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Az 1895. év szeptember 8-dika lélekemelő örömün- 
*2 nepe volt a bmszombathelyi ev. gyülekezetnek, 

r mert ezen a napon tisztelhette körében először 
nt. Gyurátz Ferencz esperes urat vendégéül s ő 

ekkor tartá meg itt a hivatalos egyházlátogatást.
Vasárnap reggel úgy a községi, valamint az egy

házi elöljáróság tisztelgett nt. esperes urnái, ki aztán 
ezek kiséretóben meglátogatta az iskolákat, hol a ta
nulók már ünnepi díszben várták őt. Szép ének és 
ima elhangzása után nt. esperes ur szeretetteljes han
gon atyai komolysággal intette a gyermeksereget, 
hogy mint a méhek a virágos rétre, — úgy ők is 
jöjjenek örömmel az iskolába, a hasznos ismeretek
nek ezen virágos kertjébe, mert itt a méznél drágább 
kincset, a lelki műveltségnek édes mézét szerezhetik 
meg maguknak. A mely gyermek tanitás, nevelés 
nélkül nő fel, az hasonló a vad fához, melybe nemes 
gályát nem oltottak s melynek azért gyümölcse is 
fanyar és izetlen. Mig ellenben a jól nevelt gyermek 
hasonló azon csemetéhez, melybe nemes gályát oltott 
a gondos kertész s mely aztán zamat s, jó gyümöl
csöt is terem. A jól nevelt gyermek a legnagyobb 
áldása és legnagyobb ékessége a szülői háznak, ő a 
hazának is szép reménye, az egyháznak erős támasza. 
A tanító urakhoz is intézett még pár buzdító szót s
azután áldását adva a gyermekekre, vezéreikre s szü-
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leikre, távozott az iskolából, hogy megtekintse az 
egyházi épületeket teljesítse a templomban is az egy
házlátogatást.

Az istenitisztelet 9 órakor vette kezdetét. A temp
lom megtelt minden zugában ájtatos hívekkel. Az, 
isteni tiszteletet a szokott rendben végezte a lelkész 
ki ez alkalommal a kővetkező szt. beszédet mondotta:

Egyházi beszéd szt. Hároms. után a 13-ik vasárnapra.
Lukács 10, 23—37.

Isten ! ölök szeretetnek véghetetlen kútfeje,
Ki az egész mindenségnek vagy éltető ereje!
Oh küldj áldást egeidből 
Atyai szent kezeidből 
Krisztus hivő népére,
Hogy éljen dicsőségedre! Ámen.

K. H! Mikor a hajdankorban összesereglett az 
Izrael népe a Johöva szt. ünnepeire Jeruzsálembe, 
akkor a jeruzsálemiek és az ünnepre érkező vendé
geik egymást különösen üdvözölni szokták. A jeru
zsálemiek a 118. zsoltár ezen szavaival fogadták az 
érkezőket: „Áldott a ki jön az Urnák nevében !“ — 
ezek viszont igv köszöntötték a jeruzsálemiekot: „Ál
dunk titeket kik az Ur házából valók vagytok!41

K. h! Kedves vendég érkezett a mi körünkbe is, 
a kit mi is szivünk örömében azzal az ősrégi szép 
üdvözlettel köszöntünk: „Áldott, a ki jött az Urnák 
nevében !“

Ez a mi kedves vendégünk: nt . Gyurátz Ferencz 
esperes urunk : ki azért jött körünkbe, hogy hivata
lánál fogva nálunk egyházlátogatást tartson; hogy 
megvizsgálja a mi gyülekezetünk valláserkölcsi álla
potát: hogy lássa, valyon ékesen és jó rendben foly
nak-e nálunk mindenek? Hogy lássa a templomot,
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valyon nem lett-e latrok barlangjává? Hogy lássa az 
iskolát, valyon virul e szépen, mint az egjdiáz vete
ményes kertje? Hogy lássa a pásztort, — nem lett-e 
béressé ? És lássa a nyájat, — hű maradt-e az ö urá
hoz, a Jézus Krisztushoz, a lelkek örökös főpászto
rához ?

Mi K. h. Örülünk a mi kedves vendégünknek, — 
De örülhot-e ő is nekünk? Mi ezt a napot, amelyen 
25 év után, ime újra van szerencsénk körünkben üd
vözölhetni egyházunk felsőbbsógét — örömünnepünk
nek tartjuk, — do valyon ő is életének örömnapjai 
közé számithatja-e ezt a napot, melyet itt most eltölt ?

A kedves vendégnek kedveskedni szokás. Mivel 
kedveskedhetnénk mi neki? Mi szerezne neki legna
gyobb örömet, legnagyobb gyönyörűséget ? Oh én is
merem őt és tudom, hogy anuak örülne ő leginkább, 
az szerezné lelkének a legnagyobb élvezetet, — ha 
itt tiszta, igaz kereszténységet látna: ha a mi népünk
ben is az Istennek azt a kiváltképen való népét ta
lálná, mely a jó cselekedetekben buzgó. Ha látná azt 
a hitet, mely élő s a szeretet nemes cselekedeteiben 
munkás; ha látná azt az életet, mely a Kr. szellemé
ben való élet . . Valyon birunk-e- mi ezzel ? feltüntet
hetjük e előtte ezt? Oh k. h. ne ámitsuk magunkat! 
hnzen miga Pál apostol sem mert dicsekedni ezzel; 
sőt ő is azt raondá: nem hogy a czóit elértem volna, 
de törekszem, hogy azt elérjem. Oh jer, törekedjünk 
erre a keresztényi tökéletességre mi is lankadatlan 
buzgósággal s nemes erélylyel, s hogy törekvésünk 
sikeres legyen, — kérjünk ehez áldást, segedelmet a 
minden áldisok Atyjától sziveinket hozzá emelve, 
mély buzgiságg ü ilyenképen esedezzünk: Mi Atyánk ! 
ki a mennyekben vagy stb.
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K. H ! A felolvasott evangeliom egyike a legszebb 
evangeliomoknak, melyben Krisztus urunk nemcsak 
az Írástudót, hanem mindnyájunkat megtanít arra, 
hogy mit kell cselekednünk, hogy az örökóletet ve- 
hessük. Lássuk tehát e szt. órában: mit kell cseleked
nünk, hogy az örökéletet vehessük? E kérdésre az evan- 
geliomból kettős felelet hangzik felénk: 1) hin
nünk 2) szeretnünk kell\ Ezen pontok bővebb kifejtésé
ből fog állani jelen szt. beszédem. Te pedig ! Istenünk ! 
mennyei jó Atyánk! Szt. lelked áldását küldjed alá 
reánk! Ámen.

K. h! A legfontosabb életkérdés képezi most be
szédem tárgyát, az a kérdés t. i. hogy: mit kell cse
lekednünk, hogy már itt e földi életünkben is boldo
gok lehessünk, ennek bevégzése után pedig az örök 
életet elnyerhessük? Erre a fontos kérdésre maga 
az isteni tanitó mester s az ő szt. evangeliom a azt 
mondja: hinnünk kell.

Az ev.-ban azt mondja az Ur tanítványainak: 
„Boldog szemek, a melyek látják azokat, a melyeket 
ti láttok! mert mondom nektek, hogy sok próféták 
és királyok kivánták látni, a melyeket láttok, de nem 
látták és hallani, a melyeket hallotok, de nem hallot
ták." Igen t. h. évezredeken át várta a nép „Messiás 
eljövetelét, várta az időnek azt a teljességét, a mi
dőn megjelenik a szabaditó, kit Isten az ő népónok 
megígért. Mily epedő vágy szól Dávid zsoltáraiból, a 
midőn igy sóhajt fel: Yajha eljönne Sionból az Izra
elnek szabaditója: hogy mikor az Ur az ő népét meg
szabadítja: „Jákob örüljön és az Izrael örvendezzen" 
Mily nagy volt a vágy az öreg Simeonban és Anná
ban, kik el nem távozának a templomból, hanem „az 
Izraelnek reménységét várják vala.“ Oh hogy ne lettek



volna boldogok tehát a tanítványok, kik a Messiást, az 
Idvezitót láthatták,beszédeit hallhatták, tetteit csodál
hatták s egész szt. életének tanúi lehettek ! De va- 
lyon azért voltak-e boldogok a tanítványok, mert 
testi szemeikkel láthatták öt?! Nem t. h., mert hisz 
akkor ép ilyen boldogok lehettek volna a farizeusok 
és Írástudók is; akkor ilyen boldog lehetett volna 
Kajafás és Anániás, Herodes és Pilátus is; akkor ilyen 
boldogok lehettek volna azok a zsidók is, kiknek meg
mutatta Pilátus: imhol a ti királytok! s kik a he
lyett, hogy örültek volna látásán, inkább eztkiálták: 
vidd el, vidd el, nem kell! A tanítványok tehát nem 
azért voltak boldogok, mert testi szemeikkel láthat
ták az Idvezitót. — hanem azért, mert lelki szemeik
kel is látták öt, — mert hittek benne! hittek benne, 
mint az Atyának egyszülöttében; mert megismerték 
és elhittók, hogy ó volna ama Krisztus, az élő Isten
nek egyszülött fia.

Mi t. h. testi szemeinkkel nem láthatjuk öt, — 
de azért ha hiszünk benne, boldogok leszünk mi is. 
Hiszen ő maga mondta Tamásnak: „boldogok akik 
nem látnak és mégis hisznek/1 Ilyen boldog volt Áb
rahám, ki lélekben látta a megváltó napját és örvendezett'. 
Ilyen boldogok voltak amaz első keresztények, kiknek 
Péter apostol azt irta: „kit noha nem láttatok, mind
az Utal szerettek, kit *oha most is nem láttok, mind- 
azáltal ő benne bízván örvendeztek megmondhatatlan 
és dicsőséges örömmel/4

Hogy tehát mi is ilyen boldogok lehessünk s 
egykor hozzá az örök boldogság honába eljuthas
sunk: mit kell cselekednünk? hinnünk kell! Igen hin
nünk keh! Mert csak a ki hiszen, az üdveziil, de a ki 
nem hiszen, az elkárhozik. Azért mondta Pál apostol a
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philippibeli tömlöcztartónak, — mikor az lábai elé esve 
azt kérdező: édes uram! mit kell nékem cselekednem, 
hogy üdvözöljek ? higyj az Ur J. Krisztusban és idoezűlsz 
mind te, mind pedig a te házad népe /“ H i tehát t. testvérem! 
boldog akarsz lenni életedben s üdvözölni akarsz ha
lálod után, — úgy higgj! Higyj az Istenben a te te
remtő, gondviselő jó Atyádban, kitől van életed, egész
séged és mindened ; — ez a hit a szerencsében alá
zatossá és Isten iránt háladatossá íog tenni. Higyj az 
ő mindenhatóságában, bölcsességében és jóságában, — 
ez a hit a bajok közt erősit, a veszedelemben báto
rít, a szenvedésben vigasztal. Ez nőm hagy soha két
ségbe esni; mert azt mondja: még ha szintén a halál 
árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert 
te velem vajy, a te vessződ óá botod megvigasztal engemet. 
Ez a hit azzal biztat: csak egy hajszál sem esketik le a 
te fejedről a te mennyei jó Atyád tudta s akarata 
nélkül! Ez a hit megnyugtat, hogy : azoknak, kik az 
Istent szeretik, mindenek egyaránt javukra szolgálnak. “ És 
ha netán a bűntudat vádolja lelkedet és félve-rettegve 
gondolsz a számadás órájára s ama megveszteget- 
hetlen mennyei bíróra s a publikánussal együtt vered 
te is melledet s igy kiáltasz fel szorongattatásodban: 
Isten! légy irgalmas nékem szegény bűnösnek! ime a hit 
balzsamolajat csepegtet sebzett szivedre, azt mondja : 
Bízzál fiam megbocsáttattak a te bűneid'. Irgalmas és ke
gyelmos az Ur, nem akarja a bűnös halálát, hanem 
hogy megtérjen és éljen. Higyj a J. Krisztusban, a te 
megváltódban, ki eltörlötte bűneidet és kedvessé tett 
újra Istened előtt. Higyj az ő evangeliomában, mint 
az üdvösség tudományának kútfejében, mely lelked 
szomjúságát ololtja s az örökélet útját megmutatja. 
Mi volna a mi életünk hit nélkül?! — ékszer, mely-
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nők elveszett drága gyémántköve; hajó, melynek el
törött kormánya s melyet a tengor hullámai ide s 
tova hánynak s minden pillanatban a mélység örvé
nyébe temethetnek. M lyen volna a mi életünk Ilit 
nélkül ? Csak olyan volna, mint az a fa, mely
nek szivgyökerét elrágta a féreg s melynek már nincs 
élete — csak szomorú elhervadása! Milyen volna a 
mi életünk hit nélkül? olyan volna, mint a mécses, 
melyből kifogyott az olaj s melyot hiába próbálgat
nál meggyujtani, — világosságot többé körülötted nem 
terjesztene. Azért, hogy nyugodt és boldog, tiszta és 
fedhetetlen, Istennek-embernok tetsző legyen életed, 
higyjl és ha netán ereznéd, hogy hited gyenge, erő- 
telen, — úgy kérd a tanítványokkal te is az U ra t: 
hiszek Uram; légy segítségül az én hitetlenségemnek !

II.
De t. h. a hitnok, hogy valódi e ? van ogy próba 

köve s ez a szeretet. Azért mondja Pál apostol: ha 
egész hitem volna úgy annyira, hogy a hegyeket elvinném 
helyükről — ha szeretet nincsen én bennem, —- semmi va
gyok. A hit — ha cselekedetei nincsenek, — meghalt 
ő magában! A hitet tehát élővé, erőssé, üdvözítővé a 
szeretet teszi. Hit és szeretet egymástól elválhatlan, 
egymással kai'öltve járó iker testvérek; olyanok ők, 
mint a napban a fény és a meleg. Ha tehát az írás
tudóval kérdezed: mit cselekedjem, hogy az örökéle- 
tet vehessem ? E kérdésedre azt nyered válaszul: higyj 
és szeress! „Szeressed a te Uradat Istenedet, teljes 
szivedből, teljes lelkedből és minden erődből és teljes 
elmédből és a te felebarátodat, mint magadat!" Ha 
szereted a te uradat Istenedet mindenek felett, — 
akkor az ő törvénye lesz szived gyönyörűsége; akkor
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imáidban gyakran ós örömmel felkerested őt, mert 
hisz nincs kedvesebb, mint együtt lenni azzal, kit 
szeretünk; akkor nevét soha hiába nem veszed, — 
igéjét meg nem veted, sőt örömmel hallgatod és ta
nulod; — akkor az lesz legnagyobb gyönyörűséged, 
hogy kedvében járhatsz, parancsait teljesitheted s 
tisztán, szentül ós jámborul élhetsz e jelen való vilá
gon. A zsoltáriróval te is azt vallód: „Kicsoda volna 
nékem a mennyekben Tenáladnál több és Tenáladnál 
egyébben nem gyönyörködöm e földön ; ha elfogyat
kozik is az ón testem s az én szivem, — az én szi
vemnek kősziklája ós az ón örökségem Te vagy óh 
Isten mindörökké !“ Ha szereted az Istent, — akkor a 
szt. ének szavaival azt mondod te is: „Boldogságom 
Istene, Csak te vagy gyönyörűségem, — Te vagy 
szivem mindene, — Reménységem s üdvösségem, — 
Atyám vagy s lész, fogadod, — S a mi hasznos, 
megadod."

