György 307 
Sinkhofen Hersen 344, 349 
Sinkó Mátyás 308, 516, 517 
Sinkó Pál 443, 621 
Sinkovics János 867 
Sinkovits Jónás 138, 141 
Sipkovics Tóth János 229 lásd még Tóth Sipkovics 

János 
Sipos Gyula 83, 84 
Sipos János 808 
Sipos József 760 
Sipos Miklós 805 
Skalics Sándor 449 
Skerlák Mihály 510, 518 
Skita Mihály 279, 783 
Skrabák Géza 290, 291 
Skriba András 815 
Skriba Gyula 259 
Skriba János 514, 518, 672, 675 
Skultéti György 696, 699 
Skultéti József 292 
Skultéti Pál 129 
Sloboda, Gottfried 506 
Slojchó (Slojcho) István 83, 84 
Smid Mihály 94, 97, 99, 107, 157 
Smid Pál 147 
Smidelius András 307 
Smidéliusz András 228, 229, 230, 264, 268, 380, 

382, 416 
Smidéliusz Béla 619 
Smidéliusz Ernő 259, 261, 709, 710, 831 
Smidéliusz Gábor 330, 332, 333, 334 
Smidéliusz György 445, 450 
Smidéliusz József 631, 911 
Smidéliusz Sándor 632 
Smidéhusz Zoltán 51, 61, 324, 327, 338, 350, 352, 

353, 360, 374, 393, 395, 398, 782 
Smidéliuszné Drobina Erzsébet 418, 421, 422 
Smikli Gyula 901, 903 
Smudla Tamás 283 
SnoUscheck János 308 
Socskovits János 888 
Sokorai Ferenc 271 
Sokorai József 808 
Sokorai Miklós 725 
Sokoray Bálint 119, 120, 122, 123, 135, 230, 562 
Sokoray Elek 727 
Sokoray Gyula 764 
Sokoray József 276, 798 

Sokoray Miklós 732 
Soldos Ferenc 635, 641, 678, 685 
Solnai (Solnay) Sámuel 26, 229, 230, 584, 591 
Solnai Dániel 87, 90 
Solnai István 673, 675, 804 
Solnai János 230 
Solnai Jeremiás 268 
Solnai Kosellya Sámuel 90 
Solnay István 509, 518, 804 
Solnay János 228, 229 
Soltész Kálmán 134 
Sólya Máté 545 
Solymár Gábor 577, 621, 622, 685, 718, 719, 721 
Solymár Mónika 529, 535 
Solymár Péter Tamás 699, 700 
Sólymosi (Solymosi) Ödön 69, 77 
Solymossy László 519 
Solymossy Ödön 599 
Sólymosy Zsigmond 519 
Sólyom (Schád) Jenő 439 
Sólyom Gyula 847 
Sólyom István 838 
Sólyom Jakab 838, 846 
Sólyom János 746, 780, 783, 902, 903 
Sólyom Jenő 36, 49, 209, 211, 437, 847 
Sólyom József 846 
Sólyom Károly 76, 129, 204, 398 
Sólyom Tibor 219 
Somfai Aladár 195 
Sommsich Antal 355 
Somogyi Anna 439 
Somogyi Dezső 578 
Somogyi Éva 578, 581 
Somogyi Ferenc 576, 898 
Somogyi Gyula 729 
Somogyi István 551, 552, 892, 895 
Somogyi János 90, 617 
Somogyi Jenő 577, 578, 582 
Somogyi Kálmán 582 
Somogyi Károly 885, 886 
Somogyi László 872 
Somogyi Miklós 578 
Somogyi Péter 312, 497, 500, 721 
Somogyi Zoltán 577 
Somogyvári János 772 
Somorjai Tamás 223, 268, 907 
Sonnewend Frigyesné 671, 674 
Soós (Joós?) János 263 
Soós János 516, 518, 566 
Soós Mihály 813 
Soosa József 94 
Soproni János 562 
Soproni Miklós 657 
Sorok János 28 
Sowitsch Ábrahám 536 
Sowitsch Kristóf 528, 534 
Sömgyén János 835 
Söptei István 17, 19 
Spáh (Szák) Endre 721 
Spanraft Mihály 483 
Spáth György 226, 227 
Spener, Philipp Jákob 218 
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Spiegel Tüköri József 208 
Spiegel-Schmidt Frigyes 46 
Spissak Henrik 320, 432, 439 
Sporsics, Marian 320 
Sprügel, Kerstin 530, 535 
Sprügel, Wolfgang 530, 535 
Sranszky Zoltánné 613 
Sréter Ferenc 89, 207, 876 
Stand László 393 
Stanka Erika 894 
Stanka Károlyné 895 
Stansith Horváth Gergely 19 
Stark Jakab 348,349 
Stark Konrád 376 
Stark Lajos 484 
Stark Margit 148 
Staur Lajos 148 
Stefanides István 82, 84 
Stefanovits János 843 
Stéger Péter 864 
Steidelmayer Kristóf 534 
Steiger Gusztáv 514, 519 
Steiger Imre 535 
Steiger Róbert 349 
Steinacker Roland 291, 292 
Steinbach, Casparus 232 
Steinbeck Erzsébet 535 
Steiner Antal 478 
Steiner György 536 
Steiner-Kövesi Károly 842, 843, 844 
Steinwenger László 484 
Steiwenger László 482 
Stelczer Dániel 244 
Stelczer Károly 261 
Stelzer Mátyás 292 
Stephanides István 172, 286 
Stephanides Mihály 514, 518 
Stephanides Sámuel 287 
Sterczer Frigyesné 195 
Sterit Jakab 827 
Stermeczki András 866, 867 
Stetka Péter 606 
Stettner Gyula 570 
Stettner Mátyás 152 
Stettner Zsigmond 563 
Steydelmeyer Christoph 483 
Stickel Sebestyén 437, 438 
Stiegler Gusztáv 535 
Stiegler Sándor Ernő 135 
Stieglitz (Stiglitz) János 788, 794 
Stocz Károly 84 
StoU Ferenc 321 
StoUer Ferenc 164, 816 
StoUer Gottfried 872 
Stoller János 279, 721 
StoUer János Teofil (Theofil, Theophil) 129, 679, 

685 
Stosius Dániel 533, 536 
Strack Károly lásd Béldi Károly 
Strack-Béldi Károly lásd Béldi Károly 
Stramm (Stramm, Schramm) Márton 502, 506 
Strancz Gusztáv 729 

Stráner Ernő 538 
Stráner György 378, 382 
Straner Gyula 536 
Stráner Károly 378 
Stráner Vilmos 58, 391, 660 
Stransky János 200 
Strba János 147 
Stribányi György 83, 84 
Stridóról Forgách Mátyás 309 
Stróbl György 151 
Stróbl Mihály 136 
Strokai Sándor 445, 450 
Stromszky Ferenc Sámuel 290 
Stromszky, Franz. S. 292 
Strutius 713 
Stubán Dániel 811 
Stubán János 811 
Stubán Károly 811 
StubenvoU Ferencné 915 
Stubenvoll Mihály 562 
Suhajda György 396, 398, 419, 422 
Suhajda István 87, 90, 764 
Suhajdi, Stephanius 858 
Suklyosi Márton 821, 824 
Sulyovszky András 438 
Surányi Gábor 84 
Surányi György 486, 490 
Surányi Rozália 613 
Suri Józsefné 127 
Súri Lőrincné 167 
Sutoris (Varga) György 833 
Sutoris János 551, 552 
Sutoris Mihály 674, 675 
Sutoris Miklós 515, 518 
Suttak Mátyás 309 
Suvada (Suhajda, Schuhajda) Pál 97, 425, 431, 

438 
Sülé Imre 836 
Sülejózsef 523, 525 
Sülé Károly 910 
Sülé Sándor 805 
Sülé Zoltán 358, 361 
Süller Zsolt 77, 78, 140, 194, 205, 207, 210 
Sümeghy István 622, 773 
Sümeghy József 136, 239, 495, 506, 535, 536, 558, 

562 
Sümeghy Petemé 474 
Sümegi István 366, 599, 621, 733, 735, 814, 815, 

847, 849 
Sümegi János 886 
Sümegi Kálmán 268 
Sümegi Pál 449 
Sümegi Péter 114, 116 
Sümegi Sándor 297, 298 
Sütő János 875, 878, 880 
Svendor Dénes 457 
Svendorné Dallos Edina 61 
Svetnyik Joachim 203 
Svetzki András 714 
Sylvester János 10, 14, 60, 634, 690, 702, 713, 715, 

