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flz egyházmegye múltja.
Szép Balatonunk zalai partvidéke, a magyar Tempe-völgye költői alkotások gazdag forrása s nemes honfiérzelmek
megrezegtetője volt. Nemcsak természeti szépségével gyönyörködtet, de a történelmi mult patinája is elömlik rajta. Széles
völgynyilások előtt tengerképü víztükör, a háttérben szabályos
alakzatú bazalt hegykúpok, koronázva egykori sasfészkek omladozó falaival, a napsütötte lejtőkön a borág sötétzöld koszorúja, közben-közben sürün elszórt fehér falu borházak s
modern képű nyári lakok : ez a Balaton melléke. Változatos
kép, mely varázsával leköti a szemet, fogva tartja a lelket;
elbájoló táj, a merengő magyar léleknek igazi otthona.
Bár nem esett a népek nagy országutjába, de azért történeti föld ez is. A római cohorsok a Sabaria és Aquincum
közötti útról nemcsak le-le tértek ide, a már akkor is értékes
nedűt termő hegyek közé, de itt-ott állandó tanyát is ütöttek.
Felszínre kerülő számos római emlék s' Probus császár csatornametszése a kisörsi hegy lábánál hirdetik a római kéz
munkáját. Szláv helynevek (Tapolca, Tördemic, Ederics, Zánka) pedig azt bizonyítják, hogy Szvatopluk népe is megvetette itt ideiglenesen lábát. Tatár, török és német dulásról
szomorúan beszélnek füstös düledékek s regél a népmonda.
A honfoglalás után Örs vezérnek jutott ez országrész.
Azóta magyar dal zeng a munkássereg ajakán, magyar kéz
mállasztja a sziklakövet termőfölddé s a magyar lélek géniusza épiti Isten oltárát, emeli a nemzeti haladás szent hajlékát.
Jó és balsors századai viharzottak el e táj felett, mindenik meghagyta a maga nyomait s mikor nyugot felől kezdett derengeni a lelki világosság hajnala, sugárai elhatottak
idáig, mert a wittenbergi fülemüle dalát itt is meghallották.
Sárvárról, a magyar
Wartburgból
meg ide hangzott
Erdősi János ujtestamentomának ajánló versezete :
„Itt ez Írásban szól most is néked ez által,
Hütre hív mind, hogy senkise mentse magát,
Aki zsidóul és görögül és végre deákul
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Szól vala rigen, szól néked az itt
magyarul:
Minden népnek az ü nyelvin, hogy minden az Isten
Törvényin iljen, minden imádja nevit."
A Balaton melléke már a rómaiak idejében bortermő vidék volt. Bizonyitják ezt a római kéz faragta épületkövek,
melyeken a szőlőlevél, szőlőfürt és serleg a legszokottabb
ékítmény. A reformáció idejében is a szőlőművelés képezte
a vidék egyik elsőrendű gazdasági forrását s borkereskedelme
révén élénk összeköttetés állott fenn Sopron és Vasmegyék,
sőt Ausztria és Stiria között is, északnak pedig Pápa és Győr
városokkal is sokat érintkezett a vidék.
A dunántuli reformáció központjai Sárvár (Ujsziget),
Pápa és Csepreg valának. Nádasdy Tamásnak és Enyingi Török Bálintnak, a reformáció e két vezéralakjának birtokai benyúltak egészen a Balaton partjáig. Török Bálintéi még azon
tul is egész a Dráváig. Mindezen körülmények jogosan engednek következtetni arra, hogy a reformáció itt nagyon korán, annak már első évtizedében ismeretes volt.
Kutatva a reformáció itteni keletkezésének időpontját, biztos adatok e tekintetben nem állanak rendelkezésünkre, csak
következtetésekből és feltevésekből állapithatjuk meg az igazsághoz közel álló valószínűséget. Az egyházmegyei levéltárban levő s az 1814- évből származó, gondosan összeállított,
rubrikás egyházlátogatási jegyzőkönyvnek Alsodörgicsére vonatkozó rovataiban ezt olvassuk : Initium hujus quoque prolem
definiri nequis, ex inseriptione tarnen, que legitur in fronte
matriculae, jam ante 288. annos existisse probatur. Post
reformatione intraducta in Hungáriám plebs transstit ad sacra
evangelica. Ez tehát 1526, a mohácsi vész esztendeje, amikor Dörgicsén már a megújított egyháznak hívei lettek volna.
Ezen a szájhagyomány után történt késői feljegyzés szószerinti állítását ha kétségbe vonnánk is, de jogot ád arra a következtetésre, hogy a Balaton melléke korán megismerkedett
a reformációval.
Hogy ki, vagy kik hirdették itt legelőször az evangeliomi
tant, arra nézve, mint általában a dunántuli reformáció hajnalára nézve, emlékeink homályban hagynak. Thury Etele kutatásai nyomán az alábbiakban közlünk egyet-mást, ami a
Balaton vidékének reformálására vonatkozik. (Protestáns szemle
1896. évi folyama.)
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A dunántuli részeken a reformáció első hirdetője Bálint
pap volt, ki Török Bálint pápai udvarában szolgált mint prédikátor 1531 — 1536-ig s Pápa városának vidékit reformálta.
Hogy működése Török Bálint egyébb birtokaira is kiterjedt,
kitűnik abból, hogy később bizonyosan Török Bálint kívánságára Debrecenbe ment és ott tanított, még pedig valószínűleg
Kálvin szellemében.
Még Bálint pap idejében fordult meg a Dunántul Dévai
Biró Mátyás is. Hogy Dévai az 1534—1536-ig terjedő két év
legnagyobb részét a Dunántul töltötte az kétségtelen történeti
tény. Ezen időre esik tehát dunántuli reformátori működése
is, mely idő alatt Sárváron is volt Nádasdy Tamás udvarában, ahol épen akkor Erdősi is tartózkodott. Ez időszakra
vonatkozik tehát Ember Pál: Hist. Hungar. Ecel. 237. lapján
Dévairól szóló feljegyzése: Dacuit hic Budae Papae, Sarvarini, eis fluvium Rabam, lacum item Balaton. Hogy Dévai
ekkor még a wittenbergi irány értelmében tanított, az kitűnik
abból, hogy 1537-ben másodízben időzik Wittenbergben, a
honnét Melanchton Mátyás kérésére, ennek érdekében ajánló
levelet küld Nádasdynak.
Váljon Dévai személyesen járt-e vidékünkön is, ki tudná
azt bizonyossággal állítani ? A Veszprém mellett levő Kádárta
község református egyházának anyakönyvében van egy 1725ből származó s a szájhagyomány után történt feljegyzés,