De ha az Istent igazán és nem képmutató mó
don szereted; akkor ő érette s mintegy az ő kedvé
ért, felebarátodat is szeretni fogod úgy, mint önma
gadat. Szeretni fogod, úgy, mint az irgalmas samari- 
tánus, kit az Idvezitő a mai evangeliomban, mint az 
igazi felebaráti szeretetnek mintaképét állítja elénk, 
íme ő követi János apostol intését: „Fiacskáim! ne 
szeressük egymást csak beszéddel és nyelvvel, — ha
nem cselekedettel és valósággal!" Az ő szeretető igaz, 
résztvevő, áldozatkész, önzetlen, önfeláldozó. Az a pap 
és Levita, mikor oda, arra a helyre jutottak, a hol 
az a szerencsétlen utas holt elevenen feküdt, — őt 
látván, — elkerülök, de a samaritanus, mikor őt látá, 
könyörületességre indula. „És járulván hozzá, bekö
töző annak sebeit, olajt és bort töltvén azokba és azt
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fölhelyeztetvén az ő barmára, vivé a vendégfogadó 
házhoz és annak gondját viselé Másod napon pedig el
akarván menni, két pénzt kivé vén, adá a gazdának 
és monda néki: „viso'j gondot erre és valamit ezen 
felül reá költesz; én mikor megtérendek, — megadom 
néked." íme ilyen az igazi felebaráti szeretet! Erről 
mondja Jézus: „eredj el ós te is ekképen cselekedjél!‘‘ 

Oh ne feledjük el az Urnák ezen intő szózatát, 
menjünk el, a merre a gondviselő Isten keze vezérel, 
ós cselekedjünk mi is ekképen! Fónylessük hitünket 
a szeretet nemes cselekedetei által! Minél önzetleneb- 
bül tud szivünk szeretni, [minél buzgóbban tud ke
zünk jót tenni, —• annál nagyobb lesz már ez életben 
is lelkünk nyugalma, békéje, boldogsága és annál 
bátrabban állhatunk egykor a mennyei biró széke 
elé; nem kell félnünk, hogy elfordítja tőlünk az ő 
országát s nem azt fogja mondani: távozzatok tőlem 
álnokságnak cselekedői; — sőt inkább igy fog szólni 
hozzánk: Jöjjetek ón atyám áldottai! bírjátok ez or
szágot, mely megkószittetett néktek e világ funda- 
montomának felvettetóse előtt! Sególj erre mindnyá
junkat :

Isten! örök szeretetnek véghetetlen kútfeje!
Ki az egész mindenségnek vagy éltető ereje.
Oh küldj áldást egeidből — Atyai szent kezeidből
Krisztus hivő népére, — Hogy éljen dicsőségedre!

Amen.

A szt. beszéd után nt. esperes ur az oltár elé 
lépett s János Jel. 3. r. 11. verse alapján szivet-lelket 
átható s felemelő gyönyörű szép beszédet intézett a 
gyülekezethez, melynek vajha minden szava kitöröl- 
betlenül bevésődött volna lelkeinkbe s ne felejtené el
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közülünk sóba senki; mivel tartozik családjának, ha
zájának s egyházának s teljesítve irántuk híven tisz
tünket, el ne vehetné senki tőlünk a mi koronánkat-

Az isteni tisztelet után közvetlenül, nt. esperes 
ur elnöklete alatt, a templomban egyházi közgyűlés 
tartatott, melynek első tárgya volt a lelkészi jelentés 
a gyülekezet múltjáról s jelen helyzetéről. Ez a je
lentés a következőkép szól:

Visszapillantása a múltra..
Bakony-Magyar-Szombathely múltját sötét ho

mály fedi. Nem tudja senki, sem magának a község
nek, sem a gyülekezetnek keletkezési idejét. Törté
neti jegyzetek nem találhatók, — ha ilyenek voltak, 
úgy azok hihetőleg az 1792. évi november 4-ón dü
höngött tűzvésznek estek martalékul, a mikor t. i. a 
parochia is elégett s Kiss Dániel akkori lelkész fel
jegyzése szerint: sok irományai s egyéb fontos ok
mányok is elvesztek. A legöregebb emberek is már 
csak hallomás után annyit tudnak mondani, hogy a 
község azelőtt nem ezen a helyen állt, hanem vagy 
Börzsén, vagy Nyéken. De hogy a tatárok pusztitot- 
ták-e el a régi községet, vagy a törökök, — erről ma 
már nem szól az emlékezet. Hogy Nyéken s Börzsén 
a török dulások előtt községek léteztek, az bizonyos, 
mert az öregek még emlékeznek arra, hogy ők ott a 
templomok fundamentom köveit látták s más házak
nak is köveit! az egyik dűlőt ott ma is szentegyházi 
dűlőnek hívják. Sőt talált régi téglák s pénzek azt 
hirdetik, hogy itt a rómaiaknak is lehetett egy tele- 
pök; de hogy van-e még a községben olyan ház, 
melynek íundamontomát annak a letűnt kornak fiai 
rakták meg? vagy pedig a zivataros időkben elpusz-
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tűit a régi község úgy, mint Jeruzsálem, — hogy kö- 
kövön nem maradt! erről nem szól a krónika s az 
emlékezet is már régen kihalhatott erről

A mi magának az evang. gyülekezetnek keletke
zését illeti, — sajnos! erről sincs semmiféle biztos 
adatunk. De annyit sejtünk, hogy már a reformatio 
hajnalán erős gyökeret vert itt a megtisztitott evan- 
geliomi hit. Ugyanis a történetből tudjuk, hogy Enyingi 
Török Bálint, Pápa városának földes ura, — kinek 
Veszprém és Somogy megyékben nagy kiterjedésű 
birtokai voltak s ki a Gara Miklós nádor által 1424- 
ben épitett cseszneki várnak is ura volt, — minden 
birtokain behozta az ev. vallást. 0  volt a reformatio- 
nak hazánkban egyik leghatalmasabb pártfogója. Bá
lint nevű udvari papja már 1522-ben terjesztette az 
evang. vallást s 1531-ben Pápán már virágzó evang. 
főiskola állott fenn. Minthogy Bmszombathcly akkor 
s a későbbi századokban is, a cseszneki uradalomhoz 
tartozott s minthogy a helybeli róm. kath. egyház 
csak 1760 bán alakult itt meg; tehát nem valószinüt- 
len azon feltevésem, hogy az evang. egyház már 
Enyingi Török Bálint idejében, azaz 1522—1541. közti 
időszakban keletkezett. A történetből tudjuk, hogy 
mikor a németországi protestánsok 1530 bán Augs- 
burgban benyújtották V. Károly császárnak és az or
szággyűlésnek hitvallásukat, — ennek oly nagy és 
messze terjedő hatása volt, hogy hazánkban is a fő
rendek közül igen sokan, sőt némelyek a főpapok 
közül is buzgón nyilatkoztak a reformatio mellett és 
önként feláldozván nagy jövedelmeiket, elfogadták az 
ev. hitet. Ilyenek voltak a többek között Kechóty 
Márton veszprémi püspök, Thurzó Ferencz nyitrai, 
Duciit h András tininai püspökök stb. Ha tehát maga
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a hatalmas földes ur: Enyingi Török Bálint és a me
gyés püspök: Kechéty Márton az evang. hitet vallot
ták. nagyon valószínű, hogy a nép is követte az ő 
példájukat s önkényt megnyitá szivét azelőtt a val
lás előtt, mely saját édes anyanyelvén hirdeté néki 
a Krisztus idvezitő evangeliomát.

Általában hazánkban nagyon kedvező volt akkor 
a talaj az ev. hit elterjedésére. Az egyik király: Já 
nos Zsigmond evang. volt, — a másik: Ferdinánd 
jelen volt azon a nevezetes augsburgi gyűlésen s ott 
hallotta az evangélikusok hitvallását s az időtől fogva 
nem is gördített akadályt az evang. bit terjesztése 
elé. Első Ferdinánd fia, Miksa király felvilágosult 
szellemű uralkodó volt s igy az ő uralkodása alatt 
szabadon terjedhetett a reformatio hazánkban. Ő azt 
irta Schvondi Lázár főhadvezérének: „Vallástanokat 
nem lehet karddal eldönteni! Krisztus és az ő apos
tolai másként tanítottak. Az ő fegyverök volt az élő 
nyelv, Isten igéje s a jámbor keresztényi élet. Ám 
üldözzék franczia és Spanyolországban a más hitüeket, 
a szerint fognak Isten előtt számolni, — én keresz
tényikig akarok uralkodni.“ Az ő uralkodása alatt el 
is terjedt hazánkban az ev. hit annyira, hogy azt le
het mondani, az egész ország evangélikus volt; a fő
nemesek között már c-ak 3 család volt katholikus.

Mikor a törökök 1541-ben csellel bevették Buda
várát, mely aztán 145 évig török kézen maradt, — 
akkor Enyingi Török Bálint is Szulejmán török csá
szár fogságába került, a melyből nem is szabadult ki 
soha, hanem ott halt meg távol hazájától török rab
ságban, az ő birtokai pedig a királyi fiskusra szál- 
iának.

Hogy azon szomorú időben, mely Budavárának
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elfoglalása után hazánkra nehezült, micsoda sorsa volt 
e községnek s a gyülekezetnek? erről semmiféle fel- 
világositó történeti adatunk nincs. Hogy a török du- 
lásoktól ő is szenvedett, mint hazánk többi népe, az 
bizonyos? erről tanúskodik is a nép közt fontmaradt 
török pusztításról szóló szájhagyomány. De másrészt 
mégis szerencsésebb volt, mint más, különösen róna 
ságon fekvő községek ; mert itt a Bakony rengetege, — 
mely akkor még mint védelmező kar, úgy ölelte kö
rül mindenfelől vidékünket, — egyrészt jobban távol 
tartá az ellenséget, — másrészt, ha az mégis ide ke
rült, a nép marhájával együtt az erdő rengetegében 
könnyen menhelyet talált

De a török háborúk mellett dúlta hazánkat ak
kor még a logirtózatosabb vallási üldözés is! Ezeknek 
az áldatlan liarczoknak a nyomorától is ment maradt 
a mi népünk; mert a mióta csak megalakult itt az 
evang. gyülekezet, soha vallása miatt e nép oly erő
szakosan nem üldöztetett, mint más községekben. 
Ennek oka egyrészt az volt, hogy ezen községben 
200 évnél tovább csak ev. gyülekezet létezett s igy 
természetesen nem volt senki, ki itt az ev. egyház ellen 
ármánykodott s a vallásüldözést megindította volna. 
De másrészt ez a község a cseszneki basák uralma 
alá tartozott, a török hódoltságban pedig vallása mi
att senki nem háborgattatott; ha a nép megfizette a 
sarczot, békében maradhatott. Mikor a törökök ki
űzetése után községünk királyi adományként a gróf 
Esterházy család kezére került, ennek ezen ága sokkal 
humánusabb és hazafiasabb volt, mintsemhogy a nem
zet nyomorát még ó is növelni akarta volna jobbágyai
nak vallásuk miatti üldözése által. Hogy e fenkölt 
érzelmű grófi család védő szárnyai alatt békés napo>
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kát élhetett gyülekezetünk: kitűnik abból is, hogy 
mikor 1746 deczember 30-án Gróf Esterházy Ferenoz 
meghalt, — az akkori evang. lelkész az anyakönyvbe 
ezt irta: „cujus memória sit in benedictiooc!“ azaz: 
emlékezete legyen áldott! E család két tagja püspöki 
méltóságot is viselt. Gróf Esterházy Imre nyitrai, Gróf 
Esterházy László rozsnyói püspök volt, — de mint 
ilyenek is kegyes urai voltak a mi evang. népünknek 
s nem háborgatták őt vallása szabadgyakorlatában; 
sőt a rozsnyói püspök tiszttartója ev. vallásu volt, ki 
templomi székjóért 5 irtot fizetett s a templomra 
10 irtot áldozott. A parochia újjáépítésénél is nagy
lelkű segítséget nyújtott, mert a követ; a szobák pad
lói alá a kemény fát s a 600 kéve zsuppot is ingyen 
ajándékozá a püspök ur plenipotentionáriusa (teljha
talmú megbízottja) Gróf Eicholburg.

Hogy különben a vallási üldözések szomorú szá
zadaiban mit szenvedtek az evangélikusok ország
szerte, — erről sok lapja szól ama gyászos idők tör
ténetének ! de azt csak röviden is felsorolni, — túllépné 
e rövid ismertetés körét. Hiszen tudjuk, hogy már má
sodik Ferdinánd alatt 144 templomot vettek el erőszak
kal az evangélikusoktól. Első Lipót király alatt pedig 8S8 
templomot foglaltak el tőlük s ezek helyett az 1681-i 
soproni országgyűlés csak azt engedte meg: hogy 11 
vármegyében két két, tehát összesen 22 uj templomot 
építhetnek. Magában Vaemogyébon 95 gyülekezettől 
vették el a templomot. Győr megyében el vétetett a 
győriektől az imaház minden járulékaival; továbbá 
Szt.-Ivan, Koronczó, Pázmánd, Kisbaráti, Gyarmat, 
Radvány, Móriczhida, Malomsok, Sövényháza, Szt.-Mi- 
hály, Mérges, Kapi, Réti, Marczaltő stb. Veszprém me
gyében: Pápán a templom, torony, temető, a pa*
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rochiával és az ezekhez tartozókkal együtt; továbbá 
Vaszar, Ugod, Kerta, Dabrony; Tamási, Csurgó, Bánk. 
Igen a szomszéd Bánkon is volt evang. gyülekezet. 
Anyakönyvünkben fel van jegyezve, hogy 1723-tól— 
1748ig Dómi István volt a bánki prédikátor. De 1749- 
ben Hrankó Sámuel barát jött Bánkra s hihető ő 
üldözte el az ev. prédikátort, mert ezen időtől fogva 
megszűnt ott az ev. gyülekezet.

A bmszombathelyi gyülekezet olyan szerencsés 
volt, hogy mig a vallási üldözés borzasztó vihara 
mindenfelé tépte s tördelte evang. egyházunk életfá
jának ágait s magát a törzset is kidöntéssel fenye
gető, — addig ez a gyülekezet csendben-békében él
vezhette vallásának áldásait, mert tőle sohasem vétetett 
el temploma, sem lelkészei el nem űzettek. Valóban 
mi hálatelt szívvel mondhatjuk el a szt. ének szavait: 
„Mint sas az ő szárnyával — Befödözi fiait, — így 
az Isten karjaival — Fődöz s nyújtja javait, stb.

I *

A templom.