719, 721,750,869 
Sylvester Mihály 721 
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Szabadi Bernát 224, 227 
Szabados (Szloboda) Pál 147 
Szabados Lajos 172, 182 
Szabados Pál 77, 145, 152, 168 
Szabik Ottó 563 
Szabó (Szalkay) Károly 723, 724 
Szabó Ádám 760, 816, 828, 843 
Szabó Aladár 230, 684, 685 
Szabó András 259, 276, 287, 423, 816, 847 
Szabó Antal 611, 612, 802 
Szabó Árpádné 338 
Szabó Bálint 679 
Szabó Bertalan 720 
Szabó Elek 770, 773, 876, 880 
Szabó Elemér 240 
Szabó Erzsébet 819 
Szabó Farkas László 77, 172, 182, 266 
Szabó Ferenc 303, 366, 562, 598, 754, 785, 786, 

790, 799, 801, 901, 903 
Szabó Ferencné 374, 375 
Szabó Gergely 781 
Szabó Géza 902, 903, 909 
Szabó György 55, 62, 253, 611, 632, 720, 781, 783, 

886 
Szabó Gyula 
Szabó Gyula 298, 353, 785, 786, 798, 886, 888 
Szabó Ildikó 77 
Szabó Imre 277, 599, 666 
Szabó István 275, 277, 286, 287, 302, 303, 358, 370, 

389, 394, 495, 552, 557, 562, 598, 626, 629, 631, 
694 

Szabó Izabella 641, 642 
Szabó János 135, 259, 563, 760, 814, 836, 843 
Szabó Jenő 613, 641 
Szabó Jenőné 61 
Szabó József 48, 58, 103, 107, 129, 195, 208, 211, 

229, 238, 239, 243, 248, 261, 273, 275, 438, 552, 
592, 613, 700, 808, 834, 845, 847 

Szabó Kálmán 183, 223, 282, 283, 353, 666, 691, 
692 

Szabó Lajos 52, 407, 410, 446, 571, 577, 646, 647, 
660, 692, 725, 770, 830, 916 

Szabó Lajos dr. 421, 543 
Szabó László 114, 115, 116, 619, 795 
Szabó Magdolna 90, 120, 123 
Szabó Márta 97 
Szabó Miklós 223, 375 
Szabó Pál 118, 123, 274, 277, 420, 422, 805, 836, 

845, 902, 903 
Szabó Péter 361, 706, 839 
Szabó Sámuel 621, 622 
Szabó Sándor 182, 562, 770, 886, 915 
Szabó Takács László 182 
Szabó Vilmos 97, 154, 157, 175, 182, 380, 382, 428, 

430, 438, 441, 444, 448, 449, 450, 808, 814, 815, 
820, 877 

Szabó Vilmos Béla 764, 770, 772, 804 
Szabó-Farkas László 268 
Szabóné Nyitrai Márta 754, 825 
Szabóné Piri Zsuzsanna (Zsuzsanna) 380, 405, 

409, 410, 428, 430, 438, 814, 815 
Szajki László 808 

Szakács Ferenc 819 
Szakács György 136 
Szakács Lajos 563 
Szakácsné Cservenka Ilona 136 
Szakái Árpád 323, 334, 381, 382, 394, 409, 410, 

444, 449, 801, 890 
Szakái Árpádné 392, 394 
Szakái Ilona 396 
Szakái János 453, 456, 621, 622 
Szakái József 333, 382 
Szakái László 632 
Szakái Sándor 621, 622 
Szakáll István 223 
Szakáll János 223, 647 
Szakály Dezső 573, 574, 576, 582, 639, 779 
Szakály Dezsőné 574, 582 
Szakály Ferenc 17 
Szakály Gyula 706 
Szakály János 706 
Szakály József 706 
Szakály Lajos 706 
Szakály Szabolcs 706 
Szakáts Dezső 193, 195, 886 
Szakáts László 133, 135, 177, 178, 182 
Szakáts Mátyásné Cservenka Ilona 132 
Száki János 127 

Szakonyi Ferenc 826, 828, 860, 861 
Szakonyi István 572, 582, 752, 760, 826, 886 
Szakonyi József 88, 658, 691, 693, 750, 754, 827, 

828, 859, 861, 870, 872, 889 
Szakonyi Lajos 872 
Szakonyi Mátyás 609, 637, 642, 767, 768, 772, 779, 

858 
Szakonyi mester 298 
Szakonyi Miklós 268, 551, 552 
Szakos Csaba 545, 607, 613, 690, 765, 772, 796, 

798, 877, 880, 897, 902, 903 
Szakosné Mihátsy Zilia 771 
Szálai András 208 
Szálai Dénes 258 
Szálai Ferenc 816, 824, 867 
Szálai Gyula 160 
Szálai István 208, 209, 822 
Szálai János 286, 287, 760 
Szálai József 525, 850 
Szálai László 886 
Szálai Márton 311 
Szálai Mihály 58, 351, 353 
Szálai Pál 164, 592 
Szálai Sándor 253 
Szálai Sutoris János 311 
Szálai Szutorin János 810 
Szalainé Cseh Katalin 195 
Szalajka Márta 435 
Szalántzy Mihály 425, 438 
Szalárdi Mihály 713, 721 
Szalaszegi Mihály 311 
Szalay Aranka 438 
Szalay Ferenc 598, 752, 754, 814, 815, 846, 864, 

905, 906 
Szalay Géza 808 
Szalay Gizella 820 
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Szalay Gyula 269, 777 
Szalay Imre 886 
Szalay István 230, 259 
Szalay János 173, 183, 223, 303, 892, 895 
Szalay Józsa Mihály 843 
Szalay József 230, 276, 523, 808 
Szalay Kálmán 136, 356, 361, 415, 447, 449, 778, 

791, 794, 820 
Szalay Károly 148 
Szalay László 432, 439, 752, 754, 885, 886 
Szalay Mihály 58, 94, 97, 280, 663, 819, 820 
Szalay Miklós 427, 438, 853 
Szalay Pál 439, 806, 808, 915 
Szalay Sámuel 449 
Szalay Sándor 263, 269, 276, 357, 361, 499, 500, 

512, 598, 779, 783, 843, 886 
Szalay Zsigmond 819, 820 
Szalay Zsófia 769 
Szalkay Szabó Károly 632 
Szalóky Elek 419, 420, 422 
Szalóky Imre 862 
Szalontai (Seebach) András 303 
Szamosi Attila 754 
Szamosi Károly 915 
Szamosváry (Schwartz) Alfréd 439 
Szampiás Sámuel 144, 147 
Szanai 320 
Szánthó András 562 
Szánthó Ferenc 556, 563 
Szantner Ferenc 394 
Szántó András 8, 2562 
Szántó Ernő 778 
Szántó Gyula 493, 495 
Szántó Imre 320 
Szántó István 268, 525, 562 
Szántó Konrád 13 
Szapolyai János 712 
Szarka Ádám 296, 510, 518 
Szarka Éva 79, 82, 83, 84, 169, 690 
Szarka Ferenc 230, 613 
Szarka István 77, 78, 79, 82, 84, 157, 166, 169, 170, 

690 
Szarka Jenő Kálmán 888 
Szarvas Imre 111, 113, 116 
Szarvas Zoltán 113, 116 
Szarvasi (Hirschler) Sámuel 135 
Szarvasi Sámuel 132 
Szász András 840 
Szász Judit 661 
Szászky Tomka János 218 
Szatzker Antal 169 
Szebedinszky Mihály 764, 864, 867 
Szebényi Gyula 776 
Szeberényi János 34 
Szebik Ágnes 195, 196 
Szebik Attila 77, 283 
Szebik Gyula 182 
Szebik Imre 49, 51, 56, 88, 96, 103, 107, 128, 129, 

135, 140, 155, 156, 179, 190, 222, 245, 262, 282, 
283, 421, 551, 558, 579, 580, 581, 588, 690, 719, 
726, 733, 775, 776, 878, 909, 912 

Szebik Károly 77, 98, 102, 103, 107, 194 

Széchenyi (Széchényi) György 24, 233, 533, 567, 
602 

Széchenyi István 863 
Széchy Dénes 635 
Széchy Margit 307, 722 
Szecsei János 254 
Szécseny György 93 
Szecskó Pál 689 
Szedenics György 187, 562, 768, 861, 887, 905, 