mely Mátyás papnak ott és a vidéken mintegy másfél esztendőre terjedő szolgálatáról szól. Az idő 1535-re esik. Ha
ez a Mátyás pap csakugyan Dévai volt, ugy feltehetjük róla,
hogy Kinizsi egykori várát, Nagyvázsonyi és annak vidékét
alkalmilag meglátogatta, annyival inkább feltehetjük ezt, ha
elfogadjuk a Dörgicsére vonatkozó fenti feljegyzést, hogy
egyházmegyénk területén már ő előtte voltak a reformációnak követői; ennek hire bizonnyal őt is érdekelhette s így
megállhat azon feltevés, hogy Dévai egyházmegyénk egyikmásik községében személyesen megfordulhatott.
A mult homálya mellett is egy kétségtelen, az tudniillik,
hogy a Balaton vidékének reformálása is Enyingi Török Bálint, Nádasdy Tamás s a két jeles zászlóvivő : Erdősi János
és Dévai Biró Mátyás nevéhez fűződik. Még azt is állithatjuk, hogy kezdettől fogva párhuzamosan fejlődött egymás
mellett a wittenbergi és genfi irány, mert alig van itt köz-
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ség, hol a két testvérfelekezet hivei képviselve ne volnának.
Mégis a Török-féle birtokokon a Balaton északi és keleti partvidékén a református elem maradt meg máig is, mig a Balaton nyugoti partrészén, mely közelebb is volt, többet is
érintkezett Sárvárral, megmaradtak hiveink az ágostai hitvallás mellett.
Hitelődeink e vidéken is, mint országszerte általában, átszenvedik a protestantizmus élet-halál harcát. A lelkiismereti
és hitszabadság ellenségei itt sem kímélték az evangeliom híveit s az üldözések tüzében itt is akadtak hitvalló vértanuk.
A hagyomány szerint a kővágóörsi evangélikusok szekérvárral védelmezik meg templomukat a zalavári barátok által felzendített katholikusok támadása ellen. Egyházmegyénk
területéről a pozsonyi vértörvényszékre a következő lelkipásztorok idéztettek meg s ott meg is jelentek : Sós Gergely
kővágóörsi, Simonides Jakab keszthelyi, Turniczai Balázs tapolcai, Zsolnai István nagyvázsonyi és Zsedényi (Zedeni) István dörgicsei lelkészek. Simonides megtagadja hitét, téritvényt
ád, Zolnai hivataláról mond le, mig Zsedényi átszenvedi a
gályarabság szörnyű martyriumát; Ruyter Adorján közbelépésére ő is megszabadul (1676 febr. 11-én) egy ideig többekkel együtt Zürichben tartózkodik és 1677 október 20-án
visszatér hazájába; állítólag mint mencshelyi prédikátor halt
meg.*) Nagyvázsonvnak, mint szabadalmas végvárnak híveit
maga I. Lipót 1675-ben külön diplomával védi mee: az üldöztetésektől. A dörgicseieknek még romjaiban is impozáns
gernyei templomát 1754-ben záratja be az erőszak. Mencshelyen és Csicsóban Eszterházy veszprémi püspök zaklatja a
protestánsokat és Csicsóból a protestánsok kiköltözve, a 18.
század első felében a község irtványában, Szentantalfán
alapítanak uj községet.
Eleinte egyházmegyénk gyülekezetei a Somlyó vidék gyülekezeteivel képeztek egy seniorátust. Különválását s önálló
egyházmegyévé alakulását az 1783—1787-iki évekre tehetjük.
II. József türelmi parancsát 1782 január 15-én Erhard György
nagyszőllősi lelkész és senior igy bocsátja körútjára: „Főtisztelendő Superintendens urunk levelét küldöm a rendes folyó ecclesiákra Gergelyi, Nagyszalóki, Dabronyi, Nagyaláso*) Rácz Károly: A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-b«n.
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nyi, Ajkai, Nagyvázsonyi, Mencshelyi, Dörgicsei, Kővágóörsi,
Kapolcsi ecclesiákban levő Tiszt. Uraimékhoz." Tehát még
ekkor nem volt külön egyházmegye. De 1787-ben, midőn
Hrabovszkv Sámuel superintendens egyházlátogatást végez,
Vilfinger János kapolcsi lelkész, mint senior kiséri a püspököt kőrútjában. Az egyházmegye különválása tehát abba az
időbe esik, midőn a türelmi parancs nyomán a protestáns
egyházi élet országszerte uj lendületet vett.
Egyházmegyénknek körülbelől 125 éves múltjából, a gyér
adatoknál fogva, arra kell szorítkoznunk, hogy kronologiai
sorrendben rögzítjük meg a felemlitésre méltó egyének neveit s a velük kapcsolatos eseményeket.
Eleinte alig jegyezhetünk fel többet, mint az esperesek
és felügyelők neveit s azoknak sorrendjét, ezt is Lájpczig
János kapolcsi esperes-lelkésznek a levéltárban levő jegyzékéből tudhatjuk meg. Eszerint az egyházmegye első esperese
Iványi Sándor előbb kapolcsi, később kővágóörsi lelkész volt.
Utána Vilfinger János kapolcsi lelkész „volt az esperes, ki
mint soproni tanár halt meg 1802-ben. Őt követte Murman
Mihály kővágóörsi lelkész. Majd Lakos Ádám kapolcsi lelkész
következett.
Az eddigi négy esperes mellett Lájpczig jegyzéke szerint a következő egyházmegyei felügyelők működtek: Első
volt Miser László kapolcsi közbirtokos, utána Sághváry N.
kővágóörsi közbirtokos, majd Barcza Mihály kapolcsi és Diskay N. kővágóörsi, ezek után pedig Domokos Ferenc kapolcsi és Bóday Mihály öcsi közbirtokosok következtek. Utánuk
jön Potyondy Ferenc az Eszterházy hercegi uradalom ügyvédje, gyulakeszi lakos, ki 1813-ban halt meg.
Egyházmegyénk múltjáról világosabb kép tárul elénk
László Sámuel mencshelyi lelkész esperességével, ki 1812-től
1836-ig viseli e hivatalt. Vezetése alatt a hivatalos ügyek körültekintő gonddal intéztetnek el s ugy az egyházmegyei,
mint consistoriumi tanácskozásokról rendes jegyzőkönyvek vétetnek fel. A levéltárban meglevő első egyházmegyei jegyzőkönyv 1812-ből származik.
A nemzeti élet megújhodásával az egyházi élet is élénkebb pezsgést mutat. A tanügy mint a kultura egyik első
emeltyűje az egyházmegyében mindig meleg érdeklődésre és
támogatásra talált. Az 1822. évben Kővágóörsön tartott ke-
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rületi gyűlés felhívására az ugyanazon évi egyházmegyei gyűlés a soproni főiskolára mintegy 100 forintot hoz össze, az
