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A BALATONFÜREDI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Balatonfiireden Dévai Bíró Mátyás 1535-ben, lutheri szellemben alapította meg az első 
protestáns gyülekezetét. A későbbiek során azonban a teljes gyülekezet kálvini irányba ment 
el. Egy 1901-es statisztikai adat szerint csak egy személy vallotta magát evangélikusnak 
Balatonfiireden, de a későbbi évtizedekben lassanként gyarapodott az evangélikusok száma. 
Főként nyaranként, az üdülő vendégekkel együtt voltak annyian, hogy istentiszteletek 
tartására is lehetett gondolni. 1934-től a jelenlegi Árkád Hotel dísztermében, az egykori 
gyógy-teremben voltak a nyári istentiszteletek, melyet a tihanyi Bencés Rend bocsátott a helyi 
evangélikusok rendelkezésére. A szolgálatokat a Bencés Rend helyi szívszanatóriumában 
(Erzsébet Szanatórium - ma Állami Szívkórház) és Balatonfiireden, az egyéb helyen nyaraló 
evangélikus lelkészek végezték. Ebben az időben nyaranként legtöbbször dr. Raffay Sándor 
püspök szolgált.

Az evangélikusok 1937-től a polgári iskolában - jelenleg Bem József Általános Iskola 
- tartották istentiszteleteiket. Jónás Lajos, a Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese, aki az 
1919-től 1948-ig terjedő időszakban a dörgicsei anyagyülekezetben szolgált, volt az első 
lelkész, aki Balatonfiireden, mint Dörgicse leánygyülekezetében, nagy ünnepi alkalmakon 
istentiszteletek tartását megkezdte. Nagyon sokat segített a gyülekezeti szervezőmunkában 
Szuhács János, a polgári iskola tanára, később igazagatója, aki egyben a gyülekezet kántora is 
volt.

1948-ban államosították a polgári iskolát, és az evangélikusokat kitiltották az 
épületből. 1948-tól az evangélikus templom felépüléséig a helyi református templomban 
voltak az evangélikus istentiszteletek. 1948-tól 1977-ig Csaby József lelkész szolgált, aki a 
dörgicsei anyagyülekezetből pásztorolta tovább hűségesen a füredi híveket, és tartotta már 
rendszeresen az istentiszteleteket. Csaby József lelkészsége idején, a gyülekezet lakóházat 
vásárolt Balatonfiireden a Völgy utcában, de politikai okok miatt vissza kellett adni az 
épületet. (A szomszédot zavarta a házból kiszűrődő hangos éneklés.)

Csaby József után Éltes Gyula /1977-1985/ és Hemád Tibor /1985-1988/ lelkészek 
szintén lelkesen szolgáltak és sokat fáradoztak azon, hogy saját istentiszteleti helye legyen a 
gyülekezetnek. 1988. őszétől Riczinger József mint a dörgicsei anyagyülekezet lelkésze 
kezdte meg szolgálatát Balatonfiireden is. Az ő szolgálata idején adatott meg az az örömteli 
lehetőség a gyülekezetnek, hogy templomépítésbe kezdhessen.

A balatonfüredi Evangélikus Gyülekezet történetének és jelenlegi helyzetének 
megértéséhez tudni kell azt, hogy az utóbbi évtizedek elhibázott településpolitikája -  
falurombolás és az urbanizáció -  következtében a Balaton-felvidék falvaiból a fiatalok a 
környező nagyobb településekre vándoroltak, főként Balatonfiiredre. Jelenleg az 
evangélikusok száma Balatonfiireden meghaladja az ötszáz főt, ahol pedig ez ideig semmilyen 
saját tulajdonú épülete nem volt a gyülekezetnek. Ellentétben a dörgicsei anyagyülekezettel, 
ahol 3 élő, működő evangélikus templom van, bár az evangélikusok száma a 100 főt sem éri 
el. -  Ezért vált aktuálissá Füreden, hogy a gyülekezetnek saját temploma legyen, melynek 
szép tervét már régóta melengette a gyülekezet. Bár a Balatonfüredi Református 
Egyházközség és lelkipásztorai, a Petrőcz lelkész házaspár, készségesen adtak helyet az 
evangélikus istentiszteletek és egyéb gyülekezeti alkalmak tartására, de az egyre inkább éledő 
gyülekezeti élet is indokolttá tette, saját istentiszteleti hely szükségességét. Azonban gondot 
jelentett, hogy nagyon nehezen lehetett templomépítés céljára alkalmas telket találni. Végül a 
balatonfüredi Önkormányzattal való hosszas egyeztetések után a Bajcsy Zsilinszky utca és a 
Somogyi utca találkozásánál levő telket kaphatta meg a gyülekezet.