906, 913 
Szedenits György 752, 754, 768 
Szedonya István 147 
Szedonya Mihály 692 
Szegedi András 513 
Szegedi Fraxinus Gáspár 15 
Szegedi Gergely 14 
Szegedi Kis István 14, 312, 313 
Szegedi Klára 17 
Szegedi Lajos 186 
Szegedi Máté 10, 16, 17, 29, 56, 313, 468, 566, 649, 

713, 714, 721, 737 
Szegedi Sándor 423 
Szeghalmi Bálint 134 
Szeghalmy Bálint 370, 372, 373 
Szeghalmy Gyula 891 
Szeghy Pál 276, 843 
Szegi Gergely 309 
Szegvári Lászlóné 571 
Székács József 34, 35, 208, 360, 751 
Székely Ferenc 552 
Székely Pál 552, 783 
Szekér József 619 
Szekér József 89, 90 
Szekér Mátyás 233 
Szekeres Elemér 323, 336, 338, 343, 349, 353, 402, 

403, 414 
Szekeres János 271 
Szekeres Jolán 791, 795, 819 
Szekeres Sándor 129, 226, 227, 562, 598, 770 
Szekó (Szeko) János 678, 685, 826 
Széky János 204 
Szelcsányi Edit 240 
Szeleczky Márton 551, 552 
Szelényi Gusztáv 77 
Szelényi Pál 915 
Szelényi Zoltán 178, 182, 194, 210 
Szelényiné dr. Péterfia Katalin 914 
Szelepcsényi György 24, 110, 316, 609 
Széles Gyula 329, 333, 694, 710 
Széles Jenő 552 
Szeles Zoltán 237 
Szelestey László 592 
Szelestey Lászlóné 571 
Szeli András 87, 90, 603, 613 
Szeli Gergely 697 
Széli Piroska 915 
Szeltenhofer Frigyes 272 
Szemenyei Benedek 518 
Szemenyei György 673, 675 
Szemenyei János 561, 562 
Szemere János 257 
Szemerei Illés 858 
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Szemerei János 7, 135, 136, 207, 210, 325, 327, 333, 
363, 365, 366, 371, 428, 457 

Szemerei Mária 135, 182 
Szemerei Sándor 669 
Szemerei Zoltán 135 
Szemerey János 585, 592 
Szemerey Márton 286, 287 
Szemerey Sándor 563 
Szemerey Tamás 475 
Szemian János 148 
Szenei (Szenczi) Fekete István 25, 56, 198, 229, 

265, 299, 567, 609, 617, 636, 656, 657, 692, 741, 
841 

Szenei Molnár Albert. 218 
Szenczi Jakab 93 
Szenczi János 552 
Szenczi Molnár Albert 233 
Szenczy György 455, 457, 697 
Szende Ernő 132, 135 
Szende Sándor 135, 323, 361, 379, 380, 382, 435, 

562 
Szendrei Márton 26 
Szendrő János 660 
Szendrődi Lajos 141 
Szendy Károly 272 
Szénesi (Szenesi) András 804, 805 
Szenicei (Szeniczei) Bárány György 218, 229, 

311, 316, 376, 425, 428, 436, 488, 842 
Szenicei (Szeniczei) Bárány János 30, 56, 218, 219 
Szeniczei Bárány Pál 905, 906 
Szennovitz Dezső 204 
Szent István 11, 12, 74, 109, 155, 185, 196, 198, 

233, 296, 388, 480, 529, 623, 634, 638, 701, 766, 
848, 868, 908 

Szent László 312, 313, 623 
Szent Márton 13, 556, 696, 728, 742, 818, 834 
Szentágotay Vilmos 211 
Szenté Enikő 195 
Szenté György 598, 640 
Szenté Gyula 90, 303, 823 
Szentegyházy (Szentegyházi) József 766, 772 
Szenteh Gábor 208, 210, 351, 353, 428, 429, 430, 

438, 439 
Szenteh István 438 
Szentes Márton 846 
Szentgotthárdi Gásgár 722 
Szentgróthy (Kiss) Á d á m 303 
Szent-Gróthy Kiss István 798 
Szentgróthy Mihály 779 
Szentgróti Benedek 310, 311, 455 
Szentgróti Kis Mihály 824 
Szentgróti Mihály 569, 814, 826, 843 
Szentgyörgyi (Amminger) Ferenc 764 
Szentgyörgyi Amminger Kálmán 535 
Szentgyörgyi Armpruszter Pál 760 
Szentgyörgyi Ferenc 292 
Szentgyörgyi János 377, 382, 431, 438 
Szentgyörgyvölgyi Gergely 517 
Szentirmay Miklós 164, 562 
Szentivánfalvi Benedek 314 
Szent-Ivány Géza 241 
Szent-Iványi Ödön 49 

Szentiványi Sándor 361 
Szentmártoni Radó Ignác 39 
Szentmártoni Radó Kálmán 730 
Szentmártoni Radó Pál 180 
Szentmihályfalvai (Szentmihálfalvai, 

Szentmihálfai, Szentihályfalvay) János 311, 
779, 799, 801, 810, 860 

Szentmihálj^alvai (Szentmihályfalvay) Miklós 
796, 879 

Szentmiklósi Fábri János 219, 228, 265, 268 
Szentmiklósi György 545 
Szentmiklósi János 24, 25, 469, 517, 518, 545, 559, 

562, 780, 890 
Szentmiklósi Mihály 273, 277 
Szentmiklósy János 796 
Szentmiklósy Mihály 821, 824 
Szentpály-Juhász Imre 580 
Szentpéteri István 99, 107, 182, 431, 439 
Szényi Imre 632 
Szényi János 512, 519 
Szényi József 456, 457 
Szényi Sándor 805 
Szép János 693 
Szepesik János 148 
Szepesfalvy Pál 84 
Szepesi István 398, 810, 876, 877, 878, 880 
Szepesi Istvánné G a r a m Gizella 876 
Szepesi János 550, 552 
Szepesi Károly 147 
Szepessy Mihály 99, 145, 147, 151 
Szepesy Mihály 77 
Szepezdi Kis János 426, 431, 438 
Szépfalusy István 182 
Szepsi István 311 
Szerdahelyi Mátyás 495, 841, 843 
Szerdahelyi Pál 323, 344, 347, 348, 434, 439, 562, 

619, 652, 653, 832 
Szeredi István 486, 490, 520, 525, 635, 641 
Szeredi Mihály 276, 277, 551, 559, 562, 609 
Szerémi György 186 
Szeremlyéni (Szeremlyényi) Mihály 308, 385, 

393, 395, 534 
Szeremlyéni János 14 
Szerencsés János 427, 438 
Szerencsés Julianna 840 
Szerényi Sándor 320, 764 
Szesztina János 259 
Szesztina László 141 
Szetina János 147 
Szhildwager József 718 
Szigethi István 360 
Szigethy (Kristyán) György 585, 591 
Szigethy Dániel 824 
Szigethy Dénes 710 
Szigethy György 721 
Szigethy József 118, 123 
Szigethy József Ollár 457 
Szigethy Lajos 824 
Szigethy Sándor 719 
Szigethy Szilárd 204, 327, 424, 428, 430, 438, 450 
Szigethyné Szentecki Katalin 439 
Szigeti Frankovics Gergely 15 
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Szigeti Gyula 435, 439 
Szigeti József 888 
Szigetvári György 360 
Szigety Dénes 709 
Szígyártó Benedek 271 
Szij Béla 251 
Szíj Dániel 850 
Szíj Ella 535 
Szíj Gyula 500 
Szíj János 237 
Szíj Lajos 498, 500, 880 
Szíj László 259, 269 
Szíj Sámuel 788, 794, 888 
Szijj Dezső 563 
Szijj Gyula 97, 181, 183 
Szijjártó Géza 438 
Szikora Pál 99, 104, 129, 206, 210, 764 
Szikray István 521, 525 
Szikszai Gábor 440 
Sziládi György 631, 678, 685 
Szilágyi György 309, 618, 814 
Szilágyi István 308, 818 
Szilágyi Istvánné 394 
Szilágyi József 272 
Szilágyi Lajos 269, 276 
Szilas Attila 226, 227, 895 
Szili Ferenc 513, 517, 518 
Szili Lénárd 829, 830, 835 
Szili Pál 263, 746, 829 
Szilvágyi Gyula 320, 386, 393, 397, 398 
Szilvágyi István 428, 438, 819, 820 
Szilvágyi Károly 915 
Szilvágyi László 694 
Szilvágyi Mihály 892, 895 
Szilvágyi Sámuel 135, 227, 426, 438, 808 
Szilvás László 327, 449 
Szilvás Zoltán 457 
Szilvási István 25, 470 
Szilvássy Dénes 500 
Szilvásy László 500 
Szilvásyné Peregi Eszter 61, 247 
Szily Ferenc 737 
Szily István 794 
Szily János 898 
Szily Márton 291 
Szily Zoltán 457 
Szimeiszler István 805 
Szimeiszter Sándor 223 
Szimon János 155, 334, 343, 346, 349, 381, 382, 