Biztos adatok hiányában nehéz felderíteni a múl
tak homályát! így azt sem állapíthatjuk meg hatá
rozottan, hogy mikor épült a gyülekezet első temploma. 
A meglevő legrégibb anyakönyv első lapján olvasható 
feljegyzésből csak annyit tudunk, hogy 1654-ben már 
volt a gyülekezetnek rendes lelkésze: Balog D. Fe- 
rencz. Ha papja volt — templomának is kellett lenni 
Ezt annyival határozottabban merem állítani, mert 
azon korból maradt két becses emléktárgy az itteni 
gyülekezet virágzó állapotára enged következtetni. 
Az egyik az ostyasütő vas, mely 1672-ben készült, s 
hihetőleg valami török kovácsnak remekbe készült



munkája.*) A másik a 18 lat súlyú ezüst gyónókehely, 
mely meg van aranyozva s ily körülírás van rajta: 
„1695. akkori falú bírája: Maratskó István; Prédiká
tor: Szeli András idejében szombathelyi ekklesiában 
való kelch ; Szakái Benedek törvénybiró idejében csi
náltatott/1 A hol egy gyülekezetben van érzék a szép 
és művészi iránt, — ott okvetlenül meg kell lenni a 
vallásos szt. buzgóságnak s a virágzó egyházi életnek 
is, azért merem következtetni e becses ereklyékből 
azt, hogy itt már abban a korban tekintélyes, virágzó 
gyülekezet létezett.

A régi templomról különben annyit tudunk hogy 
ennek a mostaninak helyén állt, sárból volt rakva, 
zsúppal fedvo s előtte állott a harangláb két harang
gal. Szegényes volt a külseje: de a belseje is csak 
ilyen lehetett hosszabb ideig, mig nem Hosszufalusi 
Majdó András lelkész gondot fordított a belső felsze
relésre is. 0  ugyanis lelkipásztorságának mindjárt első 
évében: 1740-ben, „nómi-némi igazításokat akarván 
tétetni, főképen abban oltárt építeni, adakozásra szó
lította fel a híveket," sőt egy folyamodványt is kül
dött Becsbe, a svéd király követjóhez, minek folytán 
ennek udvari papja, a prot. fejedelmek követjeitől s 
más hitsorsosoktól a szombathelyi ekklesiára 30 rhonusi 
forintot gyűjtött. Az oltár felépülvén s a szt. hajlék 
ékesebb ruhába öltöztetvén, pár év múlva: 1716-ban 
egy két mázsás és 28 fontos harangot öntettek Győ
rött s uj haranglábat csináltattak. Az egész költség 
260 írt volt. De ezen díszítések csak fokozták a hí
vekben a vágyat egy uj tágasabb és díszesebb tem-

Í8

*.) Ugyanis történeti tény, hogy a török világban a tímár és kovács 
mesterséget csak török ember folytathatta.
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plom után. A kik abban a korban adakoztak, — mind 
az építendő uj templomra hozták meg szivük buzgó 
áldozatát. Végre, midőn 2-ik Lipót király alatt béké
sebb idők következtek be s a protestánsok vallássza
badsága az 1790—91. évi 26. t. ez. által újra bizto
síttatott, — nem késlekedtek tovább a hívek, — ha
nem hozzáfogtak az uj templom felépítéséhez.

1792. Febr. 12-én tartották meg azt a nevezetes 
közgyűlést, melyen a templom építését elhatározták. 
Önkónytes adományokból 201 frt folyt be. Márczius 
8-án megkötötték a templomépitési szerződést Freysing 
Ferdinánd moóri kőmives mesterrel ilyen módon. „Én 
Freysing Ferdinánd adom tudtára mindeneknek, a 
kiknek illik, hogy a m.-szombathelyi evangélikusokkal 
egy oly egyességre léptem, mely szerint a fent meg
irt módon (10 öl hosszú, 5 öl széles, 3 öl 2 suck ma
gas, a torony a proportio szerint illik, hogy 9 öl le
gyen) építek nékiek egy templomot legalább 30 hetek 
elforgása alatt, úgy hogy ezért ő kegyelmek nékem 
580 irtot fizetni tartoznak; azon kívül a legények 
vett húsához valami főzeléket és a pallért minden 
holnapban Mórra vinni kocsin. E mellett én is 
azt ígérem: 1) Hogy a munkában híven eljárok; 2) 
Foglalópénzt csak 100 irtot kérek; 3) Még a többinek 
békivánásakor is, mely a munka végével lészen, azt 
cselekszem, hogy 100 frtot esztendeig nálok hagyok 
Ennek nagyobb bizonyságára tettük ezen contractu- 
sunkat tulajdon kezünk keresztvonásával megerősít
vén. Kelt M.-Szombathelyen 1792. márt. 8. Kiss Dá
niel a gyülekezet prédikátora m. k. Freysing Ferdi
nánd m. k. Horváth Tamás biró és kurátor m. k. 
Letenyei Pál kurátor m. k. és a többi közönségesen."

A templom építését a husvét ünnepei után kezd-
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ték meg s deczember 5-én végezték be a kőm ívesek. 
A következő anyagok szükségeltettek hozzá és a mes
terembereknek a következő összegeket fizették ki:

]. 120 öl terméskőért fizettek a szt.-lászlói kőfej
tőknek: Sáfár Jánosnak és fiainak (öle volf 12 garas)
összesen 72Sírt— kr

2. 1484 mérő mészért (méreje volt 4
garas) fizettek a dudari mészégetőknek 154 11 54 11

3. 92500 falitégláórt (ezre volt 7 írt)
fizettek az ászári uraságnak 647 11 30 11

4. Vasért fizettek Stoller nevű győri
vaskereskedőnok 100 11 — 11

5. Allásfák és deszkákért fizettek 80 11 — 11
6. Freysing Ferdinánd móri kőmives-

nek fizettek: 580 » — 11
7. Zelenka komáromi ácsnak, ács mun-

káért 650 11 — 11
8. Jókai Máté komáromi asztalosnak

a templomi íölszorelésért 237 11 — n
9. 13 ablakért 130 11 —

10. 2 ajtóért 24 11 — n
11. a győri lakatosnak 2 ajtópléhért 12 11 — ii
12. Az oltár, a korona, a kar és a szé-

kék festéséért 150 11 —- n
13. Az oltár képet a hajadonok fes'

tették
Összesen : 2

14
'850

11
ír!;84

rí
kr.

Ezen költségekhez járultak : az ászáriak 35 frttal; 
a hántaiak mivel maguk is épitkezésbe kaptak, 34 
frttal; a bánkiak, mint buzgó jó fizetők 25 írttal; a 
telekiek is 25 frttal. A többi költségeket mind a szom
bathelyiek fizették. Kivettetett minden gyónószemólyre 
2 frt 24 kr (akkor volt 413.) Az özvegyek, szolgák és
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szolgálók fejenként 1 frt 30 krt űzettek, A kiadáso
kat nagyobbrészt kölcsönpénzből fedezték, melyet az
tán lassanként törlesztettek, részint készpénzfizetéssel, 
részint ölfa fuvarozással. (P. o. Roller József győri 
ölfa kereskedőtől kölcsön kértek 208 irtot, melyet 
1796-ig becsületesen lefuvaroztak. Egy öl fának Győrbe 
szállításért'2 'frt volt a fuvar.) A templomot 1793. 
május 9 én áldozó-csütörtökön, Krisztus urunk meny- 
bemenetelének szt. ünnepén, Főt. Hrabovszky Sámuel 
superintendens — nemes-dömölki lelkész ur megha
talmazása folytán: Szakonyi József esperes, pápai lel
kész ur szentelte fel nagy ünnepélyességgel Hrabovszky 
György palotai. Malatides Pál suri és Kiss Dániel 
helybeli prédikátorok segédkezése mellett,

Örök hála az ősöknek a szt. hajlékért! Tisztelet 
és áldás emlóköknek!

Te pedig óh Mindenható Isten! Ki eddig hiven 
őrizted a te szt. házadat minden veszedelmektől, — 
óh őrködjél felette kegyes gondviseléseddel még to
vább is századokon ezredeken át, hogy az idők rom
boló viharai között is mindenkor szilárdan és sértet
lenül fennálljon! Lakozzék benne minden időben gaz
dagon a te dicsőséged s ne váljék soha latrok bar
langjává! Áradjon szét benne bőven a Te lelked 
világa a hivek sziveibe, hogy legyen mindazoknak, 
kik abban ki- és bejárnak az üdvösség háza s a 
menyország pitvara! Ámen.

A vallásos bazgóság további nyilvánulásai, szép tettei.
A templom szerencsés felépítésével lovétetett 

ugyan vállairól a legnagyobb gond, — de azért ma
radt még elég teendő s az idők folyamán mindig 
újabb és újabb teendők merültek fel, melyek igónybo



vették a hívek áldozatkészségét s szt. buzgóságát. 
1793-ban a francziák elleni háborúra az egyházak is- 
felszóllittatván segélyadásra, — a mi gyülekezetünk 
egyházi hadi segély gyanánt Ferencz királynak 67 
rhenusi forintot fizetett, daczára, hogy nyakig úszott 
a templomépitési adósságban.

1797-ben a kis harang eltörvén, más vétetett he
lyette, egy mázsás és fél fontos a koronával együtt > 
ez 76 frtba került. Ugyanezen évben a régi oskolahá
zat is újra kellett épiteni, — ez 141 frtba került.

1805-ben csináltatták Győrött az orgonát 425 fo
rinton, de ez oly gyarló mű volt, hogy már 5 év 
múlva 50 frtba került a reperátiója s máig 320 fo
rintot kellett reája költeni.

1812-len ópittette a gyülekezet német-szombat
helyi kőmivesekkel a parochiát; a régi 1735-ben épült 
sövény épület helyén. A követ, a 600 kéve zsuppot és 
a szobák padlói alá a keményfát (mihi ingratiam) a 
lelkész ur kedvéért a mélt. uraság: Gr. Esterházy 
László rozsnyói püspök teljhatalmú megbízottja: Gr 
Eichelburg ajándékba adá. Az egész épület 900 frtba 
került.

1817-ben vettek egy arany csipkés kék setyem 
oltárteritőt és kehelytakarót 64 írton.

1820-ban esperességi gyűlés tartatott Bmszombat- 
lielyen, midőn a költség 103 frt volt.

Ugyanezen évben a torony és templom újra zsin. 
delyeztetett 811 frt költséggel.

1829-ben csináltatták a szt. Mihály lovát 23 írton 
s vették a koporsó teritőt 60 írton.

1834-ben a soproni főiskolának egy uj tanári ál
lomás szervezésekor 125 irtot ajándékoztak.

1838-ban a torony uj tetőt nyert 537 frt költséggel.

2 2
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1847-ben a templom tetőzete javíttatott és zsin- 
delyeztetett 672 frton; ugyan ezen évben a torony 
javítása és festése 140 frtba került.

1851- ben újra építették a mesterilakot s az isko
lát: 2738 írton.

1852- ben a mesterilak kamarája s gazdasági épü
letei csináltattak 531 frton.

1855-ben „Hetyey László lelkész ur sok sürgöl- 
lésére a gyülekezet világosabb és buzgóbb tagjai s 
elöljárói május hónaptól — augusztusig — a parochiát 
feljebb emelve, fazsindelyre építették 2554 frton.“

1858- ban a nagy harang szereztetett és uj ha
rangláb készíttetett 1646 frton

1859- ben a templom külseje és belseje reperálta- 
tott 500 frton.

1860- ban a mesteri laknál a pajta építtetett 
112 frton.

1866-ban a meghasadt középső harang újra ön
tetett Sopronban 171 frton.

1868-ban a templomban a karzat nagyobbittatott 
296 frton.

1870-ben okt. 23-án Főt. Karsay Sándor püspök 
ur canonica visitátiót tartott, A költség volt 94 frt 
86 kr.

1876- ban a parochia istállója fazsindelylyel fede- 
tett: 208 frton.

1877- ben a torony fehér bádoggal fedetett 300 fo
rinton (Rossz volt a bádog is, a munka is.) A temp
lom uj tetőt nyert, cserép zsindelylyel fedetett, stuka- 
turoztatott 2213 frton.

1880- ban a parochia újra zsindelyeztetett 363 frton
1881- ben a két tantermü uj iskola épült; 2077 frt 

18 kr költséggel.



24

1883 bán a templomban az oltár, a karzat s a 
padok újra festettek; a parocbia javíttatott, összes 
költség: 443 fit 09 kr.

1884- ben az iskolák tanszerekkel láttattak el s 
az egyházi épületek renováltattak: 114 fi t.

1885- ben a parochiális magtár építésére 40 frt 
adatott.

1886- ban az egyházi épületek jó karban tartá
sára 124 frt fordittatott.

1887- ben ugyan e czélra 65 frt költetett.
1888- ban a tanítói lak konyhája átalakíttatott, a 

segédtanító szobája építtetett s egyébb javítások esz
közöltettek . 302 frt költséggel.

1889- ben javításokra fordittatott 159 frt.
1890- bon a parochia eleje újra zsindelyeztetett

100 írton.
1891- ben a parocbia konyhájának átalakításához

101 frt adatott.
1892. és 1893-ban a templomszentelés százados 

emlékünnepén, a templom s torony kivül-belül betisz- 
togattatott; a torony uj fára vörös rézzel fedetett; a 
templom márvány burkolattal láttatott el; a meny- 
nyezet diszittetett s a csillár vas rudja aranyoztatok 
És pedig:

A torony faszerkezete s deszkázata ács munká-
val együtt veit: 313 frt — kr.

A vörös réz és bádogos munka volt: 454 „ -  „
A kőmives munka volt: 145 „ -  „
A márvány lapok voltak : 184 „ 25 „
A hydraulikus mész és portland

czement 13 „ 10 „
A lerakás 66 □  mt á 40 kr. 26 „ 40 „
A mennyezeten a körök festése Ö n !?



A csillár rudjának aranyozása 3 „ — „
A márvány és cement szállítási dija 

Bpestről Valla Józseftől 36 „ — „
Összesen : 1212 írt 75 kr.

A templom építése óta, egy század alatt a bm.- 
szombatbelyi ev. gyülekezet egyházi és iskolai czé- 
lokra összesen: 21458 irtot költött.

A mindenható Isten, ki örizője volt ez egyház
nak a múltban, az üldözések zivataros idején — s ki 
szt. leikével erősítette s jó végre segítette azt annyi 
nemes alkotásaiban e század folyamán: U legyen ve
lünk s maradékainkkal is a jövendőben, hogy az 
apák örökségét evang. szt. hitünket s egyházunkat 
virágzó állapotban fontartliassuk az Ur angyalának 
intő szavai szerint: Tartsd meg a mi nálad vagyon, 
hogy senki el ne vegye a te koronádat! Ámen.