1836. évi jegyzőkönyv szerint az egyházmegyei gyülekezetek
e célra több mint 200 forintot ajánlanak fel.
László Sámuel mellett 1819-től Diskay Ferenc kővágóörsi birtokos, táblabíró viseli a felügyelői tisztet 1845-ben
történt elhunytáig.
László Sámuel 1837-ben történt halála után a jeles Horváth Zsigmond kővágóörsi lelkész, egyházkerületi főjegyző s
a magyar tudományos akadémia levelező tagja választatott
esperesül. Alatta a népiskolákra nagyobb figyelem irányul.
Karsay Sándor mencshelvi lelkész indítványára népiskolai
választmány állíttatik fel. Elnökévé az esperest választják, akit
ugyanekkor Zalavármegye is megbízott a zalai protestáns
népiskolák felügyeletével. 1837-ben az egyházmegyei levéltár
szervezését sürgeti az egyházmegye; Karsay buzgólkodására
1838-ban megalakul az egyházmegyei tanítóegyesület; egyike
e legelsőknek. Ugyanezen évben Kővágóörsön egyházkerületi
gyűlés tartatott, melynek 800 frtra rugó költségeit az egyes
gyülekezetek ajánlják fel.
Az 1839. évben emlékezetes mozgalom indul meg az
egyházmegyében ; Szepezdi Nagy Sándor indítványt tesz egy
Kővágóörsön felállítandó grammatíkális iskola létesítésére, Antal Ignác kővágóörsi lakos e célra telket ajánl fel. Az épület
Mezriczky Péter építési felügyelő buzgólkodására csakhamar
felépül s 1841-ben Erdős Márton, mint első tanár megkezdi
a tanítást. Isó Pál katona őrmester pedig az iskola könyvtárára 100 kötet könyvet ajándékoz.*)
1841—44-ig az unió eszméje foglalkoztatja az egyházmegyében is az elméket, a két protestáns felekezet egyesülését lelkes hangon támogatják s megvalósítására feliratot intéz az egyházmegye a kerülethez és egyetemes gyűléshez.
1845-ben az egvházmegye két jeles vezére, Horváth Zsigmond esperes és Diskay Ferenc felügyelő kidűlnek a sorból;
működésük minden irányban üdvös volt, velők együtt Acs
János dörgicsei lelkész és egyházmegyei jegyző is kiváló
gonddal kezelte az egyházi ügyeket. Hármuk tevékenysége
*) Ezen időben a győri énekeskönyv behozatalára több gyülekezetben érdeklődés
mutatkozik ; Pálfy József lelkész 1840-ben bevezeti azt Mencshelyen, utóbb egyházmegyénk más gyülekezetei is elfogadják azt.
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korszakot alkotott az egyházmegye életében. Áz esperesi széket 1846-ban Lájpczig János kapolcsi lelkész, a felügyelői
tisztet Mezriczky Péter kővágóörsi ügyvéd nyeri el.
Az 1848. évi mozgalmakkal együtt járó izgalom átterjedt az egyház tanácskozó termeibe is, hisz a polgári szabadság édes testvére a lelkiismereti szabadságnak, mely a
protestantizmusnak sarkalatos elve. Az 1848. évi május 17-ki
egyházmegyei gyűlés élénken foglalkozik gróf Zay Károly
egyetemes felügyelő és Haubner Máté superintendens hazafias
lelkesedéstől áthatott leirataival s részletesen tárgyalja mindazon egyházi és tanügyi reformokat, melyekkel a márciusban
meghozott XX. t. c. oly liberális és igazságos alapon proklamálja a vallásegyenlőséget.
Valamint a nemzet korai öröme, ugy egyházunk vérmes
reményei is csakhamar meghiúsultak. Ránk borult a leveretés
gyásza s egy évtizednél tovább tartó tetszhalott állapot zsibbasztotta meg egyházi életünket is. Egyházmegyénk azonban
ezen években is tartott gyűléseket Varga Lajos főbiró, mint
császári biztos ellenőrzése mellett, ki azonban később már a
neki tudomására hozott gyűléseken meg sem jelent.
1861-ben Lájpczig esperesi, Mezriczky felügyelői hivataláról lemondván, esperesül Blajsza János mencshelyi lelkész,
felügyelőnek pedig Perlakv Gábor halimbai földbirtokos választatott meg. Ezen időben szerezte meg az egyházmegye
300 frton néhai Perlakv Dávid (f 1857) volt bezii lelkészesperesnek több száz kötetből álló könyvtárát, mit a Perlaky
papi család gyűjtött össze. A kizárólag régi latin és német
theologiai munkákból álló könyvtárt sem a kövágóörsi gimnázium nem használhatta, sem a lelkészi kar nem igen vette
azt igénybe s azóta is por és pókháló lepi. A hetvenes évek
elején az egyházmegye értékesíteni próbálta, jegyzéket készíttetett róla, de sem könyvkereskedők, sem könyvkedvelők nem
akadtak, kik érte csak némi árt is ajánlottak volna.
Blajsza János 1868-ban lemondván esperesi hivataláról,
helyére Eősze István kővágóörsi lelkész választatott meg.
1873-ban az egyházmegye lelkészi és tanitói kara szövetkezeti alapon takarékmagtárt alakit. Célja volt gyámolítani a tagokat, azok özvegyeit és árváit. Ministeri jóváhagyással 1892-ig
működik, amikor felszámolván, vagyonát 227 mérő gabona
értékét 2213 frt 28 kr. összegben a tagok között felosztotta.
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Eősze István halálával 1876-ban megüresedett az esperesi hivatal, helyébe Lágler György kapolcsi lelkész választatott meg. Az agg Perlaky Gábor felügyelő ritkábban jelenvén
meg az egyházmegyei gyűléseken, őt majd Isó Dániel mencshelyi körjegyző, majd Czigány Károly kővágóörsi ügyvéd és
egyházmegyei ügyész helyettesitik. 1880-ban Perlaki lemondván, két évig helyeltesül Czigány Károly működik s 1883-ban
Nagy Pál szepezdi földbirtokos jut a felügyelői székbe. Kágler 1884-ben lemond esperesi hivataláról, helyét az egyházmegye a jeles szónokkal, Horváth Sándor kővágóörsi lelkészszel tölti be, ki Budapestre távoztáig 1886-ig viseli hivatalát.
Utána Tóth Gyula nagyvázsonyi lelkész kerül az egyházmegye bizalmából az esperesi székbe s miután 1890-ben
Nagy Pál halálával a felügyelői hivatal is megüresedik, utódjául az egyházmegye egyházunk oszlopos tagját, a mostani
egyházkerületi felügyelőt, Ihász Lajost nyerte meg egyházmegyei felügyelőnek.