434, 482, 483, 506, 534, 535, 536 
Színak Márton 179 
Szirmaiszler István 700 
Szirmay Ádám 34 
Szita László 425, 428 
Szita Péter 689, 777, 779, 800, 801, 843 
Szitás István 494, 495, 562 
Szitka Gyula 880 
Szivágyi István 799, 802 
Szívós Lajos 372 
Szkok Andor 700 
Szkok Pál 81, 102, 108 
Szlavik Márta 535 

Szloboda (Szabados) Pál 138, 141 
Szlovák Pál 81, 84, 745 
Szmetana András 860 
Szmodics Mihály 662 
Szmodics Pál 414 
Szmodics Zoltán 398 
Szmolányi Eleonóra 592 
Szmolár Attila 824 
Szokody István 915 
Szokolay Sándor 912 
Szolga-Tőkés Sándor 652, 653 
SzoUár István 598 
Szollár József 814 
Szolnoki András 592 
Szombath (Szende) Ernő 132, 133 
Szombath Mihály 240 
Szombathelyi András 494, 495, 562 
Szombathelyi Lajos 700 
Szombati András 312, 406, 410, 850 
Szomjas (Sommer) Károly 398 
Szomjas Károly 323 
Szomora Sándor 200 
Szontagh Károly 484 
Szopóczky Zsigmond 592 
Szopóczy Zsigmond 760 
Szórády Lajos 598 
Szovják Hugó 660 
Szowits Ábrahám 28 
Szőke Imre 811 
Szőke János 836 
Szőke Márton 887, 888 
Szőke Zsuzsanna 860 
SzőUősi Pál 77 
Szőlőskei Miklós 817, 820 
Szörényi Kata 547 
Sztanó János 81, 84, 148, 170 
Sztanó Mihály 82, 84, 97, 147 
Sztanó Sándor 426, 427, 438 
Sztansich Mihály 545 
Sztárai Mihály 14, 15, 16, 312, 713, 749, 869, 872 
SztehloGábor 239, 771 
Sztehlo Mátyás 513, 518, 545, 598 
Sztehlo Péter 571, 599 
Sztik Gyula 135, 167, 168, 170 
Sztójay Döme 43 
Sztókai Tiborné 490 
Sztrókai Ignác 535 
Sztrókay Attila 571, 694 
Sztrókay Dániel 204, 210, 250, 251, 358, 361, 414, 

429, 438, 449, 691 
Sztrókay Dávid 223 
Sztrókay István 592 
Sztrókay Lajos 592, 808 
Sztrókay László 631, 632, 888 
Sztrókay Sándor 808 
Sztruhár András 52, 77, 97, 146, 148 
Szucháts Károly 182 
Szucsányi (Szutsányi) József 353, 351, 397, 398 
Szucsányi György 271, 276 
Szucsányi János 361, 423 
Szucsay Gergely 783 
Szudovszky Mihály 874, 880 
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Szuhács János 775, 779 
Szuhaji István 110 
Szunyagovszky Mátyás 545 
Szupper Ernő 875, 876, 880 
Szupper Mihály 706 
Szutter Dániel 563, 872 
Szutter Károly 721 
Szuttera Mária 811 
Szűcs Eszter 745 
Szűcs Ferenc 754 
Szűcs Gábor 60, 872 
Szűcs Gyula 500 
Szűcs Imre 456, 457, 814 
Szűcs István 361, 883 
Szűcs Kálmán 303, 474, 499, 500, 525, 552, 562 
Szűcs Lajosné 123 
Szűcs Mihály 301, 303 
Szűcs Orbán 197 
Szűcs Sándor 289, 291 
Szűr Gyuláné 772 
Szűts István 303 
Szüts István 619 
Szűts János 764 
Szvatopluk 201, 749 
Szvatopluk 749 
Szvetics Gergely 315 
Szvetics János 657 

T,Ty 
T. Horváth Márton 552 
T. Kiss Dániel 595 
Tabon KüfFer János 427 
Táborszky László 175, 182, 203, 204 
Táborszky Lászlóné 176 
Takách Sámuel 710 
Takács (Takáts) István 397, 414 
Takács Antal (dukai) 645, 647 
Takács Béla 361, 364, 365, 366 
Takács Csaba 692 
Takács Elek 322, 562, 752, 753, 754, 790, 791, 797, 

798, 831, 865, 866, 901, 914 
Takács Ernő 331, 709, 710 
Takács Eszter 61, 231, 240, 248, 690 
Takács Ferenc 
Takács Ferenc (dukai) 644, 647 
Takács Ferenc 297, 298, 525, 878 
Takács György (dukai) 645 
Takács György 230, 595 
Takács Gyula 141, 223, 295, 298 
Takács Imre 870 
Takács István 398, 403 
Takács János 
Takács János 148, 361, 632, 779, 802, 808, 811, 816, 

843 
Takács József 268, 392, 394, 401, 403, 423, 690, 

814, 849, 850 
Takács László 334, 410 
Takács Mihály 355, 361, 691, 721 
Takács Pál 632, 823 
Takács Sándor 875, 880, 881 
Takács Tibor 692 

Takács Zoltán 438 
Takács Zsófia (dukai) 645 
Takáts Elek 893 
Takáts Ernő 675 
Takáts Gergely 788 
Takáts Ida 490 
Takáts István 512, 519, 545 
Takáts János 511, 519, 545, 872 
Takáts József 559, 563, 599 
Takáts Lajos 491 
Takó István 161 
Talabér Ádám 808 
Talabér Ferenc 230, 880 
Talabér István 716 
Talabor Jakab 513, 519, 524, 525 
Tallián Dénes 402 
Tallián János 430 
Tálos Ferenc 413, 414, 843 
Tamás (Till) Illés 382 
Tamás Berta 379, 382 
Tamás Illés lásd Till Illés 
Tamás Tamás 134 
Tamáska Lajos 259, 598, 760 
Tamaskovics István 864 
Tamásy Tamás 356, 358, 361 
Tamásy Tamásné 358, 360, 361 
Tanács József 320 
Tapolcsányi János 110 
Tar István 255 
Tar Sándor 256 
Tarcsányi Jakab 520, 525 
Tarján István 709, 710 
Tarján Katalin 438 
Tarján Róza 246 
Tarjáni Gyula 101, 154, 157, 200 
Tarlósi György 271, 276, 895 
Tarnóczy András 649 
Tarrné Lukács Gabriella 195 
Tasch Pál 535 
Tasner Antal 863 
Tassi György 515, 518, 519, 838 
Tassy (Tasi) György 510 
Tászler Gyula 493 
Tatai Imre 915 
Tatai István 824 
Tatai Kis Pál 219 
Tatai Sámuel 836 
Tatay Ágota 771 
Tatay Gábor 263 
Tatay Imre 135, 317, 377, 382, 428, 545 
Tatay István 26, 27, 299, 303, 668, 675 
Tatay Lajos 767, 768, 770, 772, 790 
Tatay Pál 229, 230, 669, 675, 689, 694, 781 
Tatay Samu 768 
Tatay Sámuel 752, 754, 764, 768, 772, 895, 900 
Tatay Sándor 428, 771, 772 
Tatzy Gábor 700 
Taubner András 138, 141, 341, 349 
Taucher Gusztáv 107 
Tausz Antal 669 
TauzJános 164 
Téglássy Imre 16 
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Tegyei Katalin 884 
Teke Dénes 412, 414, 562 
Teke Ilona 414 
Teke Lajos 355, 361, 412, 413, 414 
Teke Zsigmond 194, 323, 393, 412, 414 
Tekus András 641, 642 
Tekus Károly 280, 284 
Tekus Ottó 46, 240, 243, 244, 247, 248, 366, 374, 