A templomépítés előkészítése

Az egyházközség presbitériuma egyhangú döntés alapján Benczúr László Ybl - díjas 
építészt kérte fel a templom megtervezésére. Benczúr László egy igényes, a 3. évezred felé 
mutató, a kor követelményének megfelelő, modem stílusú tervet készített.



1996. február 17-én, szombaton, hálatelt szívvel gyülekeztünk össze az építési telken, 
az alapkőletétel ünnepségén.

Alapító okirat
a Balatonfüredi Evangélikus Egyházközség 

templomához
Balatonfüred Bajcsy-Zsilinszky út 15.

Az Úr 1996. esztendejének február 17. napján hálatelt szívvel rögzítjük alapító okiratunkban, 
hogy eddigi fáradozásainknak eredményeképpen, Istenünk segítségével a Balatonfüredi 

Evangélikus Egyházközség Templomának építési munkáit elkezdhettük.
Kérjük a Mindenhatót, hogy adjon erőt és kitartást egyházközségünk minden tagjának, 

Presbitériumának, vezetésének, a tervezőknek, és a kivitelezőknek, hogy terveink 
megvalósulhassanak, hogy a közösség megélése Istennel és embertársainkkal méltó 

környezetben lehessen, és gyülekezetünk Isten igéje által lelkileg is épülhessen. Urunk 
irántunk való kegyelmét látjuk abban, hogy 460 évvel az után, hogy Dévai Bíró Mátyás -  

lutheri szellemben -  1535-ben megalapította az első protestáns gyülekezetei, a balatonfüredi 
evangélikusok templomot építhetnek az Úr dicsőségére. (...)
„ Felindította az Úr az egész megmaradt népének a lelkét, 
úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának Istenüknek, 

a Seregek Urának a házán. ” Hág 1,14

Az alapító okirat hitelesítői az Ünneplő gyülekezet nevében:
D. Szebik Imre püspök, Riczinger Józseflelkész, Hetyéssy Sándor felügyelő.

Az alapkőletétel istentiszteleti szolgálatán Varga György, a Veszprémi Evangélikus 
Egyházmegye esperese, Kiss János kapolcsi lelkész és Riczinger József, a Dörgicse- 
Kővágóörsi Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze, a helyi gyülekezet lelkésze szolgált. 
Majd az ünnepség utáni napokban, Benczúr László tervei alapján nagy lendülettel elkezdődött 
az építkezés.

A templomépítés

Előzetesen Építési Bizottságot szerveztünk elismert építési szakemberek bevonásával. 
Költségkímélés miatt generálkivitelezőt nem fogadtunk. Minden munkafolyamatot 
megpályáztattunk. Az alapozási munkálatokat, a felmenő szerkezeti falakat és a későbbi 
kőműves munkálatokat Polgár Károly építési vállalkozó, gyülekezeti tag végezte.

Az épület elrendezése a gyülekezet hitélete szempontjából nagyon előnyös, mivel a 
kétoldali oldalhajó használata a többirányú gyülekezeti munkát is lehetővé teszi.
Az oltártérrel szemben állva balról gyülekezeti terem, iroda, jobbról pedig sekrestye, iljúsági 
terem, teakonyha és vizes blokk található.

Meg kell említenünk a gyülekezeti tagoknak az építkezés alatt mutatott lelkesedését. 
Több mint 2 millió forintot adakozott a gyülekezet az "Evangélikus Templomért 
Balatonfüreden Alapítvány" javára, melynek alapító tagjai: Dr. Abrahámné Dr. Szollár 
Gyöngyi, Kiss István, a gyülekezet korábbi gondnoka, Kiss Istvánná sz. Kiss Lenke, özv. 
Mesterházy Ferencné, Hetyéssy Sándor, a gyülekezet felügyelője és Tóth Sándor. Az 
alapítvány kuratóriumának tagjai: Csaby Sándor, Kugler Nándor, Pethő Jenő, Szebényi Gyula, 
Szöllősiné Csaby Melinda, Tóth László és Riczinger József, a kuratórium elnöke. A 
gyülekezet összesen több, mint 4000 munkaórában, 2 millió forint értékben végzett társadalmi 
munkát. Hosszan sorolhatnánk a neveket, de most csak néhányat hadd említsünk: Hetyéssy 
Sándor gyülekezeti felügyelő, Pethő Jenő gondnok, Tósoki Károly építész nevét, akik az 
építkezés kezdetétől annak befejezéséig lelkesen segítették a munkálatokat. Hegyi László 
építész is társadalmi munkában végezte a műszaki ellenőri feladatokat.
Halász Tibor és Mátyás Sándor kertészmérnökök templomi környezetbe illő szép kertészeti 
tervvel ajándékozták meg a gyülekezetét. A kertészeti terv szintén társadalmi munkával 
valósult meg Szebényi Gyula gondnok-helyettes irányításával.
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A templomszentelésre elkészült oltárterítőt Kiss Istvánná sz. Kiss Lenke hímezte, 
Hetyéssy Sándomé sz. Kotsis Margit segítségével. A liturgikus színeknek megfelelő stólákat 
Bertók Pálné készítette, Pál Katalin gyülekezeti tagunk Erdélyben élő édesanyja pedig két 
horgolt oltárterítőt adományozott. A keresztelőmedence Pethő Jenő és családja adománya, a 
harangok beszerelési munkáit Kajos István gépészmérnök végezte.