A gyülekezet lelkészei.
Hogy kik voltak a gyülekezet lelkészei az első 

században ? — erről sincs, sajnos — semmi tudomá
sunk. Az első, kinek neve, a meglévő legrégibb anya
könyv első lapján van íeljegyezye. Balog I). Ferenez, 
ki 1654-ben volt a gyülekezet rendes lelkésze. Ezután 
következett 1660-ban Fabricius János. Ezek előtt, vagy 
ezek között volt egy Födémesi nevezetű. Azután jött: 
Solnai Dániel 1681-ben. Ezt követte Molnár István; 
azután jött Szeli András 1695-ben, azután Schiile An
tal; azután 1712-től 1729-ig: Solnai Kosellya Sámuel 
kinek idejéből való az első anyakönyv és az emlé
kezetre méltó dolgok feljegyzésére való kis protocu- 
lum. — Ezen rendszerető lelkész után, ki itt is halt 
meg, mert özvegye még 1740 ben is itt élt, — kö
vetkezett Györgyi János, ki 1740-ig viselte itt a lel-
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kószi hivatalt, a mikor Sikátorba helyeztetett át. -  
Utárma jött llosszufalusi Magdó András, ki 1740-től 
1785-ig, tehát 45 éven át munkálódott itt nagy hév
vel és buzgósággal az Ur szőlőjében. Már fentebb 
emlitettem, hogy gondja volt a templom belső fel
díszítésére s hogy a gyülekezettel egy nagyobb ha
rangot szereztetett, hogy a távol lakók is meghall
hassák annak isteni tiszteletre hivó hangját.

Dicséretes, szép szokása volt ennek a lelkésznek 
az is, hogy a fontosabb eseményekről néhány szóval 
megemlékezett az anyakönyvben. így az 1740-ik óv 
végén ezt irta az anyakönyvbe: „Egy helyen a drá
gaság miatt, — egyebütt a hadakozás miatt, — má
sutt a dögleletes pestis miatt szomorúan végezték ez 
esztendőt. — mindezektől mi megmentetvón szeren
csésen, melyért áldassék az Urnák neve !“

Az 1746-ik óv végén ezt jegyezte fel: Az el
hunytak száma 30; — ezekhez adandó Gróf Ester
házy Ferencz földes urunk, ki december 30-án halt 
meg, kinek emlékezete legyen áldott!“ Az 1758-ik 
óv végén ezt jegyezte fel: „A muszkák közül annyi 
ezernél (t. i. mint a hányán itt meghaltak ez évben) 
is többen haltak meg egy ütközetben a Borussus fegy
vere által, amint bizonyosan hallatott/1

Ennek a lelkésznek az idejében rendeztetett a 
papi fizetés is. „Az 1741-ik esztendőben Boldogasz- 
szony havának 17-ik napján B.-szombathelyi bírák 
uraimék más tisztességes ecclesia tagjaival Tiszte
lendő Prédikátor Hosszufalusi Magdó Andri s ur há
zában a parochiális háznál Összejővén, minden egye
netlenségnek eltávoztatására s ő kegyelméhez való 
szeretetünknek megmutatására ilyen rendelést tettünk: 
hogy az házasulandó személyek az esküttetésért
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rendszerint adjanak egy fél forintot; a keresztelésért 
25 dénárt, az egyházkelőért 25 dr, a halotti predi- 
kátióért egy fél forintot, a kivül valók pedig egy fo
rintot. A parochiális házhoz való földeket annak 
rendi szerint megszántjuk, bévetjük s ő kegyelme 
megarattatván, — behordjuk. Mivel pedig ő kegyel
mének könnyebbségére esik, hogy a búzákat meg- 
arattassa, — azért mi is az ő kegyelme parochiális 
házhoz való rétjét megkaszáltatjuk, be is takarítjuk. 
Melyet közönségesen magunk nevo aláírásával con- 
firmálunk. Falu bírája: Szente Ferencz. Törvénybiró: 
Kovács János stb.

Ugyanezen 1741. esztendőben rendeztetett a mes
teri fizetés is. „ A szombathelyi ecclesia T. mester 
ur, Köntös János urammal uj conventiót tévén Tiszt. 
Senior uram, visitatiónak alkalmatosságával, jelenlé
tében 1741. december 14-én, és igéit: 12, azaz tizenkét 
forintokat; 12 mérő búzát-; '/, mázsa húst; '/2 akóbort;

borsót ; 3 font faggyút; 1 pár csizmát; 10 font 
sót. A vetés az előbbi mód szerint légyen és széna 
takarás, t. i. két hold, s egy darab füvet a faluéból/4

Ugyanezen lelkész idejében alapította meg Gróf 
Esterházy Imre nyitrai püspök 1760-ban a helybeli 
rom. kath. egyházat. Az első plébános Magj'ary Já
nos volt. A kath egyház akkor 400 lelket számlált; 
az evang egyház híveinek száma: 1000 lélek volt.

Hosszufalusi Magdó András után 1786. május 
16-án Zubeck Dániel lett a szombathelyi lelkész, ki 
azonban csak 4 évig működött itt és ekkor Sikátorra 
helyeztetett át. Az ő idejéből nem található semmi
féle feljegyzés. (Sikátor régi falu. Zsigmond király 
1398-ban Gara Miklósnak adományozta, Porvával 
együtt.)



Zubeck után 1790. május 1-én Kiss Dániel, — 
maloni3oki Kiss Mihály fia — lett a lelkész. Az 6 
idejében történt a gyülekezet életének legnevezete
sebb eseménye, t. i. az uj templom építése, mely mint 
lentebb emlitém 1793. május 9-én Aldozó-Csütörtökön 
szenteltetett fel.

Az uj templom építése nagy adósságba verte a 
gyülekezetét; de 9 évi hűséges fáradozás után sze
rencsésen kitisztultak minden adósságaikból, úgy hogy 
a lelkész ur azt jegyezhette fel, 1802-ben : „Hála le
gyen az Ur Istennek ! vége leve minden adósságnak, 
melybe a szombathelyi ecclesia alattam keveredett, 
sőt még pénze is maradt mintegy 60 frt“ De maga 
a rendszerető, pontos lelkész, az uj templomban már 
nem soká hirdethette az Isten igéjét, mert még ez 
évben t. i. 1802 ben I)abronyba helyeztetett át; onnét 
később Somogy megyébe, Vesére került s ott halt meg.

Utánna 1802. november 2-án Balogh István, — 
Balogh Adám püspök és nemeskéri lelkész fia — kö
vetkezett. Ö 35 éven át viselte itt a lelkészi hivatalt. 
Gyönyörű szép Írása volt, s az anyakönyveket s a 
számadó könyveket is nagyon pontosan és szépen ve
zette. Az ő idejében lett a bánfai filia 1805-ben ön, 
álló gyülekezetté. Ez évben szereztetett az orgona 
1811-ben canonica visitatiót pótló esperesi visitatiót 
tartott Szt.-György napján— Hrabovszky György pa
lotai lelkész s a veszprémi alsóbb komáromi és Fe- 
hérmegyei evang. ecclesiák seniora. A gyülekezet 
lélekszáma ekkor 707 volt, — mert már bánta akkor 
nem tartozott ide, — a tanulók száma 113 volt. A 
temetőre nézve már ekkor meghagyatott, hogy azt 
megnagyobbítsa, vagy újat szerezzen.

„Tiszt. Balogh István halála után Mérgesből jött
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lelkeket mivelni T. T. Nemes Hetyei IJetyey László s 
1837. június 11-én el is kezdó a lelkipásztorkodást."

Hetyey László született 1806. nov. 3-án Vas me
gyében Egyházas-Hetyén, Hetyey László és Mester- 
kázy Juliánná földmives szülőktől. Elemi iskoláit 
Simonyiban, Kis-Somlyón és Bobán végezte. Közép
iskoláit, valamint a tlieologiát: Sopronban. Egy évig 
a bécsi tlieol. akadémián volt; azután Kiss János 
suporintendens által Sopronban 1831. május hó 2-án 
pappá szenteltetett. Ezután 2 évig és 4 hónapig káplán- 
kodott Felpóczen Kistatai Tatay Pál esperes mellett. 
1833. szept. 12-én Mérgesbe választatott lelkésznek; 
innét jött 1837-ben B.-M.-Szombathelyre.

Iletyey László lelkészi hivatalát 45‘/2 évig nagy 
buzgalommal s népének teljes megelégedésére foly
tatta. Óriási azon összeg, mit az ő idejében a gyüle
kezet építkezésekre fordított; 14889 frtot költöttek el 
e czélra.

Még egyet kell azonban itt dicsérőleg felemlíte
nem s erre nézve idézem boldogult elődöm feljegy
zését: „A mi a lelkész számára munkált és hiványi* 
lag megnevezett földeket illeti, a jelenlegi lelkész 
ide jöttekor 1837-ik évben igen szűkön mórt \  ses* 
sió volt és a tanítónak V4 sessió; hanem Hetyey 
László lelkész felhasználván a birtok különböztetési 
kínálkozó alkalmat, — temérdek fáradozásai és ké
relmezései után sikerült az akkori sequestricurátor 
Méltóságos Gróf Esterházy Páltól, Letenyei János 
biró, Kovács István és öreg Kovács Mihály erélyes 
közbejárások mellett, — a lelkész számára 1 sessiót 
s a tanitó, mint tanító számára '|2 sessiót megnyer
hetni 1840-ben.“ Ezen adomány által a gyülekezet 
az elsőrangú gyülekezetek sorába emelkedett. Kár,
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hogy meg nem kísérlettek a gyülekezet számára is 
kibasittatni egy sessiót — így legalább könnyebben 
hordozná az egyre szaporodó egyházi terheket.

Ezen lelkész idejében püspöki egyházlátogatás is
volt 1870. október 23-án; a mikor is minden rendben 
találtatott! Ezen püspöki egyházlátogatás alkalmával 
is utasittatott a gyülekezet, hogy uj temetőről gon
doskodjék ; — de máig sincs.

1882. deczember 29-ón szólittatott ki az élők kö
zül az Urnák ezen buzgó szolgája életének 76-ik évé
ben. Utódjává 1883. április 8-án Hófbauer Pál ondódi 
(Pusztavámi) ev. lelkész választatott meg, ki is ápri
lis 29 én, rogate vasárnapján tartá beköszöntőjét s a 
15-ik a szombathelyi ev. lelkészek sorában.

Hófbauer Pál Veszprém megyében, Lajos-Komá- 
romban született : 1844. január 10-én. Iskoláit Sár.- 
Szt.-Lőrinczen s a soproni lyceumban végezte. A né
metországi egyetemeken két évet töltött. Pappá 
szenteltetett Sopronban 1869. okt. 14-én Karsay Sán
dor püspök által; kinek is Győrött 2 évig káplánja 
volt. 1871-ben Kapi választotta meg lelkészének, hol 
5 évet töltött; onnan 1876 bán Ondódra (Pusztavámra) 
választották s 1883-ban B.-M.-Szombathelyre, hol Isten 
kegyelméből már 12 '|2 évig fáradozik Isten országának 
terjesztésén.

Tanítók.
Az anyakönyvben a következő tanitók neveit ta

láltam feljegyezve : Kalenovszky Tamás 1720—1725-ig. 
Köntös János 1725 —1761-ig. Suhajda István 1770— 
1787-ig. Pelargus József 1790 -94. Fekete János 
1794—1802. Nemes Tóth János 1802—1837-ig. Kiss 
József 1837—1883-ig. Polgár Mihály 1884—1889 ig 
Szekér Józaeí 1889 október 27-től mostanig.
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Segéd tanítók voltak : Szalay János utóbb kct- 
helyi tanító; Bándi János most kapi tanító; Horváth 
Sándor, Egyed Mór, Csányi Lajos, Németh Vilmos, 
Sass Ferencz, Nagy Sándor, Hrabusay István, Plutzer 
Károly, Szalay László, Lathwesen Gyula és jelenleg: 
Pontőr Béla.

Volt tehát a gyülekezetnek eddig: 15 rendes 
lelkésze; 9 rendes tanítója és 13 segéd- illetve másod- 
tanítója.

Felügyelők.
A régebbi korban a gyülekezetnek alig voltak 

felügyelői. Az első kiről említés tétetik a gyülekezet 
számadó könyveiben : Nemzetes Duchon Imre, teleki 
birtokos ur volt, ki 1805-ben a kurátori számadáson 
már mint inspector volt jelen. 0  a felügyelői hivatalt 
haláláig: 1839-ig viselte az ő halála után — egész
1883-ig nem volt a felügyelői hivatal betöltve; ekkor 
1883. május 3-án T. Kiss Károly urodalmi gazdatiszt 
választatott meg felügyelőnek, ki dicséretes buzgó- 
sággal töltötte be e szép bizalmi tisztet 1891. jan. 
6-ig; a mikor gyülekezetünk köréből magasabb ál
lásra távozván a felügyelői hivatalról lemondott. A 
gyülekezeti jegyzőkönyvben érdemei meg vannak 
örökítve.

Utánna 1891. márc. 8-án T. Boór Lajos körjegyző 
ur választatott meg felügyelőnek, ki e tisztét jelenleg 
is viseli.

Gondnokok.
Gondnokai sem voltak a gyülekezetnek az első 

századokban ; hanem a kegyes adományokat átvette 
s a templomi szükségletekre fordította maga a lelkész,
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ki aztán az elölj ái’óságot magához hivatta az év vé
gén, s eleikbo adta, hogy mik voltak a bevételek a a 
kiadások! Az egyházi közmunkát teljesítette a biró; 
a ki egyúttal az ecclesiának is a pappal együtt gond
viselője volt. De 1752-ben már rendes kurátorokat 
választottak s ez időtől fogva, tehát 143 éven keresz
tül, a mostaniakat Varga Andrást és Farkas Pált is 
számítva, összesen 158 kui’átora volt a gyülekezetnek-

Népesség.
Az uj templomban kereszteltetett 

100 év alatt összesen: 5387 gyermek.
Meghalt egy század alatt összesen: 4642 „
Házassági szent szövetségre lépett 

egy század alatt összesen: 1139 pár.
A gyülekezet népessége ezelőtt 25 évvel, a püs

pöki egyházlátogatás alkalmával volt: 1013 lélek, a 
filiákéval együtt. Ma a gyülekezet népessége: 1122 
lélek. Az utolsó egyházlátogatás óta tehát a gyüle
kezet szaporodott: 109 lélekkel. Tanulók száma akkor : 
B.-M.-Szombathelyen: 152. Ászáron: 25. Ma: B-M.- 
Szombathelyen : 153. Ászáron: 33.

A gyülekezet Jóltevöi.
Bölcs Salamon Azt mondja: Péld. 10. 7. „Az 

igazak emlékezete áldott! A 112. zsoltár pedig azt 
mondja; „Örök emlékezetben lészen az igaz \u

Ezeknek az igazaknak és jóknak, a mi gyüle
kezetünk nemes lelkű jóltevőinek emlékezetét akarom 
e szép ünnepünkön felujitani s a kegyelet és hála 
virágaiból koszorút fonni dicső nevökre; a meghol
taknak áldást mondani poraikra, az élőknek áldást 
kérni hátralevő napjaikra.
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1) A hódoló tiszteletnek érzelmeivel emlitem fel 
gyülekezetünk jóltévői között először : Felséges urunk
nak, apostoli királyunknak: Első Ferencz Józsefnek 
nevét, ki 1881-ben, két tantermü uj iskolánk építésé
nél 150 írttal segélyezte a gyülekezetek

2) Hálás kegyelettel emlékezünk meg másodszor, 
Istenhez, a boldogok honába tért kegyes úrnőnkről, 
néhai özv, Lazánszky Béláné született Esterházy An
géla grófnőről, ki mindig reményünkön felül nagy
lelkű volt hozzánk s mindig megvigasztalva bocsá
tott el szino elől, valahányszor hozzá folyamodtunk

így 1881-ben az uj iskola épitésóhez 100 frt se
gélyt adott.