Válságos napok nehezedtek ez időben ugy az egyes egyházközségekre, mint az azokat fentartó hivekre. A fellépett
filoxera végpusztulással fenyegeti a Balaton vidékének szőlőit.
Mint a futótűz terjed a vész községről községre. Mindenütt
az anyagi romlás jelei mutatkoznak; a nép csüggedten, tanácstalanul sóhajtozik. Ihász felügyelő Tóth esperessel községről-községre járnak, buzdítanak, tanácsokat osztogatnak.
Ihász, mint gyámintézeti kerületi elnök segélyeket eszközöl
ki, ő maga is nagyobb adományokkal támogatja a roskadozókat, s évenkénti ajándékaival segélyezi az egyházmegyei
pénztárt. Nemsokára Lőw Fülöp gyámintézeti egyházi elnök
is látogatást tesz az egyházmegyében s ide irányítja a Gusztáv-Adolf egylet figyelmét, mely az egyházmegyét, mint missiói-kört évenkint adományaival gyámolítja. Majd megjön az
állami támogatás. Darányi Ignác földmivelésügyi minister örök
hálára kötelezte le a Balatonmelléke protestáns egyházait,
mikor majdnem korlátlan mennyiségben bocsátja azok rendelkezésére a nemesitett szőlőojtványokat. A friss erőkből
álló lelkészi és tanítói kar egész tetterővel szintén munkához
lát s a csüggedt lelkek újra felélednek.
Az 1891 —1894. évi zsinat uj alkotmányt ad egyházunknak, az uj berendezkedés uj munkára hivja az egyház munkásait is. Az egyházmegye két zsinati képviselője, Ihász íel-
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ügyelő és Tóth esperes hasznos utmutatásáikkal vezetik át az
uj regimbe az egyházmegyét.
1896-ban a nemzet ezeréves ünnepének esztendejében
megjön az egyházmegyébe a krisztusi lelkülettel megáldott
főpásztor, Gyurátz Ferenc. Egyházlátogatást végez az esperes és
felügyelő kiséretében. Megjelenése, mint uj pünkösd ünnepe
lángra gyújtja a lelkeket, tettre hivja a karokat.
Tóth Gyula 1896-ban lemond esperesi hivataláról s az
egyházmegye bizalma Czuppon Sándor kővágóörsi lelkészt és
jelenleg is esperesét választja vezéréül. Ihász Lajosnak egyházkerületi felügyelővé történt megválasztása után bucsut
vesz az egyházmegyei felügyelői széktől 1901-ben. Helyét az
egyházmegye Dr. Purgly Sándor országgyűlési képviselővel
tölti be. Beigtatási ünnepe Kövágóörsön, Zala és Veszprém
megyék egyházi és világi jeleseinek találkozása folytán nagyban emelte kisded egyházmegyénk erkölcsi értékét. Az uj
felügyelő elnöktársa kiséretében egyházainkat, iskoláinkat sorba
látogatta, s adományait évről-évre, mint Ihász, ő is letette az
egyházmegye asztalára 1906-ig, mikor távoli lakóhelyére (Szabadka) való hivatkozással felügyelői hivataláról lemondott.
Azóta a felügyelői tisztben az egyházmegyét Csemez Elek,
köveskáli földbirtokos szolgálja, egyházias indulattal s áldozatkész szeretettel.
Az egyházmegye külön nyugdíjintézettel nem rendelkezik. Ezt pótolta egykor az egyházmegyei magtár, de a tagok
csekély száma miatt ez is rövid életű volt.
Van az egyházmegyében két szakegylet. A 20 éves múlttal dicsekvő tanitóegylet s az 1896 óta fennálló lelkészegylet ; mindkettőnek célja a szakmunkásság által nevelni a pálya szeretetét, emelni a tagokban a tudományosság színvonalát s szeretetteljes érintkezés utján ápolni az egyháziasságot.
Ezen törekvésben egyik sem meddő.
Egyházmegyénk jelen állapota, bár a hitélet az évenkénti
statisztika szerint elég ébernek mondható, mégis több oldalról aggasztó tüneteket is mutat. Fogyunk számban, erőben.
A liberális egyházpolitikai törvények hátrányai gyengitik híveink buzgalmát, nevelik a hitközönyt. A nazarenus szekta
meg itt-ott réseket ütött egyházunk falain. Mindjobban átterjed híveinkre a kivándorlás láza is. Alig van egyházközség,
melyből elköltözések Kecskemét szőlőtermő vidékére s kiván-
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dorlások Amerikába ne fordulnának elő; néha jelentékeny
számban is, mint Mencshelyen, Dörgicsén és Szentaltalfán.
Kis egyházmegyénk múltja, ha nem is volt gazdag általános érdeklődést keltő eseményekben, de nem is volt egészen dicstelen. Hitsorsosaink buzgalma, egyházszeretete szerény képességökhöz mérten alkotásokat, intézményeket létesített, melyek sokszor erejüket is felülmúlták. Jeles vezérek
sem hiányoztak. A lelkészi és esperesi karban László Sámuel,
Kis János a költő-pap, Horváth Zsigmond az akadémikus,
Karsay Sándor, Pálfy József, Ács János, Lájpczig János és
Horváth Sándor nevei fényeskednek. A felügyelők között Diskay Ferenc, Mezriczky Péter, Perlaky Gábor, Ihász Lajos és
Purgly Sándor nevét érdemét sokáig hirdeti még a múltnak
emlékezete.
De felujitjuk itt azok emlékezetét is, kik kegyes alapítványok által örökítették meg nevöket egyházmegyénk történetében.
A kővágóörsi gimnáziumnak alapitói 4000 K alapítványt
hagytak az egyházmegyére (mint a gimnázium épületének
vételára), mely az egyházmegyei népiskolák javára kamatozik.
A Gusztáv-Adolf egylet adományaiból létesített s a belmissió ügyét szolgáló alapnak összege kitesz 4249 K 87 f.-t.
Ideszámítjuk 1846-ban Kővágóörsön, Mezriczky Józsefné,
Bárány Borbála 500 frtos alapítványát a zalai egyházmegyéből a soproni főiskolán tanuló ifjak ösztöndijául. Összege
most 1064 K 57 f.
Ugyanilyen célra hagyományozott Pelárgus János, néhai
dörgicsei lelkész szintén 500 frtot. Összege jelenleg 1146 K
78 fillér.
1894-ben Mencshelyen Fülöp József és Szerencsés Julianna házastársak mencshelyi és egyházmegyei tanuló ifjak
részére neveltetési alapítványra hagyták vagyonuk nagy részét.
A soproni líceumban kezelt alapítvány meghaladja a 20 ezer
koronát.
A gyakran tartott esperesi egyházlátogatások mellett egyházmegyénkben a következő püspöki egyházlátogatások tartattak :
1. 1775-ben Perlaky Gábor püspöki látogatása
2. 1785-ben
„
3. 1787-ben Hrabovszky Sámuel püspöki látogatása