Az építkezés költségeihez jelentősen hozzájárultak bajor testvéreink. A gyülekezet 
germeringi testvérgyülekezete a Dietrich -  Bohnhoeffer Evangélikus Gyülekezet, egy 110 kg- 
os, F-hangú harangot adományozott, melynek felirata: „Von guten Machten wunderbar 
geborgen... / Áldó hatalmak oltalmába rejtve...” (EÉ 355,1a).
A templom tornyában ezen kívül még két harang lakik, egy 250 kg-os, C-hangú, „Minden 
lélek dicsérje az urat! (Zsolt. 150.)” feliratú, és egy 430 kg-os, A-hangú, a következő felirattal: 
„Rex glóriáé veni cum pace! / Dicsőség királya hozd a te békédet!”. A harangok együttesen F- 
dúr összhangzatban szólalnak meg, és hívogatják az Úr imádására a híveket.

Elkészült a templom

Isten megsegítő kegyelmének köszönhetően 1999. november 6-án a templomszentelés 
felejthetetlen napjára ébredhetett a gyülekezet.
D. Szebik Imre püspök úr hirdette Isten igéjét a gyülekezet lelki épülésére, a 100. zsoltár 
alapján: „Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva 
járuljatok színe elé...”

„Bár a templom építése befejeződött, a gyülekezet lelki házának tovább kell épülnie, 
lélekben tovább növekednie, tudva azt, hogy ezt az Úr végezheti el közöttünk Szentlelke által, 
mert:

„ Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradnak az építők.

Ha az Úr nem őrzi a várost, 
hiába vigyáznak az őrizők. ”

(Zsolt. 127, 1-2.)
- helyeztem a gyülekezet szívére a templomszentelés ünnepén.,,

Riczinger József, a gyülekezet lelkésze

A templomépítés során a gyülekezet anyagi lehetőségei kimerültek, így az oltárkép a 
templomszentelés idejére nem készülhetett el. Az oltártérbe az alapkőletétel istentiszteletén 
felállított kereszt került. 2000-ben a gyülekezet Polgár Rózsa, Kossuth-díjas textilművészt 
kérte fel az oltárkép megtervezésére és elkészítésére. Az elkészült góbiéin szárnyas oltárkép a 
136. Zsoltár 1-9 versszakát idézi:

"ADJATOK HÁLÁT AZ ÚRNAK, MERT JÓ,
MERT ÖRÖKKÉ TART SZERETETE. ..."

(Zsolt 136)
A gyülekezet több tagjának, lelkészének és Tóth Imrénének, a gyülekezet 

felügyelőjének, szívügye a zenei élet elmélyítése, akiknek szervezésében 2004. március 17-én 
12 taggal megalakult a gyülekezet énekkara, az Úr nevének dicsőítésére. Karvezető: Vörös 
Ágnes.

A gyülekezet lelki épülése szempontjából előnyös, ha a mindenkori lelkész a templom 
közelében lakhat, ezért kezdte meg a gyülekezet a templomkertben parókia építését. Az épülő 
parókia alapkövét 2005. április 16-án ünnepi istentisztelet keretében helyeztük el a templom 
szomszédságában. Az istentiszteleten Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus 
Egyházkerület püspöke, Ördög Endre, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese, és 
Riczinger József, helyi lelkész szolgált. Az épület jelenleg (2006-ban) szerkezetkész 
állapotban van, de az építkezés újabb anyagi gondok miatt csak igen lassan halad előre. A 
munkálatok mégsem álltak le teljesen, mert a gyülekezeti tagok, az Evangélikus Egyház és 
Balatonfured város Önkormányzatának támogatásával, kisebb munkák folyamatosan 
végezhetők.
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A gyülekezet céljai között szerepel, a parókia építésének befejezése mellett, a 
gyülekezet tulajdonát képező templom melletti épület ifjúsági házzá való átalakítása, a 
gyülekezeti ifjúság, illetve nyári kirándulócsoportok számára, valamint egy koncertek 
rendezésére alkalmas orgona építtetése is.