1883 bán a templom diszitósénól nőinket 25 írt
tal segélyezte nemes czéljukban.

Ugyancsak 1883-ban, mikor bemutattam Öméltó
ságának az aranykönyvet s elmondtam neki azon 
szándékomat, hogy a Luther alap létesítése által gyü
lekezetünknek egy olyan örök időkre fonál ló törzs- 
vagyont akarok gyűjteni, mely kamatai által egyházi 
és iskolai czéljainkat előmozdítva, — idővel a hívek 
terhét könnyitse, a gyermekek ingyen iskoláztatását 
lehetővé tegye stb. — e tervemet annyira helyeslé, 
hogy rögtön 100 frtot ajándékozott az üdvös czélu 
alapra.

1884-ben a parochia istállóihoz 8 erős tölgyfa 
gerendát ajándékozott.

1888-ban a templomi csillárra 50 frtot ajándékozott.
1891-ben a parochia átalakítási költségeire 100 

irtott adománj’ozott.
Tehát a legutóbbi 12 óv alatt: 375 írt kész

pénzzel s a gerendákkal segített bennünket!
Maradjon örökre áldásban közöttönk emlékezete

3
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halhatatlan lelkének pedig adja meg az Ur az égi 
boldogságot!

A gyülekezet jóltevőinek adományai az 1706 év
től kezdve vannak feljegyezve. Az első, kinek neve 
meg van örökitve: Szakái Tamás, néhai Szakái Be
nedek fia, a magyar hadban főstrázsamester, Jász- 
Apátin boldogul kimúlván hagyott ezen mi szegény 
templomunkra: 50 iliénusi forintokat. Tehát a távol
ban, a katonai ólet rideg pályáján sem felejtkezett 
meg azon szt. helyről hol egykor az üdvösség tudo
mányára oktattatott! És ezen első után következnek 
a többi vallásukért buzgólkodó kegyes lelkek a leg
különfélébb adományaikkal. így Csömötei Gergely 
testamentomában hagyott az ecclesiának 6 frtot és 
két kas méhót, a méhek eladatván 3 frtért, tészen 
az egész összeg 9 frtot. Rédei Ravasz Péter hagyott 
2 bárányt, melyért bevettek 2 '|2 frtot. Aszári Szabó 
István adott egy üszőt, melyet eladtak 5 írton. Len- 
tse Márton hagyott egy három esztendős sertést, me
lyért 6 frtot kaptak. Dóczi István nevű szolgalegény 
1723-ban hagyott ecclesiánkra egy tehenet, tavali 
bika borgyujával együtt, — a tehén elkelt 7 írton, 
a borgyu öt frton.

Percipiáltam az elmúlt 1740 esztendőben pestis
ben Istenben bo'dogul kimúlt kethelyi Ladányi Ist
ván ur legatumjábó!, melyet a szombathelyi eccle- 
siára hagyott: 30 irtot. Csurgón lakozó Molnár György 
ur, mivel Isten 1740-ik esztendőben némely helyeket 
pestissel meglátogatott volt, netalán őtet is hirtelen 
kiszólitotta volna, testamontomot tett és hagyott 10 
ecolesiára 10 — 10 irtokat, és jóllehet az Isten őtet 
megtartotta, mindazonáltal nem rovocálta, hanem 
adott a mi ecclesiánkra is 10 frtot.
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Teleki nemzetes Kovács Ferencz ur adott az uj 
templom épületire 20 irtot. Bársonyosi ispán nemze
tes Biró Mihály adott 5 irtot; Ratskó János nótárius 
2 irtot. Csurgai István testált 20 irtot. Kovács Fe- 
rencznó hagyott 11 irtot. Bánki özv. Németh Már
tonná 10 irtot; hántai Kiss István 10 irtot, ászári 
Győri Jánoí 15 irtot. Csősz Mártonná 30 irtot. Rai- 
mon tiszttartó ur adott 10 irtot. Bőnyi Nagy Sán
dor 4 éven át 5—5 irtot adott. Teleki nemz. Duchon 
Imre a gyülekezet inspectora, az oltáron az ezüst 
feszületet vette s életében 129 frtot ajádókozott, tes- 
tamentomában pedig 75 frtot hagyott. Boldogult Kiss 
Istvánné hagyott 1806-ban: 100 irtot. Góth János 
hagyott 18 frtot. Horváth Tamás hagyott 30 frtot, 
a felesége 10 frtot. Sereg Mihály hagyott 18 
frtot. Nemes Muth Mihály Karsay püspök ur anyai 
részről való nagy atyja kisbéri mészáros ur adott 70 
frtot, s végrendeletében hagyott 100 írt.

1833-ban Bécsi István testált: 250 frtot. Tóth 
Péternó 20 irtot.

1884-ben Sereg Mihály testált; 130 frtot; Szabó 
Péter hagyott 25 frto t; Tóth Mihály 25 frtot.

1837-ben Kisferkó Mihály hagyott 46 frto t; Bakos 
János 10 frtot; Varga János 10 irtot.

1839- ben N. Horváth Benedek hagyott 20 irtot, 
Szabó Istvánné 10 frtot.

1840- ben N. Kovács Imre hagyott 30 irtot, N. 
Horváth Ferencz 15 írt.

1841- ben Teleki Nemes Kovács Dániel ajándéka: 
10 frt; N. Kovács Ben. Mihályné 10 írt; Nóh. Tóth 
Mihályné hagyott 20 frtot.

1842- ben Néh. Kallai István hagyott 10 frtot; Néh.
Kabony András 10 irtot; Nóh. Németh Nihály 25 Irtot.

3*
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1743-ban Néh. Molnár Németh Mihály hagyott 
10 irtot. Orbán Zzuzsa 25 irtot.

1844 ben Szakái Ferenezné hagy 15 frt.
1845- ben Kis Horváth Kata hagy. 10 írt. Özv. 

Horváth Fér. aj. 10 írt. Bagó Kata hagy. 10 frt.
1846- ban Kovács Erzso leánya hagy. 20 frt. N. 

Bikali István hagy. 25. frt. Bagó Fér. eml. 10 frt.
1847- ben Néh. Kovács Istv. 10. frt. Németh A. 

János 15 frt. Kovács Jutka 10 frt.
1848 bán Kovács Éva 10 í r t ; Lendvai János 15 frt.
1849- ben Takács Imre 10 írt. özv. Szüts Mi- 

hályné 10 frt. Kovács Mihály 10. Zámbó Györgyné 
10 frt. Bagó Mihály 15 frt. Takács Jánosné 15 frt. 
Szente Jánosné 10 frt. Orbán Mihályné 10 frt. Özv. 
Kovács Mihályné 25 frt. Özv. Kovács Ferenezné 30 
frt. Özv. Magyar Jánosné 10 frt.

1850- ben Horváth János 15 frt; özv. Bagó Mi
hályné 20 frt; Bécsi Mihály 4 fia 20 frt; Szabó Pé- 
ternó 15 írt; Bagó György 20 frt; Ör. Tóth János 
20 frt.

1851- ben Özv. Kovács Petemé 10 frt; özv. Far
kas Pálnó 10 frt; N. Németh István 10 frt; Kis Hor
váth István 12 frt; Szabó János 15 frt.

1852- ben Botska János és Imre 10 frt. Kegyes 
adományokból 152 frt.

1853- ban Kovács Mihály 10 frt; Boros Zsuzsa 
10 frt; Szarka György 10 frt.

1854- ben Bagó Ferencz 250 frt; Polgár Mihályné 
10 frt; Horváth Jánosné 20 frt; Bécsi Péter 60 frt; 
Kakas János 10 frt; Somogyi Ferenezné 10 frt; 
Szente Ferenezné 13 frt; Farkas János 10 frt; Bánki 
Szarka György és János 100 frt; Bagó Mártonné 
53 frt,
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1855-ben Farkas Pálné 10 írt; Szabó István 20 
írt; Kovács Márton János 50 frt; Szüts Éva 12 frt; 
Semjón Jánosné 20 frt; Szabó János 20 frt; Maratskó 
István 10 frt; Bánki Szarka István 10 frt; Horváth 
Adámnó 10 frt; Varjsa Mihály és Gergely 10 frt; 
Horváth Éva 15 frt; Nagy Ilona 80 frt.

1850-ban Ör. Lotenyei János 10 frt; Kovács B. 
János 20 frt; Bárány Kata 10 frt; Takács Imre 10 
frt; Németh Mihály és Kovács Katalin 10 frt; Ma
ratskó István 10 frt; Szabó Péter 10 frt; Kovács 
Ferenczné Horváth Zsuzsa 100 frt.

1857- ben Teleki Kovács Zsigmond 10 frt; Bánki 
Pethő Mihály 180 frt; Németh Petemé 10 frt; Len
tre Márton 30 frt; Balog Imre 10 frt; Szente Jutka 
60 frt; Becsi Zsuzsa 25 frt.

1858- ban Horváth Benedek 20 frt; Felső Kovács 
Márton 25 frt; Szente Jánosné Szabó Erzsébet 100 
frt; Horváth János 100 frt; Ifj. Németh Péter 30 
frt; Bánki Horváth Benedek 10 frt; Orbán Erzse 25 
fit; Varga Ferencz 25 frt; Maratskó Ferencz 100 fr t; 
Németh Mihály és Bárány Kata 20 frt; Balog Ist
vánná 25 frt.

1859- ben Németh János 22 frt; Vági Erzsébet 
30 frt, Orbán Mihály 20 frt.

1860 bán Kovács Jánosné Tóth Zsuzsa 50 frt; 
Kovács Pál 20 f r t ; Kováns József néh. Kovács Mi
hály emlékére 16 frt.

1861-ben Szabó Pál Tóth Erzse emlékére 20irt; 
Tóth Zsuzsa Horváth János eml. 16 frt; ör. Kovács 
Márton Tóth Sára eml. 18 frt; Bécsi István 16 frt; 
Németh A. János 12 frt; N. Pethő Mihály 20 írt; 
Bécsi István 10 frt; Varga Péter 10 frt; Ujutczai 
Kovács Márton 60 írt; Kovács Pál 100 frt.
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i8Ö‘2-ben Csurgai Péter 20 írt; Letenyei János 
Pataki Sára eml. 20 írt; Kovács B. János Németh 
Péter eml. 10 frt.

1863- ban Semjén János hagy. 25 frt; Bárány 
Mihálnó 16 frt; Kovács B. József Németh Erzsébet 
eml. 10 frt; Kovács Márton atyja eml. 12 frt.

1864- ben Lentse Mihályné 12 frt; Varga József 
20 frt; Kovács István 24 frt; A. Letenyei István 
10 frt.

1865- ben Csurgai János 10 frt; Varga Ferencz 
10 frt.

1866- ban Horváth Perencz és Kallai Katalin 20 
frt; Somogyi Éva 40 frt; Varga István 10 frt.

1867- ben Horváth Zsuzsi 16 frt; Fels. Letenyei 
István Pál fia eml. 20 frt.

1868- ban Bagoly Éva hagy. 20 frt; Fels. Lote- 
nyei István felesége eml. 20 frt; Németh János Ta
kács Zsuzsa eml. 20 frt: néh. Kovács Márton 200 frt.

1869- ben Szabó Juliánná hagy. 10 frt; Kovács 
Márton 40 frt; Letenyei Mihály atyja János eml. 
25 frt.

1870- ben Adorján Eszter hagy 12 frt: Gurd. Ko
vács Mihály hagy 100 frt.

1871- ben Botska János, Pál eml. 10 frt; Csurgai 
Pál Szente Judit eml. 10 frt; Magyar István Tóth 
Zsuzsa eml. 10 frt; Kelemen Györgyné Kovács Esz
ter Rétiben hagy 40 írt; Tóth Péter eml. 10 írt: 
Bárány Katalin eml. Kovács István 10 frt,

1872- ben Maratskó Pál Varga István eml. 10 
frt; Lendvai János anyja eml. 10 írt; Bécsi István 
aj. 12 frt.

1873- ban Orbán Sándornó Járíás Zsuzsanna fia 
cm1. 10 frt; Bikali János eml. Kokas Zsuzsa 10 fr t ;
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Tóth Zsuzsánna eml. Tóth Mihály 10 írt; Fels. Le
tenyei István és özv. Tóth Zsuzsa érni. 20 frt; Ko
vács Sándor és Tóth Katalin 10 frt.

1874- hen Néh. Farkas Jánosnó Kökény Anna 20 
írt; özv. Kovács Ferencz 10 írt; Csurgai Pál atyja 
eml. 10 frt.

1875- ben Ör. Kovács Ferencz neje eml. 10 írt; 
Bánki özv. Horváth Kata férj. eml. 10 frt; Lentse 
Mihály és Horváth Kata anyj. eml. 10 frt; Fels. Tóth 
Péter neje eml. 20 frt; ör. Kovács Benedek neje eml. 
20 frt; Kovács Ferencz hagy 10 frt; Horváth Mihály 
anyja. Tóth Zsuzsa eml. 15 írt.

1876- ban Németh Dávid eml. hálás gyermekei 
16 frt; néh. Németh János 18 frt; Varga Márton 
neje eml. 10 frt; Csurgai Pál Kovács Éva eml. 12 írt.

1877- ben Velegre ment Varga Márton 19 frt; 
Török János ispán ur aj. 30 írt; Felső Letenyei Ist
ván a szt. templomra hagyott 1000 irtot; Szente 
Imre atyja eml. 10 frt; a banki hivek gyűjtöttek 22 
irtó* ; Kovács József és Varga Zsuzsa atyjuk eml. 
25 frt; Alsó Letenyei István neje Bécsi Éva eml. 15 
frt; özv. Kovács Istvánná Katalin leánya eml. szép 
csillárt vett a templomba 56 írton.

1878- ban Szente Éva férje eml. 10 frt; Németh 
János napa Szabó Zsuzsa eml. 20 frt; a Boszniából 
ha:'a szabadult hadfiak ajándéka 12 frt.

1879- ben Somogyi Mihály eml. Letenyei János 
20 írt.

1880 bán Kovács Katalin férje Farkas András 
em1. 15 frt.

1881-beu Özv. Orbán Sándorné Jártas Zsuzsa aján
déka 10 frt.

1882 ben Bor.-os István atyja eml. 10 frt; özv.
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Szente Anna férje eml. 10 frt; Varga Márton eml, 
gyászoló családja 18 frt; Tóth István atyja eml. 20 
frt; Letenyei Pál és neje szülőik eml. 20 frt; Kovács 
B. János fia eml, 10 frtot áldozott és az oltárra egy 
szép fekete bársony oltárteritőt vett.