375, 571, 577, 665, 685, 692, 709, 710, 877 
Tekusné Szabó Izabella 240 
Telekesi Benedek 223, 354, 361, 693 
Telekesi Török István 180, 270, 521, 556, 563, 818 
Telekesi Török Pál 673 
Telekesy Benedek 220 
Teleki Béla 536 
Teleky Béla 562 
Teleky Géza 627 
Temesvári Pelbárt 13 
Temlin Antal 653, 700 
Temlin Balázs 814 
Temlin János 842, 843 
Tencz Károly 61, 374, 375 
Tenner Magyar János 381 
Tepeli N. 824 
Teplicska István 135 
Terbócs (Terbocz) János 326, 315 
Ternóczi János 697 
Teschlák Pál 147 

Tessedik Sámuel 97, 420, 422, 615 
Tessényi Kornél 291 
Tessényi Pál 268 
Teszéri Ferenc 878, 879 
Teszlák Pál 77 
Tétényi Imre 17 
Tétényi Kevi Dániel 20 
Teuffel, Erasmus 215 
Teuionides János 517, 518 
Teutonides János 545 
Teutsch József 148, 198, 199, 200 
Tevely György 470 
Tevely István 470 
Textoris (Takács) György 515, 518, 598 
Textoris Gergely 524, 525, 895 
Thébusz Aladár 211 
Thék Lajos 297, 298, 361 
Thieringer János 872 
Thima Ferenc 592 
Thima István 591 
Thirring Sámuel 535 
Thokoich György 19, 468, 544, 545 
Thomai József 195, 357, 361 
Thomanides János 513, 674, 676 
Thomas István 309 
Thomay József 870 
Thomay Mihály 195 
Thököly Imre 306, 443, 486, 636, 841 
Thuri Benedek 470 
Thury Etele 649 
Thury György 904 
Thury Károly 849 
Thurzó Elek 749, 868, 869 
Thurzó Imre 308 

Thúrzó Szaniszló 21 
Thüringer János 292 
Tibortz Gyula 631 
Tichy Kálmán 482 
Tiefbrunner Vilma 535 
Tihanyi János 84, 391, 393 
Tihanyi Jánosné 394 
Till Illés 379 
Tillai Ernő 387 
Tima Ferenc 222, 225, 227 
Timia (Tima?) István 621, 622 
Tinódi Lantos Sebestyén 312, 634, 713, 737 
Tiringer György 164 
Tiringer Lajos 164 
Tirtsch Gergely 660 
Tischléry János 206, 210 
Tódor Mihály 760 
Toldi Sarolta 83, 84 
Toldy Ferencné 915 
Tolna József 227 
Tolnai (Tolner) Károly 108 
Tolnai Ferenc 141 
Tolnai István 841, 883 
Tolnai József 225, 227 
Tolnainé Demeter Csilla 387, 393 
Tolner (Tolnai) Károly 105 
Tomásowiczky György 320 
Tomcsányi (Tomtsányi) Ádám 430, 439 
Tomcsányi (Tomtsányi) György 425, 436, 438, 

439 
Tomka János 219 
Tomka Szászky János 27 
Tomkaházi Tomka Ferenc 907 
Tomkó János 700 
Tompa Béla 223 
Tompa Ferenc 274, 277 
Tompa Géza 535, 563 
Tompa György 470 
Tompa Jolán 592 
Tompa Lajos 97, 585, 592 
Tompa László 586, 592 
Tompa Mihály 562, 645, 646, 647, 835 
Tompa Miklós 408, 410 
Tompa Sándor 613, 631 
Tompa Zoltán 136, 334, 381, 382, 449 
Tompa Zsigmond 872, 886 
Tompos Balázs 316, 317, 327, 562, 570, 750, 754, 

756, 827, 828, 830, 835, 840, 860 
Tompos Béla 498, 500 
Tompos Gábor 611, 880 
Tonsoris Miklós 299, 303 
Toperczer Károly 653 
Topscher Vilmos 164 
Torda Géza 693, 694 
Torda Lajos 135 
Torday György 519 
Torkos Ádám 118, 123, 274, 277, 361, 562, 745, 

800, 847, 906 
Torkos András 27, 218, 233, 248, 522, 536 
Torkos Éliás 276 
Torkos Ferenc 660, 689 
Torkos István 227, 802, 872 
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Torkos János 355, 361 
Torkos József 27, 248, 470, 528, 531, 535 
Torma János 435 
Tormássy Péter 503 
Tósoki Károly 776 
Tóth Aladár 193, 195 
Tóth Árpád 847, 864 
Tóth Attila 754, 891, 895, 904, 905, 906 
Tóth Bálint 550, 800 
Tóth Béla 869, 870 
Tóth Dániel 192, 195, 905 
Tóth Dénes 613, 632 
Tóth Elek 725 
Tóth Ernő 519 
Tóth Etelka 613 
Tóth Ferenc 552, 672 
Tóth Géza 500 
Tóth Gyula 562, 779, 819, 842, 843 
Tóth Gyuláné 819 
Tóth Imre 665, 666, 840 
Tóth Imréné 776, 779 
Tóth István 209, 375, 619, 691, 772, 797, 798 
Tóth János 221, 223, 274, 277, 317, 361, 414, 453, 

562, 570, 606, 613, 621, 628, 629, 630, 631, 687, 
691, 794, 824 

Tóth Jenő 457 
Tóth József 286, 338, 353, 457, 814 
Tóth Kálmán 542, 545, 598, 798 
Tóth Károly 772, 785, 786, 796 
Tóth Károly István 798, 889, 890 
Tóth Katalin 119 
Tóth Lajos 227, 269, 276, 552, 631, 783, 916 
Tóth László 269, 666 
Tóth Márton 237 
Tóth Melinda 133, 135 
Tóth Mihály 287, 304, 510, 518, 552, 766, 767, 779, 

834, 840, 906, 907 
Tóth Miklós 355 
Tóth Pál 268 
Tóth Péter 243, 253 
Tóth Sámuel 552 
Tóth Sándor 99, 107, 148, 182, 259, 276, 338, 403, 

498, 548, 552, 779, 847, 853, 854, 855, 866, 867, 
877, 900, 903, 913, 915 

Tóth Sarolta 302, 303 
Tóth Sipkovics (Sipkovits) János 29, 56, 93, 181, 

219, 300, 301, 303, 355, 361, 613, 750, 804, 826, 
869, 872 

Tóth Sipkovics István 603, 604 
Tóth Sipkovits József 27 
Tóth Vilmos 284 
Toussaint József 122 
Tőke Ferenc 14, 307, 312 
TöUi Balázs 59, 60 
Tölli Zoltán 52, 55, 62 
Tömből Pál 452, 456, 689, 843 
Tömből Sámuel 222 
Tömböly István 823 
Tömböly József 682, 685 
Tömböly Zsófia 700 
Tömpör Balázs 20, 545 
Töpfer Gyula 651, 653 

Töpler Kálmán 536 
Töpler Károly 536 
Töpler, Sámuel 570 
Töreki Árpád 790 
Tőrök Bálint 86, 134, 224, 285, 293, 310, 312, 313, 

314, 335, 400, 492, 749, 786, 869, 873 
Törők Éva 673 
Török János 313 
Tőrök Józsefné Szalay Aranka 438 
Török Lajos 700 
Törők Mihály 470, 599, 839 
Tőrök Sándor 692 
Tőrök Zoltán 444 
Törők, Michael von 506 
Töskés Hima István 699 
Tőskés János 699 
Töskés Sámuel 320 
Traeger Ernő 141 
Traianus 11 
Trájer János 407 
Trajtler Gábor 146, 252, 581, 884 
Tranovszky György 80 
Transalpini Dániel 296 lásd még Havasi Dámiel 
Trattner János 337 
Trauer Irén 246 
Trenka Joseph 81 
Tresztyenszky (Trsztyenszky, Trsztyénszky) 

Gyula 77, 182, 225, 227, 473, 512, 670, 675 
Trimmel Henrik 324, 327, 382, 435 
Troips, Július 93 
Troli Gábor 911 
Trost György 478 
Trost Heinrich 483 
Trost Henrik 534 
Tröszt Rezsőné Holndonner Irén 535 
Tsákvári Ferenc 487, 490 
Tschurl Ernő 223 
Tubán József 293, 295, 298, 475, 492, 495, 700 
Tulok Antal 621, 628 
Tulok Ferenc 679 
Tulok Sámuel 445, 446, 450, 828, 829 
Tupi (Tuppy) András 210 
Tuppi András 205, 207 
Turchányi Géza 122, 123, 170 
Turchányi János 268, 274, 277 
Turcsányi Andor 651, 652, 653, 664, 895 
Turcsányi András 294 
Turcsányi Endre 562 
Turcsányi Gábor 895 
Turcsányi György 77, 147 
Turcsányi Gyula 37, 563 
Turcsányi Gyula Dezső 168, 170 
Turcsányi Gyula György 167, 170 
Turcsányi József 168, 170 
Turcsányi Lajos 659, 660 
Turczár Mihály 82, 84, 141, 183 
Turczó János 274, 277 
Turgonyi József 176, 182 
Túri József 338 