ifi

4.
5.
6.
7.
8.

1794-ben
1815-ben
1847-ben
1875-ben
1896-ban

Hrabovszky Sámuel püspöki látogatása
Kis János
„
„
Haubner Máté
„
„
Karsay Sándor
„
„
Gyurátz Ferenc
„
„
*

•

*

Egyházmegyénk múltjának e hézagos ismertetésének kiegészítéséül emlékezzünk meg itt az egykori kővágóörsi gimnáziumról is.
Bizonyára kerületi alma mater-ünknek, a soproni főiskolának távoli fekvése éreztette az elszigetelt Balaton-mellék
akkor jómódú lakosainál egy, az elemi iskolánál magasabb
fokú iskola szükségét. A köznemesi osztályhoz tartozó számos intelligens család a haladó kor intő szavát megértette s
az ébredező magyaros szellem is egyik rugója lett a tudomány és felvilágosodás számára emelendő hajlék eszméjének.
Ama tiszteletreméltó táblabíró osztály, minden hibái és félszegsége mellett is, tudott lelkesedni közcélú intézményekért
főkép ha azokban nemzeti missiót is látott.
Az eszme Kővágóörsön az ottani Diskay, Sághváry, Czigány, Nagy és Mezriczky családok körében született s 1839
jul. 3-án tartott egyházmegyei gyűlésen, Kapolcson hivatalos
tormában is kifejezésre jutott Szepezdy Nagy Sándor előterjesztésében, mely szerint a jelenvoltak figyelmét lekötötte „a
szép és nemes érzéssel teljes indítványa, mely megyénkbe
kebelezett kővágóörsi tehetős, népes és nemes ecclesiában
felállítandó grammatikális iskolára célzott . . . Megyénk jelen
volt tagjai szent tűztől lelkesittetve, ezen intézetnek mentől
előbb leendő alapítására aláírás utján buzgó tapssal ajánlják
teljes segedelmöket. . . Megyénk ezen előre is örömmel szemlélt legékesebb koronájának egy diszkövét kívánta Ns. Antal
Ignác kővágóörsi közbirtokos ur abban a példás előlépéssel
letenni, hogy ezen oskolához szükséges házhelyet tulajdon
örökjéből e szent célra által áldozni szíveskedett. Mely szíves
ajánlás előleg is már hálás köszönetet érdemel."
A felvetett eszme lelkes visszhangra talált s csakhamar
négy terjedelmesen kidolgozott és megokolt tervezet érkezett
be a még azon évben tartott consistorium elé a felállítandó
latin iskolára. E dolgozatok közül legalaposabb Diskay La-
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jos kővágóörsi ügyvédnek nagy körültekintéssel, a nehézségeket is kellően mérlegelő memoranduma. Gondolatait három
pont körül csoportosítja: az anyagi eszközök előteremtése,
az épület s annak minő arányokban leendő megépítése és az
alkalmazandó tanerő javadalmazása körül.
A másik tervezet Mezriczky Péter szintén kővágóörsi
ügyvédé. Nem táplál aggodalmakat, csak buzgó lelkesedést
kíván. Tervezetet nyújt be az épületről, kulcsot készít az egyházak megadóztatásáról. Három évfolyamot tervez : donatista,
grammatista és syntaxista, osztályokat; ezekre Sopronban
ugyan 6 év kívántatik, de szerinte 3 év is elég lesz, ha feltétlenül megszabjuk,
hogy a tanulók a német és diák
nyelvet is anyanyelvükön
tanulják. A tanitó fizetése lenne:
a káplánkodásért teljes ellátás a lelkésznél, 100 ezüst forint
és 5 öl tűzifa az egyházmegyétől.
Másik a fenti kettőhöz hasonló tervezetet készítettek még
Lájpczig János kapolcsi és Acs János dörgicsei lelkészek.
Mezriczky Péter gyors tevékenységet kíván s az ügy
élén, mint annak mozgató lelke buzgólkodik. Horváth Zsigmond, a nagytudományu esperes az 1840. évi egyházmegyei
gyűlésen nyomós érvekkel támogatott aggályait fejezi ki. Elvben nem ellenzi, de gyakorlati kivitelében sok akadály merül
fel. A kicsiny egyházmegye nem birná el egy költségesebb
épület emelését, hol vannak az alapítványok, ösztöndijak,
alumneum, könyvtár, mik a tanuló ifjúságot oda vonnák ?
Indítványozza szerény épület emelését s ha a jövő igazolja a
lelkesedést és vérmes reményeket, ugy az később is megnagyobbítható leszen. Az egyházmegye két táborra szakadt: a
bizakodók és csüggedők táborára, mégis a közgyűlésen elvégeztetett s meghatároztatott,
hogy Kővágóörsön
Zalavidéki ev. esperességi grammatikai iskola, Kern Vilmos
keszthelyi
urodalmi főingenieur ur rajza szerint
építtessék, mihelyt a 4000 forint készpénzben
együtt
leend.
Parányi eszközökkel nagy vállalkozás. Mezriczky Péter
és Lájpczig János körutat tesznek az egyházmegyében s felhívják a gyülekezeteket adakozásra. Évi járulékok cimén 72 frt
15 krt és két öl tüziíát ajánlanak fel ezek a tanár fizetésére;
a lelkész és tanitó urak kész buzgósággal
kijelentik,
hogy annyi summát, mennyivel az elaggott lelkészek és
özvegyek segítségére járulni szoktak, évenkint a tanító
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fizetésére befizetni íognak. Esperes ur azonban ezen summát évenkint megkettőztetni
fogja.
Ezenkinvül a gyülekezetek évenkint borkollektákat ajánlanak fel, egyes hivek 283 frtot adakoznak s a fáradhatatlan
Mezriczky csakhamar 2500 frt alapítványról tesz jelentést, az
ő révén pedig gróf Eszterházy Károly az épülethez 15 ezer
faltéglát és ugyanannyi cserépzsindelyt adományoz.
Hogy az intézet szélesebb körben is ismertté legyen s
hitsorsosaink erkölcsi és anyagi támogatását is megnyerhessék, erre nézve Horváth Zsigmond esperes veszi kezébe az
ügyet: levelezésbe bocsátkozik egyházunk nagyjaival, Zsivora
Györgygyei, Székács Józseffel, a nagynevű pesti lelkésszel,
kinek révén József nádor nejét, a protestáns vallású, kegyes
Mária Dorottya főhercegnőt is megakarták nyerni az iskola
támogatására.*) De ígéretnél s dicsérő elismerésnél többet
nem nyert az iskola seholsem. Zsivora maga is 50 frtos alapítványát 8 évi kamataival együtt (74 frtot) csak 1857-ben
fizette ki.
A mozgalommal szemben ugy az egyházkerület, mint
az egyetemes egyház hidegek maradtak.
Ennek dacára már 1841-ben elkészült az egyemeletes
épület s még azon év őszén Erdős Márton tanár megkezdte
a tanítást, miután Fábry Pál pesti tanár tantervet és órarendet dolgozott ki az iskola számára, a latin nyelvre a hetenkénti 28 órából, nem kevesebb mint 10 órát szabva ki.
Alig nyilt meg azonban az iskola, a korábbi lelkesedés
csakhamar lelohadt, az ügy körül buzgólkodó férfiak belátták,
hogy erejöket meghaladó dologba mentek bele s vitték bele az
egyházmegyét is s igy az iskolának biztos és virágzó jövőt alig
ígérhetnek. Egyenetlenségek is merültek fel, az ügybuzgó
Mezriczkyt teljesen magára hagyják, lehetetlen vádakkal ille*) Székács József levelét, melyet 1840. junius 27*én intézett Horváth Zsigmond
espereshez, mint jellemző kis korképet itt közöljük : »A Kövágó-Eörsön állítandó főbb
oskoláról bővebben tudósíttattam Zsivora ur által s mondhatom, hogy igen örtlltem Kegyetek vállalatának, többek között azért is, mivel tudtommal egyetlen egy iskolai intézetttnk sincsen, mely elhatározottan magas irányú és szellemű volna. Azonban a létesítés
tán nehezebb lesz, mint első pillanatban gondolnánk, minthogy az adakozás és aláírás
igen késedelmes és soványan gyümölcsöző telkek. A mi főuraink és tehetőseink beleunvák a sok aláírásba. Nálom egyszerre tán tíz aláírási iv is hever, ugy annyira, hogyha
oly valaki jő, kit érdemesnek tartok a felszólításra, azt sem tudom melyiket nyújtsam neki. Abban ugyan megegyeztünk, s ez igen természetes, hogy mindketten (Zsivora úrral)
az aláírást a lehethsegíg sürgetni fogjuk ; de Zsivora ur azt hiszi, hogy ezt csak akkor
tegyük, ha majd ö jónak fogja találni, azaz ha az újságokban közölni fogja az eddig ada-
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tik, mi miatt keserű hangon mond le iskolai felügyelői tisztéről s számadását 1843-ban beterjeszti. E szerint a gimnázium vagyona állott az adósságmentes épületen kivül:
1.
2.
3.
4.
5.