1883- ban Kis Nagy István és Bárány Zsuzsán na 
szülőik eml. 20 f r t ; Kovács István biró ur az oltárra 
4 aranyozott gyertyatartót vett 20 írton. A bmszom- 
bathelyi vallásbuzgó kegyes nők és bajadonok a szt. 
oltár diszitósére adakoztak 149 frt 95 krt.

1884- ben Kiss Károly felügyelő ur az iskolák 
felszerelésére 10 írttal aláirási ivet nyitott, befolyt 
116 frt.

1886-ban Özv. Orbán Sándorné Járfás Zsuzsánna 
ajándéka 20 frt.

1987-ben S/.üts Mihály neje Botska Zsófia emlé
kére áldozott 10 frt; Tóth Márton és családja néh. 
Kovács Imrénó eml. 12 frt.

1888- ban Kovács Sámuel neje Varga Zsuzsánna 
eml. 15 frt. A vallásos lelkületű buzgó asszonyok a 
csillárra gyűjtöttek 122 frtot.

1889- ben Németh János és Tóth Katalin, ifj. Né
meth János eml. 10 frt; Kovács Mihály végrendele
tében hagyott 100 frtot; Varga Perencz és Horváth 
Zsuzsánna, Erzsébet és Katalin leányaik eml. 10 frt; 
Magyar János, atyja Magyar Mihály eml. 10 frt.

1891-ben Varga Perencz Amerikából küldött 10 frt: 
Kovács István és Szente Katalin derék fiuk — István ál
dozott 10 f r t; Varga Péter emlékére özvegye és fia Péter 
áldoztak 10 frt; néh. Kovács Mártonná Németh Zsu
zsánna emlékére leányai áldoztak 15 frtot; néh. Né
meth László eml. 10 frtot áldoztak özvegye és fia 
József.
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1892- bep Kallai János és Lendvai Erzsébet néh. 
Lendvai Já/ios eml. 20 frt; Bécsi István és Bagó Ka
talin, néh. Bagó Katalin eml. 10 frt; Varga Pál és 
József nővéreik Erzsébet és Katalin emlékére Ameri
kából küldtek 15 irto t; Polgár Mihály Amerikából 
küldött 10 frt; Letenyei János és Somogyi Juliánná 
néh. Németh Juliánná, és néh. Letenyei Erzsébet eml. 
10 frt,

1893- ban Templomunk százados emlékünnepének 
hírére egy szép levél kíséretében Amerikából szép 
ajándékot küldtek a következő buzgó híveink : Varga 
Pál 10 frt; Tóth Márton 10 frt; Horváth Péter 10 
frt; Horváth János 10 frt; Botska János 10 frt; Pol
gár Mihály 14 frt: Szabó András 10 frt; Árki Sá
muel 10 frt.

1894- ben Bánki Csiri István és Molnár Zsuzsánna 
áldoztak 10 frt; Kallai János és Lendvai Erzsébet 
néh. Maratskó Sára eml. 10 frt; Kovács Katalin néh. 
férje Németh Mihály eml. 15 frt; Botska Márton és 
Szente Mária néh. Botska János eml 10 f r t ; özv. Ko
vács Ferenczné áldozott 10 frt.

1895- ben néh. ör. Kovács Márton végrendeleté
ben hagyott 40 frt; Kovács Pál néh. neje Letenyei 
Zsuzsánna eml. áldozott 10 frt; Német A. Jánosnc 
szül. Bertalan Éva végrendeletében hagyott. 100 frt

A Luther-alapra tett, kegyes adományok
1883-ban Dicső reformátorunk, Dr. Luther Már

ton négyszázados születése ünnepén offertorium 34 
frt 50 kr. A gyülekezet vallásbuzgó asszonyainak 
adománya 7 írt; özv. Orbán Sándorné szül. Járfás 
Zsuzsánna kegyes adománya 10 frt; mólt. Lazanszky 
Bólánó szül. Esterházy Angéla grófnő nagylelkű
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ajándéka 100 frfc; ifjú Nell József és Giffrng Riza 
győri lakosok esketése alkalmával az egy arany stó
lát 0 irt értékben a Luther alapnak adtam; özv. Né
meth Márton né Berkes Éva szegény özvegy adomá
nya 3 frt; ör. Kovács József és Varga Zsuzsánna 
megboldogult leányuk Horváth Mihályné szül. Ko
vács Zsuzsánna emlékére áldoztak 20 frt.

1884- ben Karlovitz Miklósné szül. Fülöp Jolán 
temetésekor a 10 írt stólát ide ajándékoztam. Mgt. 
Stadler Károly orvos ur ajándéka 1 frt. Özv. Hor
váth Jánosnó bőid. édes anyja Kovács Zsuzsánna em
lékére áldozott 5 irtot.

1885- ben Özv. Orbán Sándornó sz. Járfás Zsu
zsánna másodszor is megemlékezett e szt. czélu alap
ról s arra áldozott 20 frtot.

1886- ban Mgt. Stadler Károly újra ajándékozott 
2 frtot.

1887- ben Stadler O'tó tanuló ajándéka 1 frt.
1888- ban Öreg Szabó János és Maratskó Kata

lin emlékére buzgó leányaik áldozlak 10 frtot.
1889- ben Németh János és Tóth Katalin ifj. Né

meth János emlékére áldoztak 5 frtot; ugyancsak az 
ő emlékére áldozott özvegye Kovács Katalin is 5 
frtot; Karlovitz Gabriella temetésekor a stólát ide 
adtam 4 frt 25 krt.

1890 ben Soha Katalin hagyott 5 frtot: Boór La
jos Ajándéka 8 frt; Kiss Károly 1 frt; özv. Horváth 
Jánosné 1 frt; Istenben megboldogult özv. Németh 
Mihályné szül. Kovács Zsuzsánna hagyott 100 irtot.

1891-ben Téglás Antal és .Bagó Erzsébet ado
mánya 10 frt; Szekér József ev. tanitó ur és neje 
Staibl Ilona esküvőjük emlékére áldoztak 5 frtot.

1893-ban Hófbauer Pál lelkész ur ajándéka 6
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frt; özv, Kovács Benedekné szül. Polgár Erzsébet 
néhai Lentse Mihály emlékére áldozott 10 frtot; Ko
vács Péter bőid. neje Szarka Zsuzsánna emlékére ál
dozott 5 frtot.

1894-ben Hófbauer Pál lelkész ur ajándéka 6 ír t ; 
Boór Lajos ajándéka 1 frt; Szekér József tanító ur 
ajándéka 1 frt; özv. Horváth Jánosné szül. Molnár 
Zsuzsánna hagyománya 4 frt; Kovács Katalin bőid. 
férje Németh Mihály emlékére áldozott 5 frtot; özv. 
Kovács Jánosné szül. Szabó Sára hagyománya 15 
frt; Hófbauer Pál lelkész ur ajándéka 200 frt.

Megjegyzem, hogy a szt. templomra tett 10 írt
nál kisebb adományokat itt mind elő nem sorolhat
tam, mert végtelenig nyúlt volna az adományok soro
zata s nem lehetett volna ki nyomatni. Azokat is ösz- 
szeadva máig kegyes adományokból befolyt 11365 frt! 
Könnyen eveznénk a bajok tengerén, ha ez a szép 
summa megvolna! de ez a gyülekezet közszükségle
teire, úgy amint befolyt — el is költetett. Csak a 
Luther-alapra tett kegyes adományok s ennek foly
ton tőkésített kamatai vannak meg s maradnak meg, 
hogy néhány év múlva már, a gyülekezetei terheinek 
hordozásában kamatjaival segítsék.

A vallásos buzgóságnak, a lelkes egyház szere
tetnek az az áldott forrása, mely üdítő csepjcivel 
táplálta, erősítette egyházunk életfáját, — nem apadt 
még ki ami napjainkban sem. Csurdogál ez a forrás 
szépen ; néha ugyan — mikor meddő idők járnak — 
vékonyabban ; de amint a jóságos Isten nyájasabban 
tekint ránk, — az ev. hitbuzgóságnak ez az áldott 
forrása is bővebben adja üditő italát!

Különösen dicsérendő százados szép szokás az 
itt a mi híveinknél, hogy a c.aládok az ő elhunyt
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kedveseik emlékét kegyes adakozások által megörö
kítik s megtisztelik ; — ezáltal jelét adják egyrészt 
szivük nemes kegyeletének, másrészt vallásos szent 
buzgóságuknak. A temetőkben a márványkeresztek
ről letörli az aranyirást az idő vaskeze; de a ki egy 
szívből jövő kegyes adománnyal nemes czélra, I.sten 
dicsőségére áldozik, — annak nevét megőrzi a hálás 
kegyelet évszázadokon át s még a késő utódok is 
tisztelettel emlegetik s áldást mondanak hamvadó 
poraikra!

Kövessük az ősök ezen szép szokását mi is, hogy 
ki ne haljon köblünkből ama nemes érzés, mely tud 
lelkesedni, áldozni Isten dicsőségére, vallás és egy
ház felvirágoztatására!

A mi Istenünknek pedig, ki erős vára volt apá
inknak a múltban s ki minket is kegyelmesen segit 
minden jó szándékainkban, — legyen hála és dicsé* 

, rét, dicsőség és imádás most és mindörökké! Ámen.

Az egyházközség jelen állapota.
A gyülekezet az egyházi törvények értelméb m a 

közgyűlés s a presbytcrium által kormányoztatik. Egy
házi közgyűlések évenként többször tartatnak : Viz- 
koreszt ünnepén a gondnoki számadás megvizsgálása 
végett, az egyházmegyei közgyűlést megelőzőleg a 
küldöttek választása végett, s általában a hányszor 
az előforduló komolyabb ügyek szükségessé teszik. 
A gyűlésekről rendes jegyzőkönyvek vezett tnek.

Vallásos étet: A vallásos élet, Istennek legyen 
hála! híveink körében nem hanyatlik. A Krisztus üd
vözítő evangeliomát szeretik, mert Pál apostollal ők 
is isteni erőnek tartják, mely üdvöziteni képes mind
azokat, kik abban hisznek! Az Ur házát ók is sze-



4 5

relmetesnek tartják, mint szt. Dávid 9 örömmel se
regeinek annak pitvariba.

A hétköznapi könyörgéseken, télen-nyáron, részt 
vesznek, különösen az öregek, s legbuzgóbban a mi 
kegyes asszonyaink. Adventtól kezdve hetenként 
3-szor bibliai magyarázatok tartatnak, melyre szíve
sen eljárnak a hivek. Az istenitiszteletek — az ó-év 
estéjét kivéve — mindig nappal tartatnak; de na
gyon kívánatos volna, hogy legalább az ünnepeket 
megelőző estéken is tartatnék istenitisztelet, mint 
hajdan; ez bizonyára csak a buzgóság emelésére szol
gálna! Mert attól kell tartani, — hogy a mai anya
gias világban, a mikor egyfelől a megélhetés gondja 
mind nehezebb lesz, másfelől a meggazdagodás vágya 
mind nagyobb tért hódit, — az a szép ősi szokás, a 
házi áhitatosság, mely templommá avatott minden 
házat s Isten népévé szentelt minden családot, — 
mindinkább elhanyagoltaik s ezzel együtt hervadás- 
nak indul az emberi s z ív  legnemesebb érzelme, a val
lásosság, az Istenbe vetett odaadó gyermeki hit, — 
s ezek helyét aztán elfoglalja az elégedetlenség és 
minden gonosz emberi indulat. Mert a családi élet 
istenfélőiéin mellett menyország, de ennólkül kész 
pokol a földön, Nálunk különben egyes sajnos esete
ket kivéve — a családok élete szép, tiszta, erkölcsös. 
A legvadabb legény is ha mógbázasodik — uj em
berré lesz, a ki komolyan gondolkodik, a tisztességre 
sokat ád és fedhetlen életet él.

A szokásos szt. könyvekkel a hivek el vannak 
látva. Talán forgatják is azokat! — a hányszor van 
rá alkalom, — komolyan intetnek erre. Az úri szt. 
vacsorával is buzgón szoktak a hivek élni, — egy 
kettő kivételével. A botegok — ha állapotuk sulyo*
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sodik — a hívek buzgó imáiba ajánlják magukat a 
az úri szt. vacsorával is nagyon buzgón élnek, — 
úgy hogy sokszor szinte csodával határos, — ennek 
jótékony hatása a szenvedő betegre nézve. Éjjel nem 
igen hivatik a lelkész, — csak rendkívüli esetekben, 
a mikor szívesen megy

A keresztelóseknél csak a keresztanyák vannak 
jelen, — költséges pasziták nem tartatnak. Az édes 
anyák gyermekágyi betegségükből való felépülésük 
után, — gyermekeikkel együtt rendesen megjelennek 
a templomban hála áldozatra, a mikor kegyeletes ün
nepélyességgel bocsáttatnak ki az egyháztól.

A konfirmációi oktatást a lelkész maga végzi 
Nagy István tankönyve szerint. A tanitás hamvazó 
szerdától husvét utáni első vasárnapig tart, a mikor 
a konfirmátió s a gyermekek első gyónása, az egész 
szt. gyülekezet jelenlétében, a legnagyobb ünnepé
lyességgel megy végbe.

A házasságoknál a törvények szem előtt tartat
nak s miként a törvények ismertetése alkalmával 
kijelentettem, az egyházi házasság a jövőben is tel
jes érvényben fenmarad.

A temetéseknél a törvényes idő betartatik. Ha
lotti gyászbeszédek csak felnőttek felett s a temetés 
után a templomban tartatnak. A tanítók által mon
datni szokott verses búcsúztatók már nincsenek szo
kásban s a tórozás sem divatozik már oly értelem
ben — mint hajdan.

A gyülekezet erkölcsi állapotát tekintve, az apos
tollal mondhatjuk: „Dicsekednünk nekünk nem illik!“ 
de Istené legyen a dicsőség!— talán szégyenkeznünk 
sem kell.

Az anyakönyvek az 1712. évvel kezdődnek- a
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régebbiek hihetőleg az 1792-ik évi tűzvésznek e-tek 
martalékul. De csak a születési ayyakönyv kezdődik 
ezen évvel; a házasok anyakönyve 1741-ben s a ha
lotti 1786-ban kezdődik. A második kötet 1804-ben; 
a harmadik 1844-ben s a negyedik 1876 bán kezdő
dik. Félbeszakítások nincsenek bennök s a történeti 
feljegyzések is csak lényegtelenek. A parochián őriz
tetnek ; a kivonatokat a lelkész adja ki belőlök a 
megszabott rendes díjért, azaz családi értesítő 2 írt; 
minden más kivonat 4 írt. A másod példányok az 
illetékes helyre rendes időben beszolgáltattak, miről 
téritvónyek adatnak.

A lefolyt 1894-ik évben keresztel tetett: 42, és 
pedig 21 fiú és 21 leány; 40 törvén}Tes és 2 törvény
telen. Keresztelte a lelkész, 1 nehézszülés alkalmával 
a szülésznő. Halva született 3. Az utóbbi 10 év alatt 
született 464 gyermek; meghaltak 331; tehát a szü 
letés 10 év alatt fölülmúlta a halálozást 133-mal.