Túrmezei (Bélák) János 621, 622 
Túrmezei Sándor 200 
Tumisczai Balázs 228 
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Túróci Palla György 228, 230 
Turóczi György 548, 552 
Túróczi János 656 
Túróczy Zoltán 42, 44, 45, 48, 49, 56, 58, 61, 164, 

222, 226, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 247, 248, 
252, 255, 258, 275, 329, 370, 428, 435, 447, 505, 
543, 597, 629, 671, 734, 744, 782, 793, 854 

Turufa Rudolf 555 
Turzó János 223 
Tükörös György 509, 518 
Tüske István 499, 500 
Tüskés György 223 
Tüskés István 83, 84, 570, 592, 828 
Tüskés Istvánné Zatkalik Erzsébet 83, 84 
Tüskés János 223 
Tüskés Pál 223 
Tüskés Sándor 223 

U, Ú, Ü, Ű 
Udvardi (Udvardy) József 621, 622 
Udvardi Andrea 721 
Udvardi János 105 
Udvardy József 77, 104, 107, 118, 123, 225, 227, 

263 
Udvaros Dénes 209 
Uhrin Károly 207, 210 
Új István 764 
Újhelyi János 898, 903 
Ujkéri Miklós 285, 287, 516, 518 
Újvári András 314, 518, 566, 569, 617 
Újvári Máté 495 
Ujváry János 172, 182 
Ulber Mátyás 535 
Ulicsny Endre 219 
Ulreich Gyula 139, 535 
Ulrich Gyula 141 
Ulrich Mihály 659 
Unger 506 
Unger János 284 
Unger Joachim 534 
Unger József 802 
Unger Lőrinc 281 
Unger Manó 916 
Unger Mihály 280, 283, 428, 438 
Urbani Gábor 299, 303, 821, 824 
Ureczky Attiláné 338 
Urszini (Ursini) Mihály 361 
Urszini István 225, 227, 808, 899, 903 
Urszini László 840 
Urszini Mihály 843, 847 
Urszini Sámuel 763, 767, 906 
Urszini Tamás 764 

Ursziny Mihály 206, 210, 509, 511, 518 
Ursziny Sámuel 276 
Urszinyi István 118, 123 
Usszini, Michael 858 
Uzner (Uszner) Jakab 349 
Ürményi Miklós 550, 552 
Üveges Miklós 892, 895 

V. István 634 
Váczi István 256 
Váczy Dezső 366, 801 
Vadász Tibor 360 
Vadászi Lajos 847 
Vadherszky (Vadkerti) György 425 
Vadini András 273, 277 
Vadini Ferenc 273, 277, 766, 772 
Vadkerti (Vadherszky) György 438 
Vadnay Szilárdné 915 
Vági János 768 
Vági Károly 770, 772 
Vági Mihály 618 
Vajda (Brezany) János 147 
Vajda Ferenc 805, 815 
Vajda György 516, 518, 657, 692 
Vajda Imre 754 
Vajda István 421, 454, 455, 456, 754, 755, 760, 840 
Vajda János 147, 311, 810 
Vajda József 901 
Vajda Józsefné 613 
Vajda Mihály 900 
Vajda Mihályné Nagy Teréz 900 
Vajda Péter 897 
Vajda Zsigmond 800 
Vak Béla 601 
Valent Béla 83, 84 
Valentin Samu 535 
Valkó Erzsébet 174 
ValkóJenő 176, 183 
Valkó László 77, 183 
Valkó Miklós 176, 183, 735 
Valócki Gábor 865 
Valtinyi Gábor 287 
Valtínyi Gábor 525 
Vancsai József 77, 78, 86, 90, 118, 120, 123 
Vándor Zsigmond 536 
Vanitsek Pál 259 
Vánkos Jenő 320 
Vánkosy József 691 
Vanotsai Mihály 689 
Vanovics Mihály 519 
Váradi László 141, 182 
Váradi Miklós 831 
Várady András 141 
Várady Lajos 210 
Várady László 431, 438, 439 
Váraljai (Werstroh) Konrád 349 
Váraljai Konrád 343 lásd még Werstroh Konrád 
Váraljai Péter 766 
Váraljai Szaniszló 186 
Várallyay Pál id. 483 
Várallyay Pál i^. 483 
Varasdy János 517, 518 
Varga András 240, 883 
Varga Antal 548, 552 
Varga Árpád 194, 334, 381, 382, 392, 393, 402, 525 
Varga Árpádné 394 
Varga Bálint 237 
Varga Dénes 303, 647, 782, 903 
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Varga Dezső 549, 552 
Varga Erzsébet 671, 675 
Varga Ferenc 525 
Varga György 89, 90, 120, 123, 754, 767, 773, 775, 

820, 858, 862, 866, 871, 872, 890, 901 
Varga Gyula 319, 407, 443, 446, 571, 611, 628, 682, 

683, 743, 744, 745 
Varga Ilona 239 
Varga Imre 321, 361, 389, 393, 394, 850 
Varga István 
Varga István 208, 227, 230, 268, 274, 277, 301, 303, 

338, 401, 403, 449, 700, 783, 843, 880 
Varga János 259, 423, 545, 689, 811, 823, 829 
Varga Jenő 536, 552 
Varga Jolán 490 
Varga József 269, 421, 717, 721 
Varga Judit 846 
VargaKároly 793, 811 
Varga Lajos 211, 237, 421, 491, 552, 779, 820, 853, 

886 
Varga László 223, 408 
Varga Lőrinc 205 
Varga Márton 692 
Varga Mátyás 129, 135 
Varga Mihály 93 
Varga Miklós 902 
Varga Mónika 872 
Varga Pál 403, 783, 801, 808 
Varga Péter 580 
Varga Sándor 192, 195, 211, 875, 877, 878, 880 
Varga Tiborné 375 
Varga Zsolt 227 
Vargha János 359, 361 
Vargyas Ferenc 619 
Vargyay Gyula 592 
Várhalmi Károly 347, 349 
Várhegyi Károlyné 733 
Vári (Ciriák) László 379, 382 
Vári Ferenc 800 
Vári György 800 
Vári János 800 
Vári László 439 
Varjas Pál 94 
Varjassj László 375 
Varjú Á d á m 490, 555 
Varjú Ádám 562 
Varjú Elek 181, 183 
Varjú Erzsébet 831 
Varjú István 510, 518 
Varjú István 834 

Varjú József 268, 490, 828, 829, 830 
Varjú József 829, 854 
Varjú Márton 500 
Várnai Zelinka János 691 
Varsányi Ferenc 905, 907 
Varsányi Ida 563 
Varsányi István 907 
Varsányi Vilma 607 
Vas Gereben 131 
Vas Mihály 16 
Vas Péter 271 
Vásonyi Dániel 906 

Vásonyi Márton 218, 490, 521, 556, 562 
Vásonyi Máté 562 
Vásonyi Sámuel 300, 303, 452, 456, 548, 783 
Vass Eszter 770 
Vassányi István 141 
Vasvári Dénes 791, 793, 795 
Vasvári György 788 
Vasváry Sándor 525 
Vasy János Ferdinánd 536 
Vatzláw Pál 182 
Vazalla Sámuel 562, 788 
Vazella János 794 
Vázsonyi (Horváth) Jeromos 859 
Vázsonyi Dániel 519 
Vázsonyi Márton 27, 841 
Vázsonyi Mihály 182, 892 
Vázsonyi Sámuel 843, 899, 903 
Vécsei Gábor 450 
VecseiJános817, 820 
Vecsey Gábor 118, 123, 138, 141 
Vécsey Gábor 258 
Vecsey Péter 545 
Vecsey Sándor 545 
Veczán Mihály 721 
Vég Gergely 490 
Végh Gergely 631 
Végh József 725 
Végh Károly 107 
Végh Károlyné 580 
Végh Szabolcs 61, 382 
Végh Szakonyi János 360, 362 
Véghelyi Antal 371, 375 
Végvári Tamásné 195 
Veinglin Márton 788 
Velekay Teofil 386, 393 
Velits Péter 144, 147, 425, 438 
Velius, Ursinus 126 
Vélsz Aladár 45, 238, 240, 880 
Vélsz Ödön 239 
Velter György 647 
Venczel Csaba 872 
Vendler József 862 
Vendler Lajos 577 
Venzel Mátyás 320 
Veöreös Imre 46, 58, 239, 253, 261 
Veöreös Jenő 298 
Vépi János 845, 847 
Verancsics Antal 16, 17, 110 
Verasztó János 52, 55, 62, 545, 571, 689, 690, 708, 