Örömmel adunk hálát istennek, a felépült templom áldásaiért, a megnövekedett 
templomlátogatottságért, az istentiszteleti alkalmak mellett vasárnapi iskola, ifjúsági órák, 
énekkari próbák, felnőtt bibliaórák és egyéb alkalmak tartásának lehetőségéért. Templomunk 
felépült, azonban az építkezés nem csak azért nem fejeződött be, mert a parókia nincs kész, 
hanem azért sem, mert a gyülekezetnek lélekben tovább kell épülnie. Ehhez kérjük Isten 
megújító Szentleikének munkáját bennünk és közöttünk.

Függelékek:

A gyülekezet gondnokai
Szuhács János, kántortanító, a polgár iskola igazgatója 
Gál Károly
Dr. Jánosi Gábor, járásbíró 
Kiss István 
Pethő Jenő

A gyülekezet felügyelői
Tóth Sándor 
Hetyéssy Sándor 
Tóth Imréné

A jelenlegi presbitérium tagjai
Tóth Imréné, felügyelő
Pethő Jenő, gondnok
Lénáit Józsefné, központi pénztáros
Pálfi Sándomé, pénztáros
Halász Tibomé, jegyző
ifj. Csaby Sándor, kántor
Hermán Jánosné, számvevőszéki tag
Szöllősiné Csaby Melinda, számvevőszéki tag
Várayné Goróczi Éva, számvevőszéki tag
Halász Ferencné, egyházmegyei küldött
Dr. Abrahámné Dr. Szollár Gyöngyi
Bertók Pálné
Boros Lászlóné
Bradanovics Barnabás
Csaby Sándor
Fülöp Tibor
Kugler Nándor
Móroczné Polgár Katalin
Pataky Attila
Szebényi Gyula
Tellné Kiss Lívia
Tóth Attila
Vörös Kálmán
Hetyéssy Sándor, tiszteletbeli felügyelő 
Böcskör Gyula, tiszteletbeli presbiter 
Monostori Sándor, tiszteletbeli presbiter

Összeállította: Riczinger József 
Kiss Péter József
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BALATONAKALI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

A Balatonakali Evangélikus Gyülekezet az alsódörgicsei evangélikus anyagyülekezet 
fíliája. A gyülekezet megalakulásának pontos időpontja hiteles okmányokkal nem 
bizonyítható. A jelenlegi templom helyén egy torony nélküli imaház állt. Az imaház 
építésének pontos időpontja sem ismeretes, azonban egy régi okiratból kitűnik, hogy a 
balatonakali evangélikus gyülekezet és imaháza is, Rudolf király és Bocskay István erdélyi 
fejedelem uralkodása idejében, vagyis 1606-ban a bécsi béke megkötésekor már fennállt.

A gyülekezet elöregedett imaházát lebontatta, és elhatározta, hogy az Úr segítségével 
új templomot épít. A jelenlegi templomot Reichler Antal nagyvázsonyi építőmester tervezte 
és építette fel a lebontott imaház helyén. A templom építési költségeinek fedezésére a hívek 
buzgón adakoztak, és jelentős társadalmi munkát is végezetek, csakhogy régi vágyuk, az új 
templom felépítése megvalósuljon. Példaértékű, hogy a költségekhez még I. Ferenc József is 
hozzájárult 200 koronával. Az új templom ünnepélyes felszentelésére 1890. október 19-én 
került sor. A templomszentelési istentiszteleten Tóth Gyula esperes, nagyvázsonyi lelkész 
szolgált. A szószéki szolgálatot Nyíró Károly dörgicsei lelkész végezte.

A templom tornyában két harang lakott az I. világháborúig, egy 155 fontos, 1820-ból, 
illetve egy 298 fontos, mely 1894-ben készült. A világháborúban elveszett harangokat 1934- 
ben sikerült pótolni. A toronyba egy harang került, melynek felirata: „Ne csüggedj el, kicsiny 
sereg” (EÉ 260, la).

Az Akaii Evangélikus Gyülekezet templomát 1906-ban szépen befestette Muziha 
Sándor budapesti mű-szobafestő, ez a festés a karzat alatti rész mennyezetén ma is látható. A 
templom nagyobb mérvű renoválását 1995-ben végezték el, Riczinger József lelkész 
szolgálata, Bíró Gézáné gondnoksága idején.