Készpénzben
1238 frt 24 kr.
Befolgt kamatokban . . .
644 „ — „
Kötelezvényekben . . . .
11795 „ — „
Kollekta és vett borok értéke 1059 „ 06 „
Hátralékokban . . . . . 1799 , 26 ,
Összesen : 16535 frt 56 kr.

váltó pénzben. Tekintve a viszonyokat, ez összeg eléggé tekintélyesnek mondható. De a vagyon nagy része alapítványokból állott és bár többször sürgették azoknak befizetését, behajtásukra, avagy biztosításukra nem akadt elég erős kéz;
a később bekövetkezett politikai zavarok miatt pedig legnagyobb részük teljesen elkallódott. A nemzeti gyász napjaiban
a gyermekkorát élt intézet sorsa is válságosra fordul. A tavaszkorában megtört csemete ritkán juthat virágzásra. 1849ben elveszti a nyilvánossági jogot s 1861-ig csak megszakításokkal folyik a tanítás. 1862-ben mintha újra felfrissült
volna az iskola élete, a lelkészi kar dicséretes buzgalommal
és áldozatkészséggel ajánlja fel támogatását, a pénzügyi zavarokat is rendezni próbálják, e miatt a tanári fizetést 400
frtról leszállítják 300 frtra. A tanulók száma ezen időben
évenkint 10—15 volt. Uj remény élesztette az iskola barátait, mikor az 1867/8. tanévben a tanári széket Gyurátz Ferenc foglalja el, kit az egyházmegyei jegyzőkönyv az intézet
ragyogó napjának, fenyes csillagának nevez s benne oly
kincset bir, mely után már évek bosszú során
epedve
óhajtozott.
kozők neveit. Azután majd együtt jáijuk sorba az itteni tehetősebb urakat. Vajha oly sikerrel munkálkodhassam, mely megfeleljen a bennem helyezett becses bizalomnak. A Buttler alapitvány (csak mint igéret a kővágóörsi iskolára) ügyében Zsivora ur már megirta
a szükségeseket s igy én hallgathatok felőle . . .
A nádornét illetőleg legtanácsosabb lesz, német nyelven, röviden, egyszerűen egy
kérelem levelet feltenni, azt aláirni, az illető pecséttel ellátni és hozzám felküldeni, vagy
mi még sokkal jobb volna — Taubnerhez. (Pesti iskola igazgató.) Én nem szeretek Budára átjárni, még ha hivatom is, s ezt csak akkor teszem, mikor elkerülhetetlenül szükségesnek találom. Taubner kötelességből is jár és igen igen örömest is jár s igy minden
esetre tanácsosabb lesz őt választani, már csak azért is mivel — sub rosa! — ő az
ilyesmik által által igen nagyon megtisztelve érzi magát. Tessék fogadni azon nyilatkozásomat, hogy Kegyednek országos hatású törekvéseit mind én, mind mindnyájan méltatni
tudjuk . . .«
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Az 1869. évi egyházmegyei gyűlés újra az iskola zavaros pénzügyeivel foglalkozik s országos gyűjtést javasol, de
ennek keresztül vitelére senkisem vállalkozik. Majd Gyurátz
is elhagyja az intézetet s annak utolsó tanára Magyar József
lett s 1872-ben megkondul az iskola 32 éves múltja felett a
halálharang. Eősze István esperes, mint igazgató, a lelkészi
karhoz kibocsátott jelentésében rámutat a hiábavaló erőlködésre, az iskola sem korlátolt anyagi ereje miatt, sem csekély látogatottsága miatt az ujabb kor követelményeinek meg
nem felelhet, midőn minden kísérlet további fentartására és
a kerület főpásztorának véleménye is ez : hasztalan
erőlködünk, ne nevettessük
ki magunkat Ézt belátta az egyházmegye is s feladja az iskola fentartására irányuló sikertelen
küzdelmet.
Bója Gergely, Zalamegye tanfelügyelője javasolja, hogy
a kővágóörsi gyülekezet vegye át az épületet s szervezzen a
népnevelés céljainak inkább megfelelő polgári iskolát. Ez
eszme is dugába dőlt.
Végre is az egyházmegye elhatározta, hogy a gimnáziumot beszünteti, az épületet népiskola és tanitólak céljaira
eladja a kővágóörsi gyülekezetnek; ily értelemben köttetett
meg az adásvételi szerződés 1873-ban, 2000 frt vételáron oly
kötelezettséggel, hogy a gyülekezet tartozik két rendes tanítóval biró elemi népiskolát fentartani, melybe az egyházmegye bármely gyülekezetéből jelentkező növendékek felveendők,
az egyházmegye viszont lemond a vevő gyülekezet javára a
beszedhető alapítványi tőkékről és azoknak kamatairól.
Nehéz volt a küzdelem, melyet lelkes elődeink az intézet
megalkotása körül kifejtettek, de látjuk a lelkesedés dacára,
a kellő erők hiányát is, mely buzgalmukat sikerre vezethette
volna. Közoktatásügyünkben 1868-ban hozott reformoknak s
általában a kor követelményeinek az iskola továbbra meg
nem felelhetett — fel kellett oszlatni.
Kik egykor életre hivták, többet tettek puszta kísérletnél, kik fentartásán fáradoztak a tanügy és művelődés iránt
való hő szeretetről tettek bizonyságot, kik beszüntették, a józan bölcsesség s az idők kényszere előtt hajoltak meg.
Emléke hovatovább elhomályosul, de egykori létezését
hirdeti egy kimagasló épület Kővágóörs községében s egy,
az egyházmegye kezelésében levő s a népiskola ügyét támo-
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gató 4000 koronás alapítvány. Csekélynek látszó dolgokban
is ott szunnyad az örökkévalóság, a maradandóság el nem
haló csirája!
Volt növendékei közül egyházunk munkásai közt jeleskednek Zábrák Dénes soproni, Isó Vince győri lelkészek és
Bereczky Sándor budapesti gimnáziumi vallástanár.
Az iskolában működött tanárok ezek voltak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