710 
Verasztó Sándor 428, 430, 438, 455, 456 
Verasztóné Magyar Melinda 571, 689, 690, 710, 

736, 739 
Verasztóné Mosoni Edit 428, 430, 438, 455, 456 
Verbay András 398, 403 
Verbói János 815 
Verbói Márton 83, 84 
Verbói Mátyás 673, 675, 696 
Verbói Sztaniszlai Mátyás 696, 697, 699 
Veréb Pál 500 
Veres József 535 
Veress István Kálmán 812, 814, 815, 853 
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Vermes János 827 
Verrasztó András 341, 349, 377, 382 
Vértes János 157 
Vértesi (Frühwirth) Sándor 453, 456 
Vértesi Sándor 442, 443, 453 
Vértessy Rudolf 330, 331, 333, 430, 434, 438 
Vései Véssey Antal 357, 361 
Vései Véssey Ferenc 317, 327, 361, 398 
Vései Véssey József 84 
Vései Véssey Lajos 318, 327, 361 
Vései Véssey László 317, 327, 357, 361 
Vései Véssey Márton 318, 327 
Vései Véssey Mihály 318, 327, 361 
Vései Véssey Sándor 40, 327, 318, 392 
Vető Béla 910, 912, 914, 915 
Vető Béláné 915 
Vető István 55, 571, 579, 580, 581, 582, 720, 739 
Vető Lajos 45, 47, 49, 56, 114, 128, 194, 252, 282, 

374, 597, 665 
Vetsei Péter 888 
Vetsey (Vécsei) Gábor 259 
Vetsey Ede 127, 128, 130 
Vetsey Sándor 192, 906 
Viczai István 141 
Viczay Ádám 517 
Viczay Adolf 431 
Viczay Héder 242 
Vicze Zoltán 417 
Viczy Kálmán 778 
Vid Károly 872 
Vida Béla 592, 646, 647 
Vida Dezső 831, 832 
Vida Ferenc 533, 536, 901, 903 
Vida Gusztáv 641 
Vida György 883 
Vida József 97 
Vidos Aladár 375 
Vidos Dániel 321 
Vidos Imre 230, 804 
Vidos József 37, 638, 639, 642, 737 
Vidos Kálmán 592, 613 
Vidos László 729 
Vidos Lénárd 19, 566 
Vidos Márton 619 
Vidos Mihály 621 

Vidos Miklós 569, 603, 604, 613, 618, 619, 637, 800 
Vidos, Emericus 858 
Vidosa Elek 846, 847 
Vidosa Gábor 846 
Vidosa Kálmán 847 
Vidovszky András 230 
Vidovszky Károly 148 
Vidovszky Lajos 202, 204 
Vidovszky Sámuel 210 
Vidt András 659 
Vidt Endre 562 
Vietoris Jonatán 681 
Vigil E. János 886 
Vigil Eöri János 884 
Viglebius János 127, 129 
Vikár László 613 
Vilechani (Kolaczani) László 697 

Vilfinger János 317, 750 
Vince Ferenc 636, 641 
Vincze Csaba 545, 571, 699, 727, 733, 735 
Vincze Ferenc 422, 423, 880 
Vincze Irén 886 
Vincze Lajos 836 
Vinikovics János 229, 230 
Vinniczay János 309 
Virág Mihály 860 
Vircsologi i^. Rupprecht János 545 
Virrad István 148 
Vislicenus György 658 
Visner János 916 
Visnyi János 135, 436, 438, 439, 847 
Visnyovszky Dániel 204 
Vissiné Berényi Edit 449 
Vitális Károlyné 734 
Vitális Zoltán 393 
Vitéz János 13, 204 
Vitián (Viczián, Vitian) Máté 182, 361 
Vitnyédi György 271 
Vittnyédi István 23, 24 
Vittnyédi János 29 
Vizközi Mihály 556, 562, 782, 783 
Vladár Gábor 537 
Vodarics Mihály 313 
Vogel József 558 
Volkowitsch, Sámuel 535 
VoUis, Sámuel 186 
Vonitzky Zakariás 288 
Völcsei István 285, 287 
Völcsey István 560, 562 
Völcsi István 524, 525 
Völgyes Pál 84, 90, 120, 123, 164, 194 
Vönöczky Gábor 367 
Vörös Ágnes 776 
Vörös Benedek 692 
Vörös Endre 700, 709, 710 
Vörös Jenő Pál 700 
Vörös József 816 
Vörös Lajos 242, 760 
Vörös Mihály 668 
Vörös Sámuel 700 
Vörös Zsigmond 425, 438 
Vöröskői György 833, 860, 895 
Vörösmarty László 911 
Vrathely Illés 206, 210 
Vráthelyi Illés 80, 84, 794 
Vravuska Gyula 578, 579 

w 
Wachter Roland 689 
Wagner Aurél 562 
Wagner György 766 
Wagner István 27 
Wagner János Frigyes 535 
Wagner Szilárd 60, 502, 506, 529, 535 
Walleisner Jakab 536 
Wallner Ernőné 915 
Wallner Gyula 333 
Walter (Walther) János Gottfried 504, 506 
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Wappavuorin Tuore 692 
Warkoweil Sámuel 659 
Wásonyi Sámuel 562 
Weber (Vönöcki) Zoltán 632 
Weber Julianna 107 
Wéber Julianna 76 
Wéber Károly 157, 375 
Wéber Samu 153 
Weber Samu 483 
Wéber Sámuel 385, 389, 393 
Weber, Július 506 
Wedel János 535 
Wedel, Johann 506 
Weibert Péter 331 
Weidinger György 789, 794 
Weiler Henrik 323, 391, 393 
Weiler Henrikné 394 
Weinberger Gusztáv 153, 157 
Weingartner József 911 
Weinschenk, Ernest 719 
Weisbeck Ferdinánd 658 
Weiss F. Vilmos 801 
Weiss Jonatán 135 
Weiss Vilmos 660 
Weisswange, Karin 333 
Weisz (Weiss) Pál 419, 423 
Weisz F. Vilmos 801 
Weisz Henrik 292 
Weisz János 157, 333 
Weiszjenő380, 436 
Weisz József 342, 349 
Weisz Sándor 242 
Weisz Vilmos 692 
Wekerle János 913 
Welther János 656 
WeltlerJános7, 51, 54̂  
Weltler Ödön 129, 292 
Weltler Rezső 61, 219, 222, 240 

535 
Weltler Sándor 59, 506, 535, 536, 577, 689, 690, 

691, 782, 783, 792, 821, 824, 890 
Wenckheim Frigyes 280 
Wendler Ferdinánd 290, 291, 292 
Weng Gyula 320 
Wengli Gyula 135 
Wenk Károly 219, 290, 291 
Weöres Elemér 689 
Weöres István 689 
Weöres József 619, 689 
Weöres Mihály 689 
Weöres Sándor 616 
Wernhardt Katalin 535 
Werstroh János 346, 349 
Werstroh Konrád 342, 349 
Wetter Ambrus 334 
Wickert Imre 349, 439 
Wiczián Dezső 505, 506 
Wiesner Géza 403 
Wilfinger János Ernő 535, 815 
Wimmer, August 34, 37 
Windl, Péter 329, 333 
Winkler András 534 

55,916 
479, 480, 483 

258, 259, 291, 474, 

Winkler Fülöp Jakab 290 
Winkler Gábor 255 
Winkler János 534 
Winkler Karolina Zsuzsanna 779 
Winkler Kristóf 534 
Winkler Oszkár 538 
Winkler Sándor 230 
Winkler Tamás 502, 506 
Winkler, Philip Jákob 292 
Wirth Zsuzsanna 734 
Wittnyédy István 469 
Wittnyédy János 470 
Wlödes Sándor 615 
Wodár (Woelár) János 431, 439 
Wohlmut (Wohlmuth) Lipót 37, 570 
Wohlmut Ferenc 658 
Wohlmut Károly 658 
Wohlmut Konrád 536 
Wohlmuth Leopold 318 
Wohnitzky Zakariás 216 
WolfHenrich432 
Woyta Adolf 870 
Wölfel Gyula 344, 389, 394, 434, 439 
Wrathelyi Éliás 206 
Wurm Károly 157 