Az utóbbi évben konfirmáltatott 24 gyermek, és 
pedig 12 fiú és 12 leány.

Áttérések nem történtek sem hozzánk sem tőlünk
Esketés volt 13, mind háromszori hirdetés mel

lett. Vegyes házas 2. A gyülekezetben maradt 8, el
bocsátva lett 5.

Meghaltak a múlt évben: 22 en és pedig finemü 
12, nőnemű 10.

A gyülekezet iskola intézetei: Az anyagyülekezetnek 
van egy kéttantermü iskolája. Az 1894—95 tanév
ben az iskolába járók száma volt 153; és pedig 123 
mindennapi és 30 ismétlő; 79 fiú és 74 leány. Min
den tanköteles bejárt; az iskoláztatás elég pontos ; a 
hanyag szülék ellen a községi elöljáróság a törvényt 
erélyesen végre hajtja, Az iskolák kellőleg fel vannak
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szerelve és jó karban vannak. Az anyagyülekezetnek 
van két tanitója; a főtanitó: Szekér József, ki Ostfi- 
Asszonyfán Vas megyében született 1863-ban Febr. 
22-én s 1889 nov. 8 óta működik itt. A másik Pon
tőr Béla másod tanitó, ki Tésen Veszprém megyében 
született 1875-ben auguszt 29-én s 1895. szept. 1 óta 
van nálunk. Fizetéseiket rendesen megkapják. Az 
istenitiszteleteknél mindkettőnek jelen kell lenni s 
az éneket hetenként felváltva vezetik. A chorálköuy- 
vet a gyülekezet megszerezte. Az éneklés jó. mert a 
bivek szeretik buzgón zengedezni az Ur szent éne
keit. A nyilvános közvizsgák a 8 havi tanidő letelte 
után a templomban tartatnak a lelkész és felügyelő 
elnöklete alatt s az érdeklődő hivek és más hallga
tók részvétele mellett. Az iskolában minden tantár
gyat — s igy a vállást is — a tanítók tanítanak.

Levéltár. A gyülekezetnek levéltára van s felvi
gyázója a lelkész. Könyvtár nincs. Olvasó-kör? ifjú
sági egylet? Még nincs, — de ha Isten segít — a 
télen még megalakul.

A gyülekezetnek van két gondnoka, kik egyút
tal a pénztárt kezelik s az egyházi épületeknek gond
ját viselik; eskü alatt szolgálnak, rendszerint 2 évig. 
A mostaniak: Varga András és Farkas Pál; fizető
sök nincs, becsületből szolgálnak; de minden egyházi 
fizetés alól ők és családjuk tagjai fel vannak mentve, de 
az egyházi adót, moly adó forintra vettetik ki, — ők is 
megfizetik. Az egyházfi : Maratskó Imre.

A gyülekezet gazdálkodása:
I. Bevétele az 1894-ik évben :

1) Pénztári maradvány a mait évről 76 frt 06 kr.
2) Erszény jövedelem az 1894 ik évben 86 „ 13 „
3) Poléta pénz 343 „ 45 „
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4) Tandíj 102 frt 50 kr.
5) Bor 10 „ 40 „
6) Gabona 36 „ 50 „
7) Egyházi adó 408 „ 63 „
8) Hátralék 25 „ 78 „
9) Kegyes adományok 67 » — »

10) Egyebek 38 „ 77 ,.
a Bevételek összege: 1195 írt 22 kr.

II. Kiadások:
1) Lelkész és tanító fizetése 574 frt 05 kr.
2) Állami-, megyei-, községi- és illeték

egyenértékű adó 120 „ 80 „
3) Egyházi adó : a kerületre, esperességre,

soproni főiskolára, gj’ámoldára 83 „ 35 „
4) Tűzifára: a lelkész, a tanítók részére

s az iskolák fűtésére 156 „ — „
5) Építkezés, javítás tisztogatásra 143 „ 72 „
6) Hivatalos fuvarok, napidijak s köz-

költségekre 34 „ 32 „
7) Jótékonyságra 14 „ 35 „
8) Egyházfi dija 30 „ -  „
9) Egyebekre 8 „ 67 „

a Kiadások összege 1170 írt 46 kr.
I. Bevételek összege: 1195 fit 22 kr.
II. Kiadások összege: 1170 „ 46 „
Pénztári maradvány: 24 Irt 76 kr.
A követelés összege: 166frt49kr.
A Luther-alap „ 1000 „ — „
A Csillár-alap „ 30 „ — „

Összesen : 1221 írt 25 kr.
A számadás évenként Vizkereszt ünnepén ter

jesztetik a közgyűlés elé.
4
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A láda a parochián van, a kulcsok a gondno
koknál.

Az egyházi épületek tűzkár ellen biztosítva vannak.
Jótékony intézetei a gyülekezetnek nincsenek, de 

mikor baj van, — a hívek a segedelemre készek.
Hagyományok, alapítványok az aranykönyvben 

fel vannak jegyezve.
Temető. A gyülekezet temetője a r. kath. egy

házé mellett van, egy kis ut választja el a kettőt 
egymástól. Kellemetlenség sem e miatt, sem más do
log miatt nincs; a hívek — mint ugyanazon Atyá
nak gyermekei, ugyanazon Jézusnak megváltottál 
egj7mással jó egyezségben élnek.

A temető körül van árkolva és akáczíákkal kö
rülültetve. Külön családi sírboltok nincsenek benne. 
A sirok nem rendben, —- hanem oda ásatnak, a hová 
a gyászfelek kívánják s a hol még egy kis üres he
lyet találni vélnek. Már egy század előtt arra szólit- 
tatott fel a gyülekezet, hogy uj temetőről gondos
kodjék, a püspöki egyházlátogatás is .kötelességévé 
tette ezt 25 évvel ezelőtt, — de azért ma nincs. A 
temető füvét az egyházfi kaszálja, — de az árok 
partján lévő fákat a gyülekezet szokta időközönként 
eladni.

Az egyházi rendszer pontozatai szerint ime ezek
ben van szerencsém előterjeszteni a gyülekezőt ólo- 
tének rajzát.

Vajha a Mindenható Isten, ^i századokon át a 
gyülekezetét minden nagyobb csapásoktól megmen
tette, — jövőben is erős várunk s kegyes oltalmazónk 
lenne, hogy csendes békességben töltve napjainkat gya
rapodnánk abban, a ki a fő, t. i. Krisztus Jézusban! Az ő 
kegyelme legyen és maradjon velünk mindörökre! Ámen.
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A Bmszombatlielyi evang. egyházközség leltára 1895.
szept. 8-án.
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Az ingatlan vagyon összesen : 54 

Az ingó vagyon, mely a templom 
s iskolai felszerelésekből s a le-

1182 26900 5420

véltári jkvekből stb. áll, itt fel 
npm sorolható. Ennek értéke kö
rülbelül — 2000

Tőke vagyon : a Luther-alap — — 1000 —

a nőegylet tőkéje a volt csilláralap — 30 —

A cselekvő vagyon összege : 
Szenvedő vagyon vagyis adósság 

nincs

29930

Kelt Bmszombathelyen 1805. sept. 8-án.
H ófbauer F á i ev. lelkész,

a) A gyülekezet történetének felolvasása után 
esperes ur indítványozza, hogy úgy ez, valamint a 
a lelkész szt. beszéde kinyomassék, hogy a családok



53

otthon is olvasgathassák s egyházuk történetét meg
ismerhessék.

Az indítvány elfogadtatik s a presbyterium 
megbizatik a ki nyomatás eszközlésével.

b) Esperes ur a gyülekezet nőihez intéz egy buz
dító felhívást a nőegylet megalakítása végett.

Lelkész ur felvilágosításul elmondja, hogy 
itt bár a nőegylet formailag még eddig nem 
alakult meg, de tényleg létezett, a mennyiben 
a gyülekezet buzgó női, sok szép jeleit adták 
már eddig is, az ő vallásos lelkületűknek ; mert 
bárhová nézünk itt a templomban, minden, a 
mi itt szép, az ő müvük, az ő dicséretükre 
szolgál. A karzatot, a padokat, az oltárt, s a 
szószéket ők festették újra szépen, ízlésesen. A 
gyönyörű oltárteritőt, a kehely és szószék ta
karót ők vették; a 24 kant kristályüveg csil
lárt ők vették; a másik lámpásos csillárt, a 
márvány keresztelökövet, az oltáron a gyer
tyákat, a bársony és selyem kendőket mind
mind a kegyes női szivek áldozták!

A nőegylet megalakítása tehát itt semmi 
nehézségbe nem fog ütközni; az aláírási ivek 
alkalmas időben ki fognak bocsáttatni.

c) Esperes ur felkérdezi a gondnokot, hogy a 
gyülekezet épületei jó karban vannak-e ? s nincs-e 
valami hiány vagy panasz ? Uj temetőről gondos
kodnak-e ?

A gondnokok jelentik, hogy minden egyházi 
épület jó karban van, s nincs semmi panasz. 
Az uj temetőre nézve a községi elöljáróság s 
a lelkész kéretik fel, hogy a Meltóságos ura
ságnál Gróf Esterházy Bélánál tisztelegjenek
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s kérjenek egy alkalmas darab földet e 
czélra.

d) Esperes ur felhivja a gyülekezetei, hogy az 
iskola számára az osztálykönyvet szerezze meg.

A közgyűlés készséggel ígéri ennek meg
szerzését.

e) Az ismétlósök vallásoktatására a lelkész urat 
kéri fel, ki erre szívesen vállalkozik.

f) Esperes ur ajánlja, hogy a konfirmátió napját 
a gyermekekre nézve minél meghatóbbá s emlékezete
sebbé igyekezzenek tenni a szülők különösen azáltal, 
hogy azon szép nap emlékére egy imakönyvet s uj-tes- 
tamentomot vegyenek gyermekeik számára, mit aztán 
a lelkész az oltárról szép intő szavak kíséretében 
adna át nekik.

Esperes ur bölcs tanítását szívesen meg
fogadják a szülék.

g) Végül esperes ur inti a híveket a házi isteni
tisztelet buzgó gyakorlására. Minden ház legyen egy- 
ogy templom, hol jóra intetnek, istenifélelemben ne
veltetnek a gyermekek. Ne hajtsa le addig fejét nyu
galomra az apa, mig családja tagjait asztala köré 
gyűjtve az Ö3ök szép példája szerint, a bibliából egy 
szakaszt el nem olvasott, az énekeskönyvből egy pár 
szép verset el nem énekeltek s buzgón nem imád
koztak volna! így be fog teljesedni ő rajtok az irás 
szava: Te Uram megáldod az igazat, a te jóvoltod
dal mintegy pajzszsal körülveszed őt.“

A hívek köszönik Esperes urnák szívhez 
szóló sok szép intéseit s mégis fogadják azokat 
s családjuk körében nekik is az lesz a jel
szavuk, a mi Jozbuo-é volt: „én és az én há
zam, mi az Urnák szolgálunk!



Több tárgy nem lóvén esperes ur a közgyűlést 
imával rekeszti be; az oltár elé lépve buzgón ád bá
lákat a Mindenható Istennek azon véghetetlen ke
gyelméért, mellyel a Krisztus egyházát mindezideig 
atyailag vezető, — azután áldást kórt a hazára, a 
királyra, az egyházra s a gyülekezet kicsinyeire s 
nagyjaira s végül megáldá a szt gyülekezetét; s ez
zel a szép ünnep véget ért.

Ászár.
Délután az ászári filiában tartá meg nt. Esperes 

ur az egyházlátogatást. Itt a hívek már ünnepi dísz
ben várták az árva tanitóilak udvarán nt. Esperes 
urat, ki a lelkész és Boór Lajos felügyelő urak kí
séretében jött át hozzájuk.

Érdeklődéssel tekintette meg nt. Esperes ur elő
ször is az uj iskolát s tanítói lakot, melyet az Ur 
Jézusnak ez a kicsiny, de lelkes, buzgó serege a múlt 
1894-ik évben alapjából egészen újjáépített. Az épü
leteket szépeknek, czólszerüeknek találta s a kis gyü
lekezet hitbuzgósága iránt teljes elismerését fejezte ki.

Az épületek megtekintése után istenitiszteletro 
gyülekeztünk össze a templomba, hol rövid oltári 
functió után — fáradhatlau esperes urunk, Pál apostol
nak a zsidókhoz irt levele 10 r. 23. verse alapján egy 
szivet-lelket elragadó szép beszedet tartott, melyben kü
lönösen a vallásnak szép és magasztos hivatását fejté ki 
az emberiség életében, intve a híveket szt. hűségre iránta 
■s az egyház iránt, mely annak ápoló hű dajkája.

Mint az anyában, úgy itt is befejezésül ismerteti 
az uj egyházpolitikai törvényeket s inti a híveket 
azoknak tiszteletben tartására, — de másfelől elvárja 
a gyülekezet minden tagjától, hogy ha megadták az

5S
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államnak azt, a mivel neki tartoznak, — adják meg 
Istennek is azt, a mi az Istené! A polgári házasság 
mellett teljes érvényben fenmarad az egyházi há
zasság is, azért a házasulandóknak nemcsak a pol
gári tisztviselőnél kell jelentkezniök, hanem a lelkész
nél is épen úgy mint eddig; mert a lelkészek a há
zasulandókat ezután is ki fogják hirdetni mint eddig, 
úgy fogják megeskettetni s megáldani, mint eddig.

Az istenitisztelet után a gyülekezet közgyűléssé 
alakult át. A jegyzőkönyv felvételére Boór Lajos fel
ügyelő urat kéri fel esperes ur.

A közgyűlés első tárgya: lelkész nr jelentése az 
ászári gyülekezet múltjáról és jelen állapotáról:

Jelentés
az ászári ágost. hitv. evang. leányegyházról 1895. 

szept. 8 án esp. egyházlátogatáskor.
Ászár Komárom megyében, a gesztesi járásban 

fekszik, u. p. Kisbér.
Múltja ismeretlen, a bmszombathelyi anyaegy

házhoz tartozott ősidők óta; annak anyakönyvében 
vannak beirva az újszülöttek, a meghaltak s az uj- 
házasok; annak jegyzőkönyvében vannak megörökitve 
azon kegyes lelkek, kik Isten dicsőségére szivük buz- 
góságában a szent ügy oltárára valamely áldozatot 
hoztak. így p. o. a templom építéséhez 25 Írttal 
járultak.

Egészen a jelen század elejéig a hivek a szom
bathelyi templomba jártak istenitiszteletre: a gyer
mekek is részint a szombathelyi, részint az ászári ref. 
iskolába jártak.