Balatonakaliban az 1850-es évektől 1938-ig működött evangélikus iskola, melynek 
egykori épülete ma is a gyülekezet tulajdonában van, és gyülekezeti házként funkcionál. A 
gyülekezeti ház tatarozására, teljes tetőcserére 2005-ben kerülhetett sor.

A 64 fős akali gyülekezetei a dörgicsei anyagyülekezet mindenkori lelkészei 
hűségesen pásztorolták.

Függelékek

Tanítók:
Kebeley Péter 1854-ig.
Németh Sándor 1854-1885.
Bázler Adolf 1885-1891.
Hasza József 1891-1893.
Műhl Gusztáv Adolf 1893-1894.
Szalay Sándor 1894-1895.
Hidegh István 1897-1900.
Kovács József 1900-1903.
Bognár József 1903-?
Varga Lajos
Szakály Dezső
Rösler Mária
Menyhárt Ilona 1932
Zatykó Mihály
Németh Vilmos
Winkler Karolina Zsuzsanna
Lovas Béla 1933
Kiss István 1938-ig
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Presbitérium:
Bíró Gézáné, gondnok 
Szabó Gyuláné, jegyző 
Krajc János 
Krajc Jánosné 
Krajc József 
Szabó Gyula

Összeállította: Riczinger József 
Kiss Péter József



AZ DÖRGICSEI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

A Dörgicsei gyülekezet, amint maga a település is, nagy múltra tekinthet vissza. A terület 
Árpád-kori emlékanyagban igen gazdag, érdekessége, hogy egy km sugarú körön belül négy rom
templom is található. Az Árpád-kori törvények 10 falunak tették kötelezővé egy kőtemplom 
építését, itt minden falu saját templommal rendelkezett. A mai Dörgicse három községből tevődik 
össze: Alsó-, Felső- és Kisdörgicséből. Ma is minden településrésznek - mint a középkorban - élő 
evangélikus temploma van. A három településrész evangélikus hívei együtt képezik a dörgicsei 
anyagyülekezetet.

Az Alsódörgicsei Evangélikus Templom

Alsódörgicsét régen Boldogasszony-Dörgicsének nevezték. A gyülekezet keletkezését 
történeti okmányok hiányában egész pontossággal meghatározni nem lehet, de hogy keletkezése a 
reformáció elindulását követő legrégebbi időre visszavihető, bizonyítja Bárány György dörgicsei 
lelkésznek 1726-ban az anyakönyvbe tett ezen bejegyzése: "A gyülekezet már közel két századdal 
ezelőtt gyakorolta szabadságát". Ugyanide vonatkozólag egy 1769-ben kezdődő számadási könyv 
címlapján ez áll: "A Dörgicsei evangélikus eklésia legelső kezdetét vette 1565. évben Maximilián 
magyar király uralkodása alatt". Mivel a bejegyzés dátum és névaláírás nélkül van, sőt az íráskép és 
a tinta is későbbi eredetű írásra vall, hiteles okmánynak nem tekinthető.

A gyülekezet adatokkal kísérhető története csak 1727-ben kezdődik, mikor anyakönyvünk 
kezdetét veszi. Ezen anyakönyvből, a benne szétszórva tett jegyzetekből és két régi, évszám nélküli 
canonica visitatióból tudhatjuk meg, hogy a gyülekezet a Gemye-hegyen - jelenleg romokban 
heverő - Árpád-kori eredetű, római katolikus építésű templomot használta egészen 1754-ig, amikor 
az arácsi református templom erőszakkal történt elvételekor, a kiküldött katonaságtól a dörgicseiek 
is megijedtek, önként lemondtak templomukról és átadták annak kulcsát. 16 évig templom nélkül 
maradtak az evangélikusok, jobbára szabad ég alatt tartották istentiszteleteiket.

1771-ben az akkori lelkész, Szita Péter, továbbá Domonkos Ferenc és Benkő Ferenc 
fáradozásának eredményeképpen sikerült Drostig János bécsi ágens útján az akkori uralkodótól, 
Mária Terézia királynőtől engedélyt nyerni új templom építésére. így az erőszakkal elvett templom 
helyett 1771-ben új templomot építhetett a gyülekezet. Falai besározott sövényből készültek.