X 
XIII. Gergely pápa 481 

Z, Zs 
Zablerjakab26, 299, 311 
Zabler János 568, 603 
Zábolyi Gyula 816 
Záborszki (Záborszky) Sámuel 159, 164, 902 
Záborszky Csaba 113 
Záborszky János 625, 631, 658, 678, 685, 742, 745 
Záborszky Jenő 403 
Záborszky Kálmán 136, 398, 403 
Záborszky Lajos 351, 353 
Záborszky Sámuel 99, 107, 764, 811, 903 
Záborszky, Johannes 858 
Zábrák Dániel 545, 781, 783 
Zábrák Dénes 535, 729, 730, 847 
Zábrák János 515, 518, 572, 582 
Zábrák Ruttkay József 783 
Záchen Márton 864, 867 
Zacher Lajos 245 
Zacher Sándor 268, 717, 718, 721 
Zádor Alfréd 382 
Zaherák Ferenc 303 
Záhon Dezső 136 
Zakéli Gergöly 183 
Zakócs Ferenc 346, 349, 437, 439 
Zakócs József 422 
Zalanthai Péter 313, 400, 403 
Zámbó Gábor 259, 338, 414 
Zámbó János 764 
Zámbó Karmen 444 
Zámolyi Ferenc 782 
Zámolyi György 781 
Zámolyi Gyula 282, 289, 291, 292, 298, 323, 338, 
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403, 421, 422, 495, 791, 794 
Zámolyi Károly Kálmán 782 
Zámolyi Pál 780 
Zámolyi Sándor 782 
Zámory Kálmánná 670 
Zapf, Johann 292 
Zászkaliczky Johanna 108 
Zászkaliczky Pál 204, 261, 334, 381, 382 
Zászkaliczky Péter 82, 84, 101, 103, 106, 107, 169, 

170, 894, 895 
Zászkaliczky Tamásné Göllner Zsuzsanna 108 
Zathureczky Dénes 230 
Zathureczky Dezső 108 
Zathureczky Ferenc 208, 211 
Zathureczky Géza 286, 287 
Zathureczky István 273, 277 
Zathureczky József 268, 286, 287, 401, 403 
Zathureczky Lajos 192, 195, 915 
Zathureczky Miklós 230, 263 
Zatkalik János 82, 84, 145, 148 
Zatkalik Károly 145, 147, 867 
Zatkalik Lajos 168, 170 
Zatkelik Lajos 135 
Zatroch István 888 
Zaturcsay Zathureczky Márton 457 
Zatureczky József 824 
Zatykó Mihály 779 
Zauner (Zoltay) Katalin 915 
Závori Zoltán 289, 836 
Zay Károly 301 
Zdanensis Mihály 513 
Zdáni Mihály 617, 677, 685, 721 
Zdenkovics Márton 99, 107 
Zdénkovits Mártony 182 
Zdiarszky László 282 
Zeberer Ágoston 653, 689 
Zecher Erzsébet 290 
Zelenka Frigyes 148 
Zelenka Pál 35, 319 
Zeles Imre 279, 280, 283, 428, 438 
Zeles Márton 788 
Zelmann Pál 90, 334, 382, 837 
Zelmann Pál Márton 840 
Zels Mihály 788 
Zemere Tivadar 257 
Zempczi (Szenczi) Miklós 513 
Zergényi Jenő 471, 536 
Zex Ádám 361 
Zichy Antal 437 
Zichy Bódog 844 
Zichy Ferraris Manó 884 
Zichy Imre 804, 842, 884, 905 
Zichy István 804, 905 
Zichy István V. 80 
Zichy János 67, 160, 885 
Zichy János III. 80 
Zichy János IV. 80 
Zichy Jánosné 160 
Zichy József 804 
Zichy Károly 279, 804, 842 
Zichy Ödön 420 
Zichy Pál 279 

Ziermann Lajos 472, 505, 535, 814 
Ziermann Márta 535 
ZigánJános908, 915 
Zigerius Imre 17, 313 
Zily Márton 279 
Zimmermann Ágoston 156 
Zimmermann Ar thur 653 
Zimmermann Christoph 483 
Zimmermann János 219, 292 
Zimmermann Károly 284, 730, 735 
Zimmermann Péter 718, 721 
Zimmermann, Kari Emánuel 729 
Ziskó György 706 
Zmai la lván 321 
Zmeskál Jakab 304 
Zmeskál Sándor 284 
Zob Mihály 373 
Zolnai (Solnay) István 883 
Zolnay Pál 794 
Zoltai (Zsupanek, Zsupznek) Gyula 366, 434, 

439, 764 
Zoltán László 209, 210, 291, 490, 506, 513, 518, 

704, 706 
Zoltay Pál 276, 277 
Zoltay Róbert 916 
Zólyomi Mátyás 710 
Zólyomi Pál 884, 886 
Zongor Béla 58, 571, 651, 653, 664, 704, 724, 738, 

739 
Zongor Endre 361, 473, 598, 794 
Zongor Ferenc 394 
Zongor József 682 
Zongor Józsefné 682 
Zongor Márton 274, 277, 573, 582, 682, 684, 685 
Zongor Zsuzsanna 682, 683 
Zrínyi György 308, 309, 313, 319, 635 
Zrínyi Miklós 22, 23, 308, 312, 635 
Zrínyi Péter 24, 308 
Zrínyiné Stubenberg Zsófia 308 
Zsakó János 99, 107, 864, 867 
Zsámboki János 575 
Zsámboki László 581 
Zsankó Boldizsárné 510 
Zsapka István 208 
Zsebők István 97 
Zsédely Báhnt 223 
Zsédely Gyula 273 
Zsédely Károly 273 
Zsédenyi (Zedeni) István 750 
Zsédenyi István 25, 311, 737, 777, 779, 813, 838, 

840 
Zsednai Józsefné Herdliczka Éva 867 
Zsemberoszky János 200 
Zsemberovszicy János 333, 865, 866, 867 
Zsemberovszky Judit 866, 867 
Zsigmond Ferenc 644 
Zsigmond király 172, 762 
Zsigmond Pál 644 
Zsigmondy Árpád 194, 210 
Zsigray Károly 419 
Zsilinszky Mihály 15 
Zsirai Lajos 808, 814, 843, 844, 845 
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Zsirai Mihály 814 
Zsiray József 361 
Zsiray Már ia 237 
Zsíros Andrá s 330, 332, 333, 334 
Zsíros Lilla 333 
Zsitkovszky Pál 304 
Zsitkovszky Sámuel 304 
Zsolnai István 750, 838, 841, 843 
Zsolnai Pál 788 
Zsoray Lajos 414 
Zsórí-Ments Orsolya 660 
Zsóry József 375 
Zsömbölyi Zoltán 475, 545 
Zsupanek István 338, 398 
Zsupanek Istvánná 338 
Zsupanek Sándor 73, 189 
Zsuppányi János 811 
Zsurkai Klára 100, 107 
Zuana Kristóf Menyhért 533, 536 
Zubeck Dániel 90, 679, 689 
Zubeck János 685 
Zügn Tamás 506, 535, 536, 571, 579, 580, 581, 588, 

607, 613, 630, 631, 649, 650, 652, 660, 719, 739, 
745, 764, 770, 772, 780, 783, 787, 792, 794, 820 

Zvonarich Mihály 737 
Zvonarics Bálint 21 
Zvonarics Imre 20, 468, 516, 544, 545, 566, 657 
Zvonarics István 721 
Zvonarics Mihály 17, 20, 21, 56, 311, 455, 540, 

545, 566, 617,668, 714, 721 
Zwonarits (Zvonarics) Sámuel 314, 315, 555, 559, 

562, 567, 672, 675, 678, 691, 750, 810 

980 



981 



A reformációtól - napjainkig 

982 



Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, valamint adatfeldolgozó rendszerben 
való tárolás a kiadó előzetes engedélyével lehetséges. 

© Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület 

Kiadja a Nyugati (Dunántúli) EvEmgélikus Egyház, Győr, 2011 
Felelős kiadó: Ittzés János püspök 

Műszeiki szerkesztés, tördelés és borítóterv: Erdélyi Károly 
A borítón az egyházkerület pecsétje látható, amely Haubner Máté pecsétnyomata alapján készült 

Nyomdai kivitelezés: OOK-Press Kft., Veszprém 

ISBN 978-963-08-1604-5Ö 

ISBN 978-963-08-1607-6 

983 



A reformációtól - napjainkig 

984 