De 1809-ben a hívek elég erőseknek érezték magu
kat rendes loánygyülokezetté alakulni; azért is folyamod



tak az urasághoz fűn dúsért a tanitóilak és imaház 
számára. Gróf Esterházy Miklós kegyéből a falu éj
szak nyugoti végén nyertek is templom- és házhe
lyet ; s még ugyanazon év folyamán fel is építették 
a tanítói lakot, mely a múlt évig, tehát 85 évig ál
lott fenn. Az utánna való évben 1810-ben az egyház- 
kerülethez az iránt folyamodtak, hogy engedné meg 
nékik egy tanítót hozni. Az egyházkerület Farádon 
1810. jul. 10-én tartott ülésében megadta az en
gedélyt. Az első tanítói hivány következőleg szólt : 
„Ászári jövendő praeorans oskola tanítónknak mi* 
alább írtak következendő esztendei fizetést ígérünk 
s fogunk adni, úgy m int:

1) Készpénzfizetést minden pár ad l,azaz 1 irtot.
2) Sorgabonát minden pár egy pozsonyi mérőt 

ad, melynek fele búza, fele rozs.
3) Vetés helyett tavaszi jószágul, az az zabot 

szemöl ád minden pár, a kinek terem egy mérőt, a 
kinek nem terem fél mérőt.

4) Egy becsületes szekér szénát, és egv szekér szalmát.
5) Tüzelőfát három ölet.
6) Halott temetéstől 20 krt, ha éjszakai éneklés 

kívántatik 30 kr, ha versbeli búcsúztatással, — ezért 
külön 1 frt.

7) Kántor pénzt 10 garast, úgy a szokott egy- 
egy darab fa téli időben.

8) Uj esztendei köszöntés.
Melynek valóságáról adjuk ezen részből nevünk 

aláírásával, részből kezünk kereszt vonásával erősí
tett vocatoriahs levelünket. Ászáron nemes Komárom 
vármegyében szt Iván havának 3-dikán 1810 eszten
dőben. Tsán Márton, Kovács Péter, Kovács Fprencz 
Londvai János, Kovács Péter, Bácsi Ferencz, Bácsi
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György, Zárnbó Mihály, Szalay Mihály, Csonka Ádám, 
Szalay János, Kómár János, Patuska György, Basó 
Mihály, Bácsi István, Födi István.

A legelső tanító Karsay Sándor volt; a mi püs
pök urunknak : Főt és Mélt. Tóthi Karsay Sándor
nak édes apja, ki igen jeles ember lehetett, mert in
nét Győrmegyének egyik legjobb eklézsiájába — 
Rétibe választatott meg papnak. A mi püspök urunk, 
kinek édes anyja Győri leány volt — nem itt Ászá
ron, hanem Győrött született 1814 ben márt. 15-én, 
de első gyermekéveit itt élte át. Az uj gyülekezet, 
—■ miután legfőbb kívánsága teljesült — s otthon a 
maga körében taníttathatta gyermekeit s szolgálha
tott Istennek, — már a következendő évben 1811-ben 
Győrött 632 írton egy 56 fontos harangot öntetett. 
De egyet még sajnosán nélkülözött t. i. a templomot! 
10 éven át az egyetlen tanítói szobában tartották az 
istenitiszteletet; de már ekkor is a hívek szépen ada
koztak az Isten házára, melyet még csak ezután kel
lett megépíteni. Pap Mihály mester ur idejében 1821- 
ben végre engedélyt nyertek könyöradományok gyűj
tésére. Egy kis gyűjtő könyvecskével s Balog István 
lelkész ur meleghangú ajánlatával szüret után útnak 
indultak a kiküldöttek. Az első adomány, melyet a 
győri kis kompánia tagjai: Falb Ferenc/, Haaz Má
tyás, Stinner Sámuel ajándékoztak, igazán nagyszerű 
volt és biztató, s szép reményekre jogosított. Ok 100 
irtot írtak be s adtak az építendő ászári templomra. 
Azután mentek tovább Csernyóre, hol az ek'ézsía 4 
irtot adott, onnan Palotára, hol 5 irtot kaptak s on
nan tovább, bejárták Tolnát, Baranyát, be az egész 
dunántúli kerületet. Összegyűjtöttek 3 éven át 354 
Irtot és 5 garast. De itthon is szépen adakoztak a
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hívek: így Kovács György adott 15 frt, ör. Kovács 
Péter 30 írt. ör. Bácsi Ferencz 10 frt, Szente István 
szolga adott 6 frt, Csonka Adám 8 frt, Kalmár Mi
hály 9 frt, Sallai János 5 frt, Tóth János 3 frt, So
mogyi János 7 frt, Bácsi György 3 frt, Kovács Péter 
5 frt stb.

1822-ben Vizkereszt ünnepén a kurátori szám
adó gyűlésen határozták el a templomnak még ez 
évben való felépítését. A kurátorok ör. Kovács Péter 
és Bácsi György — talán a mostani kurátoroknak 
öreg vagy szép apjaik — Január 17-én elmentek 
Tatába a Mélt. urasághoz, a templomhoz némely ma- 
teriálékat instální. És nem is jártak hiába, mert kap
tak 8 öl követ, — csak a fej tők diját kellett megfi
zetni, — és a szükséges keményfát. 1822. Márt. 20-án 
tétetett le a templom fundamentorna, a 8 öl kövön kí
vül kellett 9600 tégla, melyért 149 frt 28 garast 
fizettek. Vettek továbbá 17 szál fenyőt 70 írton, száz 
szál deszkát 50 frton, száz szál léczet 24 frt, 11,300 
zsindelyt 73 frton. Vasnemüért fizettek 49 irtot. A 
kőműveseknek 125 frtot, az ácsoknak 84 irtot, az 
asztalosnak, ajtó, ablaktokok és romáért 32 frtot. stb. 
Az egész épület a költségekkel együtt: 1120 fr ba 
került. A mint a régi számadó könyvből látom, az 
építkezés több Ízben megakadt — hihetőleg a szük
séges költség hiánya miatt. Végre 9 óv után, 1831- 
ben, Kiss János superintendens ur felszentelhette a 
templomot.

Karsay Sándor és Pap Mihályon kívül a követ
kező tanítói voltak a gyülekezetnek: Buti János, 
Csöngetyü István, Erdélyi János, Smidóliusz György, 
Balázs Sándor, Dávid Ferencz, Strokai Andor, Né
meth Lajos — ki jelenleg Bókés-Csabán tanító —
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Balassa Sándor, Nagy Sándor, Laucsek János, Hasza 
József és Szalay László.

A tanitói fizetés tetemesen javult, midőn Dá
vid Ferencz idejében, a méltóságos uiaság a ta 
nító számára, legelőilleték tejében kiadott 6 hold jó 
minőségű földet 1000 □ölével számítva.

Magának a kisded gyülekezetnek pedig egyene
sen fenmaradása biztosíttatott azon nagylelkű hagyo
mány által, melyet áldott emlékű Fódi Kovács Már
tonná tett, midőn végrendeletében ' 8 telket, az az 
9 katr. hold és 1233 QÖ1 szántóföldet hagyott az 
egyházra 1866-ban. A közbenjárásért megérdemli 
Balassa Sándor, a gyülekezetnek akkori derék taní
tója, hogy az ö neve is a liagyománjmzóé mellett 
hálás keg}relettel örökittessók meg! Az ő idejében re- 
nováltatott a templom is tetemes költséggel. A múlt 
évben pedig alapjából újjáépíttetett a tanitói lak és 
iskola 1400 frt költséggel, melyhez az egyházkerület 
a Br. Baldácsy alapból 400 frt segélyt nyújtott, a 
gesztesi járási takarékpénztár 50 írttal, a kisbéri 
takarékpénztár pedig 20 írttal segélyezte az építkező 
gyülekezetét. Ez óv folyamán a tanító gazdasági épü
letei is alapjukból újjáépíttettek s igy teljesen rendbe 
hozta minden épületeit s ha az isteni kegyes gond
viselés megőrzi ezt a kis egyházat mindenféle vesze
delmektől, — s ha az egyházi felsőbbség is kegyes 
pártfogásában részesíti különösen 800 frt adósságá
nak törlesztésében s ha a magas kormánytól meg
nyerheti a tanitói fizetésnek 400 fiira emelése czél- 
jából kért 133 frt évi államsegélyt, — s különösen 
ha a hívek maguk, megőrzik az ápáiktól örökölt 
drága kincset, az evangyélmi hitnek s egyháznak 
szt. szeretetét, — akkor szebb jövő hajnala dereng
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feléje s boldog virágzásban lógja látni mindenki az 
Urnák e kis sionát,!

Erre sególjen bennünket az Ur, ki eddig is erős 
várunk s oltalmunk vala!

Néki legyen dicséret és dicsőség most és mind
örökké! Ámen.

Leltár
az ászári ágost. hitv. evang. leányegyház ingatlan 
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A) Cselekvő vagyon.
I. Épületek a hozzájuk tartozó

belsőséggel :

1 1 Templom, kőből, téglából cserép- j
tetővel ; épült 1822-ben. Hossza : '  

6 öl, szélessége 3 öl, magassága i 
3 V* öl ’ 1882 22 1200 40 0

2 1 A tanítói lak és iskola, kőből, tég-
Iából és vályogból rakva, cserép- 
zsindelylyel fedve. Hossza 
szélessége bázszáma 24. A 
réginek, mely 1803. épült, - -  he- J 
Ivén, alapjából újjáépült 1894-ben. 1 
Áll 2 menyezetes szobából, egy f  
zárt konyhából, egy éléskamrából l  
és egy iskolateremből /

1 Éhez ragasztva, 1895. épült ujrag
a gazdasági épület, szilárd funda-1 
mentomra, tömésfal és vályogból, 1 
zsupptetőre. Ez áll egy kamará- | 
ból, egy istállóból, egy félszerből 1809 4 5 4 1600 800

1 Az ólak sárfalból vannak és zsúp-
pai fedve 30
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1 Egy gémes kút
2 Egy deszkakerítés az udvaron s

egy léczeskerités az utczáu
3 1 Tölgyfából készült harangláb a

templom előtt az utczáu egy ha
ranggal 100

11. F ö ld b ir to kré sz le tek .
A) A  g yü lekeze t h a szn á la tá b a n  : 

Temető 108. hrsz. alatt 
Az egyházi földbirtok : 496, 497, i

401 50

1342, 1343, 1575, 1578, 1587, ( 
1806, 1807, 2038, 2155, 2156 ,/ 1866
2452, 2567, 3106, 3107, 3108,
3109, 3284, 3587 hrsz. a. 91323 1200

B) A z  isko la fö ld ek  a  ta n ító  hasz-
n á la tá b a n  :

3535, 3536, 3537 hrsz. alatt. 3 1219 600
Az ingatlan vagyon értéke összesen 14 129 4780 1200

Ingóságok.

A) A t e mp l omba n .
A templomban, az oltáron van egy festett fe

szület, 4 gyertyatartó, köztük kettő 3 kara; továbbá 
a gyónókohely és ostyatartó. Oltárteritő van kettő ; 
egy piros atlasz selyem, és egy fekete bársony — 
Borsos Erzse ajándéka. Kehelytakaró van kettő. Van 
továbbá egy harmonium s egy énekesköny v. Pad van 
jobbról 11 a férfiak és balról 10 a nők számára; to
vábbá kettő a hajadon leányok és 3 az iskolás gyer
mekek, és a karban egy hosszú pad a legények szá
mára. Van egy cseDgetyü fekete bársony huzattal.
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Még az oltáron van egy oltárkép, mely a végvacsora 
szerzését ábrázolja.

B) Az i s k o l á b a n .
Az iskolában van egy katedra, 6 pad, egy vas. 

kályha, egy földgömb, két fekete tábla, egy számoló 
gép, két térkép. Termószetrajzi és természottani ábrák

C) A t a n í t ó i  l ak  k a m r á j á b a n .
Van két nyugágy sztmihály lova s egy fekete 

koporsó terítő; egy fertály a gabonaszedéshez; egy 
lajtorja.

. D) A t a n í t ó i  l akná l ,  i l l e t ve  j e l e n l e g  a 
g o n d n o k n á l .

A gyülekezeti kis láda, a pénz és étékesebb ira
tok, kötelezvények s nyugták számára. Van továbbá 
két régebbi számadási könyv,, egy uj adófőkönyv egy 
gondnoki napló s gyülekezeti jegyzőkönyv.

Az összes ingóságok értéke körülbelül 200 frt.
Kelt Ászáron, 1895. évi szeptember hó 8-án, az 

esperesi egyházlátogatás alkalmával.
Hófbauer Pál

ev. lelkész.
a) A jelentés felolvasása után esperes ur indít

ványozza, hogy az a szombathelyivei együtt kinyo- 
massék.

Örömmel elfogadtatik.
b) Esperes ur a gyülekezet nőihez fordulva, el

mondja, hogy a keresztény egyházban mily szép és ne
mes hivatást töltöttek be a nők minden időben, fölhívja 
e kis gyülekezetnek is buzgó nőtagjait nőegylet ala
kítására.

Készséggel elfogadtatik.
c) Esperes ur indítványozza, hogy mindazon nemes 

szivü, buzgó jóltévők nevei, kik Isten dicsőségére s
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az egyház javára, felvirágoztatására valamely kegyes 
adományt tettek, vagy végrendeletükben valamely 
nemes alapítványt hagytak egy e czélra rendelt dí
szes arany könyvben megörökitessenek.

Lelkész ur azt ígéri, hogy mint az anya
gyülekezetben, úgy itt a tiliában is az arany
könyvet szívesen megveszi s a gyülekezetnek 
ajándékozza.

d) Esperes ur indítványozza, hogy az iskolai fel
szerelések s a levéltár számára egy szekrényét csinál
tasson a gyülekezet.

Elfogadtatik.
e) Miután a gyermekekkel megáldott szüléknek 

különben is sok a kiadásuk a gyermekek ruházatára, 
tankönyveire s a tandíjra, s miután az egyháznak 
arra kell törekedni, hogy a taníttatást inkább kö- 
nyebbitse, mintsem megnehezítse, — tehát nt. Espe
res ur azt kívánja, hogy jövőre az iskola fűtésére 
szükséges fa az egyház pénztárából vétessék meg s 
a gyermekek szülei továbbra a fapónzzel ne terhel
tessenek.

A gyülekezet az esperes ur rendelete előtt 
tisztelettel meghajol annyival inkább, mert az 
anyagyülekezetben s más egyházakban is meg
szűnt már ez a teher.

f) Esperes ur itt is felhívja a gyülekezetét, hogy 
az iskola számára vegye meg az osztálykönyvet.

Meg fog vétetni, a mint a gyülekezetnek 
lesz tanítója.

Több tárgy nem lévén esperes ur imával bere
keszti a gyűlést.

J  egyzette:
Boór Lajos.
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Ezzel az ünnep véget ért! Esperes ur körünkből 
távozott. Vajha az ő apostoli nagy buzgóságából egy 
szikra hátramaradt volna a mi leikeinkben, hogy ser
kentene mindnyájunkat: keresni buzgón Isten orszá
gát és annak igazságát! keresni, az elmúlandó földiek 
helyett azon égi kincseket, melyeket a rozsda és a 
mely meg nem emészt s a lopók ki nem ásnak és 
el nem lopnak s a melyek eltétetnek számunkra a 
menyekben, a Mindenható Isten kegyelme tegyen ben
nünket keresztény tisztünkben hívekké mindhalálig, 
hogy elnyerhessük az örökélet hervadhatlan koronáját!

Ámen.
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