Részint a hívek adakozásával, részint az egyházkerület buzgóbb gyülekezeteinek 
támogatásával e templom helyén sikerült új, kőtemplomot építeni. A szükséges fával csekély ár 
mellett a szentgáli református atyafiak szolgáltak. Az új, ma is álló templom felszentelésére 1794. 
Advent 2. vasárnapján került sor. Ez alkalommal a prédikációt Murman Mihály esperes, kővágóörsi 
lelkész tartotta. Az oltár előtti szolgálatot az antalfai és a helybeli lelkészek végezték. 1862-ben már 
szükségesnek látta a gyülekezet a templom átalakítását, hiszen az már annyira roskataggá lett, hogy 
viharos időben félni lehetett benne. De egy villámcsapás következtében a templom fazsindellyel 
fedett tornya elpusztult és az egyik benne levő harang is hasznavehetetlenné vált. Ekkor a tornyot 
bádoggal vonták be, így a templom nagyobb mérvű átalakítását egy időre el kellett halasztani. A 
templomot 1872-ben ifjabb Csabi Dániel gondnoksága idején átalakították, a falakat fél öllel feljebb 
emelték.

A templomnak az I. világháborúig két harangja volt. Egyik 4 mázsás, az 1862. évi 
villámcsapás által megrepedt régiből Veszprémben Glogger harangöntő készítette. A következő 
felírat állt rajta: "Későn korán, ha hallod e harang érc szavát, ember siess imádni a mindenség Urát" 
- Pelárgus János dörgicsei evangélikus lelkész.
A kisebb harang 199 fontos volt. Körirata: "Kőszegen 1852. Pfistermeister Antal által.”, továbbá: 
"Ha szívem ver, szívedre is verjen, verésemre idvességet nyerjen." A világháborúban a harangokat 
beolvasztották.
Az alsódörgicsei templom tornyában ma is két harang lakik, melyek Seltenhoffer Frigyes fiai 
harangöntő gyárában, Sopronban készültek. A nagyharang 73,5 cm átmérőjű 1930-ban készült, 
felirata: „Ne csüggedj el, kicsiny sereg” (EÉ 260, la). A kisebb harangot 1938-ban öntötték, 
„Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok” felirattal.
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A templomnak kezdetben külön tornya volt, s ott állt az urasági lak előtt, a mostani katolikus 
templomnál. A mostani torony 1830-31-ben épült Ács János lelkipásztori szolgálata alatt. 
Alsódörgicse 1895-ben szerzett megtakarított pénzéből harmóniumot (400 forintért). Az orgona 
1903-ból való, Szalay Gyula székesfehérvári orgonaépítő munkája.
A boltíves kiképzésű templomot 1972-ben Csabi János gondnoksága alatt, Csaby József, 1978-ban 
Éltes Gyula, a templom felszentelésének 200. éves évfordulója alkalmából 1994-ben Riczinger 
József lelkész szolgálata alatt renoválták. A templom 2004-re, a Széchenyi-terv pályázatának 
keretében, az Országos Egyház támogatásával újra megszépült.

A gyülekezet külön nevezetessége, hogy itt szolgált Zsédenyi István gályarab-prédikátor, 
akit 1674-ben Pozsonyba vésztörvényszék elé hurcoltak, mivel pedig huszadmagával nem tagadta 
meg hitét, szicíliai gályákra kényszerítették.
„Mígnem az Úr az Ő foglyát 1677-ben kegyelmesen hazahozta Dörgicsére” a gályarabságból. - 
ezért az utókor Isten iránti hálából márványtáblát készíttetett, amelyet a szószék fölött helyezett el, 
Mt 5,10 felirattal:

„Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, 
mert azoké a mennyeknek országa...”
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A Felsődörgicsei Evangélikus Templom

Alsódörgicsétől északra található Felsődörgicse (régi nevén Szentpéter-Dörgicse). 
Evangélikus temploma az 1800-as évek elején épült. A falu északkeleti részén, az evangélikus 
templom mögött egy iker-romtemplom áll, amelyet már egy 1082-ben kelt birtokösszeírás említ. Az 
evangélikus templom boltozatát 1832-ben alakították ki, tornya 1863-ban épült. Nagyobb mérvű 
renoválásra, 1979-ben, Orbán Sándor gondnoksága és Éltes Gyula lelkészsége, 1996-ban Sárffy 
Etelka gondnoksága, Szántó Ernő felügyelősége alatt, Riczinger József lelkész szolgálata idején 
került sor. Az idők folyamán két harangot szereltetett fel a gyülekezet. A templom harangjai 
valószínűleg, a környék többi harangjához hasonlóan, az I. világháborúnak esetek áldozatul. 
Jelenleg egy harang lakik a templom tornyában, mely Seltenhoffer Frigyes fiai harangöntő 
gyárában, Sopronban készült 1928-ban. Felirata:

„ Hiszek egy Istenben, 
hiszek egy hazában, 

hiszek egy isteni, örök igazságban, 
hiszek Magyarország feltámadásában!

Ámen. ”
Felsődörgicsén 1726-tól 1948. július 1.-ig működött evangélikus egyházi iskola. Utolsó 

tanítója Kozma László kántor-tanító volt. 1948. után az egyházi iskola világi iskolaként még egy 
ideig működött, melynek a falu által tisztelt és szeretett tanítónője, Csaby József lelkész felesége, 
Kovács Sára volt, aki évekig a gyülekezeti énekkart is vezette.

A Kisdörgicsei Evangélikus Templom

A kisdörgicsei evangélikus gyülekezet szintén Alsódörgicse fíliája. Keletkezésének idejét 
okmányok hiányában meghatározni nem lehet, de hogy keletkezése a régebbi időre is 
visszavezethető, bizonyítja, hogy II. József császár korában László Sámuel, alsódörgicsei lelkész a 
kisdörgicsei filiában temetett. Ezután 1821-ig semmiféle okirat nincs, ami a gyülekezet történetével 
kapcsolatban felvilágosítást nyújtana.

A gyülekezet 1831-ig Bolla Jánostól bérelt imaházat. Ebben az évben kezdték meg a 
templom építését, ami 1834-re fejeződött be. A templomépítés anyagi fedezetének biztosításához 
szinte az egész Dunántúl protestáns gyülekezetei áldozatos adakozásukkal járultak hozzá. A 
templomot 1998-ban Riczinger József lelkész szolgálata idején kívül-belül renováltuk.

Kisdörgicsén 1821-től volt szervezett egyházi iskola. 1929-ben azonban az akkori 
kultuszminiszter rendelete alapján megszűnt, mert nem volt meg az előírás szerint minimálisan 
szükséges 30 fős tanuló létszám. Utolsó tanítója Mészáros László volt.
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A Vászolyi Imaház

A gyülekezet imaházát 1827-ben építette. Az építkezés részben a hívek áldozatkészségéből, 
részben országos könyöradományokból történt. Egy harangja volt, amit az imaház építésekor 1827- 
ben szereztek be a hívek. Az imaházat 1972-ben eladta a gyülekezet.

Vászolyon az evangélikus gyermekek az egyesült protestáns iskolába jártak, míg az 1900-as 
évek körül az is megszűnt.

A Dörgicsei gyülekezetnek szórványa még Aszófő, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, 
Örvényes, Pécsely és Tihany is. Pécselyen nagy ünnepeken, a református templomban tartunk 
istentiszteleteket.

Gyülekezeti élet

1896-ban, Gyurátz Ferenc püspök buzdítására mind Alsó- mind Felsődörgicsén alakult 
nőegylet. Áldásos tevékenységének ékes bizonyítéka, hogy az alsódörgicsei templom 1930-ban 
készült nagyharangját az „Ágostai Hitvallású Evangélikus Nőegylet” adományozta. A pezsgő 
gyülekezeti életet színjátszó-kör, és a gyülekezeti énekkar megalakulása is jelezte. A vasárnapi 
iskola vezetését, és a kántori szolgálatot Jónás Lajos esperesi szolgálata idején, Jónás Elli lelkesen 
vállalta magára. A szolgálatban Jónás Lajost követő lelkész, Csaby József és családja szintén sok 
feladatot vállalt a gyülekezet életében, a kántori szolgálatot édesanyjuk Kovács Sarolta mellett, 
felnövekvő gyermekei Csaba és Sándor végezték. A színvonalas kántori szolgálatot végzők között 
emlékeznünk kell Kelemen Gyula pécselyi evangélikus testvérünkre, a Bp. Deák-téri gyülekezet 
korábbi kántorára, aki 1988-tól 1990-ben bekövetkezett haláláig rendszeresen szolgált Dörgicsén és 
Balatonfureden. A kántori szolgálat hiánya esetén Pintér Gyula, a kisdörgicsei gyülekezet gondnoka 
az istentisztelet liturgikus énekeit, előzetesen felvett anyagból, kazettás magnóról játszotta le. 
Szeretettel és hálával gondol a gyülekezet Horváth József mencshelyi, Kiss János kapolcsi 
lelkészekre, akik saját gyülekezeteik szolgálata mellett 1985-től 1988-ig önzetlenül és
lelkiismeretesen látták el a helyettes-lelkészi szolgálatokat a Dörgicsei gyülekezetben.

A Balaton-felvidék lakossága a XVII-XVIII. század fordulóján és az azt követő időkben 
nagyrészt protestáns vallású volt. Egyes helyeken református, másutt pedig evangélikus többséggel. 
A három Dörgicsében az evangélikus vallásúak alkották a lakosság gerincét és nagy többségét. A 
századfordulón 1000-nél is több evangélikus élt Dörgicsén. A gyülekezet 1937-től 1948-ig a Zalai 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházmegye esperesi központja volt, ezért az évek folyamán több 
segédlelkész is szolgált. Néhány névre a gyülekezet tagjai még ma is szeretettel emlékeznek: Böröcz 
Sándor, Horváth Miklós, Mihácsi Lajos, Szalay Kálmán, Viczy Kálmán. A második világháborút 
követő időszak tudatosan elhibázott településpolitikájának és az urbanizációnak következtében a 
Balaton-felvidék falvai, elnéptelenedtek és elöregedtek, ugyanis a falvakból a beszűkült megélhetési 
lehetőségek miatt a fiatalok kénytelenek voltak a környező nagyobb településekre -  főként 
Balatonfüredre -  költözni. Ennek köszönhetően sajnos a gyülekezetek létszáma is nagyon 
lecsökkent. Kisdörgicsén ma már csak 11 evangélikus lélek él, a három dörgicsei gyülekezet 
együttes létszáma pedig már a 90 főt sem éri el. A kis létszám ellenére a gyülekezetek továbbra is 
ragaszkodnak szép barokk stílusú templomaikhoz, hitükhöz, őseik lelki örökségéhez.
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Függelékek:

Tanítók:
1. Tóth Mihály 1726-1735.
2. Kállay Ferenc 1735-1741.
3. Farkas Ferenc 1741-1742.
4. Boros István 1742-1747.
5. Illés Sándor 1747-1769.
6. Kun Jeremiás 1769-1772.
7. Kozma Miklós 1772-1772.
8. Horváth György 1772-1781.
9. Tóth Mihály 1781-1784.
10. Ricing Ádám 1784-1787.
11. Kovács János 1787-1797.
12. Búzás István 1797-1803.
13. Molnár András 1803-1814.
14. Sebestyén Ádám 1814-1827.
15. Csengető Pál 1827-1830.
16. Schriba László 1830-1835.
17. Takács János 1835-1837.
18. Hima István 1837-1840.
19. Mesterházy József 1840-1847.
20. Németh Sándor 1847-1854.
21. Bárány Ignác 1854-1893.
22. Riczinger Ignác 1895-1901.
23. Kovács Sándor 1901-1936.
24. Molnár Lajos 1936-1939.
25. Kaposi Éva 1939-1942.
26. Kozma László 1939-1963.

Lelkészek:
1. Kárfy György 1616-1651.
2. Szentmihályfalvai János 1651-1652.
3. Albini Lénárd 1652-1670?.
4. Zsédenyi István, gályarab prédikátor, 16707-1674 és 1677-1706.
5. Lucáé (Luce) János 1706-1725.
6. Kotharides Sámuel 1706-1725.
7. Garesek György 1725-1726.
8. Bárány György 1726-1729.
9. Szentgróthy Mihály 1729-1746.
10. Hajéri István 1746-1748.
11. Horváth István 1748-1750.
12. Tóth Mihály 1750-1769.
13. Szita Péter 1769-1781.
14. László Sámuel 1781-1783.
15. Hajas Károly 1783-1801.
16. Szakonyi Mátyás 1801-1811.
17. Ágoston József 1811-1827.
18. Kalmár József káplán 1827-1828.
19. Ács János 1828-1855.
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20. Pelárgus János 1855-1885.
21. Nyirő Károly 1886-1919.
22. Jónás Lajos 1919-1948.
23. Csaby József 1948-1976.
24. Éltes Gyula 1976-1985.
25. Horváth József mencshelyi, Kiss János kapolcsi helyettes lelkészek 1985-1988.
26. Riczinger József 1988-

Presbitérium
Szántó Ernő, felügyelő 
Szántó Gyula, tiszteletbeli felügyelő 
ifj. Bocskay Gyula, számvevőszék elnöke 
Bogdán Attila, számvevőszéki tag 
Krajc Jánosné, számvevőszéki tag 
Kiss Péter József, kántor

Alsódörgicse
Csabi Sándor, gondnok
Bogdán Lászlóné, gondnok helyettes
Galambosi Sándomé, pénztáros
Balogh Emőné, jegyző
ifj Csabi Sándor
Duna Jenő
Tóth János
Varga Lajosné
özv. Vörös Emőné, (Pécsely képviseletében)

Felsődörgicse
Sárffy Etelka, gondnok 
Király Sándomé, jegyző 
Kocsis Lajosné 
Mersics Istvánná 
Orbán Sándor 
özv. Szabó Istvánná

Kisdörgicse
Fodomé Pálffy Edit, gondnok 
özv. Sárffy Lajosné

Összeállította: Riczinger József 
Kiss Péter József