r*
i.

8.
9.

Erdős Márton
Berecz Lajos
Czipott Rezső
Görög Lajos
Fajt Antal
Galli Tóbiás
Kemény Károly
Gyurátz Ferenc
Magyar József

1841— •1847.
1847— 1848.
1848— •1853.
1853— •1855.
1858— •1860.
1861— 1864.
1864— •1867.
1867— •1869.
1870— •1873.
Közli: fenyves

€de

ev. lelkész,
egyházmegyei levéltáros.

Az alsó-felső dörgicsei ágost. hitv- evang. gyülekezet
története.
Alsó-Dörgicse (régi neve: Boldogasszony-Dörgicse) és
Felső-Dörgicse (régen Szentpéter-Dörgicse) egyesült gyülekezet. Fekszik Zalamegyében, a B.-Füredi járásban. Keletkezését, okmányok hiányában, egész pontossággal nem lehet meghatározni, de hogy az a legrégibb időre visszavihető, bizonyítja azt Bárány György helybeli lelkésznek 1726-ban az
anyakönyvbe irt ezen megjegyzése: „a gyülekezet már közel
két századdal vagy elébb is gyakorolta szabadságát." Ugyanide vonatkozólag egy 1769-ik évben kezdődő számadási könyv
első lapján ez van feljegyezve: „a dörgicsei evang. eklesia
legelső kezdetét vette 1565-ben Maximilián magyar király
uralkodása alatt. De mivel e bejegyzés évszám s névaláírás
nélkül áll, sőt az írás és tinta is, későbbeni irást árul el, hiteles okmányul nem tekinthető. Kik voltak a gyülekezet keletkeztével annak megalapítói, támaszai, mely arányban történt az áttérés, azt szinte, okmányok hiányában, pontosan
meghatározni nem lehet. Annyi azonban gyanítható, hogy tömeges lehetett az áttérés, mert a volt katholikus templomot
is megtarthatták számokra.
A gyülekezetnek adatokkal kisérhető története csak 1727től kezdődik, amikor anyakönyve kezdetét veszi. Ezen anyakönyvből, részint a benne szétszórva tett jegyzetekből, ugy
szinte két régi évszám nélküli fenmaradt canonica visitatiából
tudhatni meg, hogy a gyülekezetnek temploma volt — a gernyei hegyen jelenleg romokban heverő templom — egész
1754-ig, amidőn az arácsi reform, templomnak erőszakkal
történt elvételekor a kiküldött katonaságtól a dörgicseiek is
megijedvén, önként lemondtak templomjukról, átadván annak
kulcsát, s 16 évig templom nélkül lévén, jobbára szabad ég
alatt végezték isteni tiszteletöket. Ekkor vétettek el: a Szepezdi, Akalii, Zánkai, Vázsonyi, Udvari és Csicsói templomok
is. Az 1771 -ik évben az akkori lelkész, Szita Péter, Tek. Do-
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monkos Ferenc és Benkő Ferenc lelkes fáradozásuknak sikerült Drostig János bécsi ágens utján az akkori uralkodó Mária Terézia királynétól engedélyt nyerni uj templom építésére.
A jelenlegi templom a már érintett, erőszakkal elvett,
gernyei dombon romokban heverő templom helyett építtetett
1771-ben, kezdetben egészen fából, sövénybe sározott falakkal, de már 1794-ben széthányatván kőből épült, de falain
kívül mindene fából állt. E templom — részint a hívek, részint az egyházkerületi gyülekezetek s egyesek adakozásából
— épült: a szükséges fával csekély ár mellett a Szent-Gáli
reform, atyafiak szolgáltak. A felszentelés történt 1794-ben
advent Il-ik vasárnapján. Szónokolt Murman Mihály esperes
s^ kővágóörsi lelkész és Torkos Ádám antalfai lelkész, Lakos
Ádám kapolcsi lelkész és Hajas Károly helybeli lelkész az
oltári szolgálatot végezte. Az 1862-ik évben már szükségesnek látta a gyülekezet ennek a templomnak átalakítását, amiért azt határozatilag ki is mondotta. De egy közbejött villámcsapás következtében fazsindellyel fedett tornya megrongáltatván s az egyik benne levő harang is hasznavehetetlenné
válván, annak bádogra vételéhez fogott. Eszerint a templomépítés egyidőre felfüggesztetett. 1872-ben ifjabb Csabi Dániel
gondnoksága alatt, birtok-arányban történt kivetésből s az
egyházkerülettől nyert 120 frt segélyből, a jelenlegi templom,
az egy falát kivéve, mely szinte fél öllel feljebb emeltetett,
(2000 frt költséggel) átalakíttatott.
Már ősszel ünnepélyesen megnyitva folytathatták benne
az isteni tiszteletet.
Tornyos temploma van Felső-Dörgicsének is, mely 1800
körül épült, beboltozva lett 1839-ben, tornya emeltetett
1863-ban.
Az alsó-dörgicsei templomnak két harangja van. Egyik
4 mázsás, az 1862-iki villámcsapás által megrepedt régiből
öntetett Veszprémben Glogger harangöntő által. A következő
körirattal bir: „Későn korán, ha hallod e harang érc szavát,
ember siess imádni a mindenség urát." Pelárgus János dörgicsei ev. lelkész. A kisebb harang 199 fontos. Körirata:
„Kőszegen 1852, Pfistermeister Antal által." Továbbá: „Ha
szivem ver, szivedre is verjen, verésemre idvességet nyerjen."
Felső-Dörgicsének is két harangja van. Egyik 2 és fél
mázsás. 1844-ben készült, ezzel a körirattal: „Engem öntött
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Schlick János Veszprémben. 0 Az alsó párkányon ez olvasható : Buzgóságra intem az élők szivöket, bus hangon kesergem elhunyt feleiket." A kisebb mintegy 75 fontos, minden
felírás nélkül.
Az alsó-dörgicsei templomnak kezdetben külön tornya
volt s ott állt az urasági lak előtt, a mostani kath. templomnál. A mostani torony épült 1830 és 31-ben Nt. Ács János
lelkipásztori hivataloskodása alatt, N. Nagy András gondnoksága idejében. Bádogtornya (1862-ben) a haranggal együtt
mintegy 1030 frtba került, mihez a gyülekezet tagjain kivül
Akaii, de különösen Kis-Dörgicséről egyes hivek tetemes öszszeggel járultak. A torony építéséhez, mint az alábbi anyakönyvbe történt jegyzet mutatja, aránylagosan járult FelsőDörgicse : 1830 márc. 30-án közönséges konventben, a felsődörgicsei hivek azon pénzbeli költség helyett, mely az alsódörgicsei torony tőlök mint felestársaktól megkívántatnék,
azon szőlőbeli jussakat engedték örökösen az alsó-dörgicsei
hitsorsosoknak által, melyet néhai Istenben megboldogult T.
S. Ágoston József prédikátor úrtól testamentom szerint nyert
az eklésia agyaglikon.
Az alsó-dörgicsei templom felszerelése: Az ur oltárán
van 4 cingyertyatartó, ebből 1773-ban kettőt Győri Balázs
János ajándékozott 7 frt értékben, a másik kettőt alsó-dörgicsei Antal Imre ajándékozta. Oltárteritőkröl 1896-tól fogva a
nőegylet gondoskodik. Jelenleg van egy böjti fekete, továbbá
egy megyszinü és egy kék plüs oltárteritője, mindegyik a
nőegylet ajándéka. Van egy csinos csillárja, 1896-ban szereztetett be számos áldozni kész hitrokon szives adományából.
A gyónás alkalmával használandó cinkannát 1775-ben Györy
Balázs János ajándékozta. Kelyhet és ostyatányért Nt. Pelárgus János dörgicsei lelkész és neje szül. Horváth Karolin
ajándékozták 1885-ben. Ezenkivül van az alsó-dörgicsei templomban egy szép öt változatú orgona, melyet a gyülekezet
1500 koronáért szerzett 1903-ban. Készítője: Szalay Gyula
székesfehérvári orgonaépitő. Felavatása 1903 okt. 18-án történt Nt. Czuppon Sándor kővágóörsi esperes által.
A felső-dörgicsei templomban van négy sárgaréz oltári
gyertyatartó, melyeket 1889-ben Bogdány János és Pató János ajándékoztak 36 frt értékben, van továbbá egy fekete és
egy megyszin oltárteritő, melyeket 1897-ben a felső-dörgicsei
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nőegylet szerzett be. 1888-ban Rumi Károlyné, Antal Lajosné
és Henn Antalné közösen horgolt oltár- és szószékteritővel
ajándékozták meg templomunkat. 1893-ban a gyámintézettől
kapott egy 25 frt értékű gyónó kelyhet és tányért.
Anyakönyvei:

Anyakönyve van négy, az első kezdődik 1726 ápr. 17-től
s tart 1800-ig, a második 1800—1827-ig, a harmadik 1828—
1889, a negyedik 1890—maig.
Kezdetben az anyakönyvek tisztán magyar nyelven Írattak, már 1750-ben latin volt, melybe az apa, a gyermek, a
hónap szám s két férfi keresztszülő Íratott be. 1744-ben
kezdték az édes anya nevét is beírni, tekintve azonban az
irást s a tentát, elmondható, hogy az csak későbbi utánpótlás volt 1757-ig. A falu neve csak Akaiinál íratott be, de itt
sem pontosan. Általában a beírás nagyon hiányos volt. így
az apa helyett több efféle beírás van : N. N. gyermeke, István cigány fia, Sági (puszta) juhász gyermeke stb. A törvénytelen gyermekek a sorrendből ki voltak hagyva, az anyakönyv végén lettek beirva.
Sziba Péter lelkész alatt 1769-ben már rendesebben vezettetett az anyakönyv. Nevezett lelkésztől következő bejegyzések tálálhatók anyakönyvünkben : O felsége meghagyásából
a szülöttek jegyzékét jan. 1—nov. 29-ig, szolgabíró által átküldöttem Szabónak." Ki volt e Szabó nevű nem tudni, de
abból gyanítható, hogy kath. plébános volt, mert a házasok
anyakönyvében e jegyzet áll: nov. 27-én Ő felsége meghagyásából az egybekeltek számát átvizsgálta Vohlgang Szabó
róm. kath. lelkész.
Felséges n. József császár megparancsolta a ház számát
— hol a gyermek született — beírni. A házasultak anyakönyve szintén 1726 jul. 18-tól kezdődik. Kezdetben csak a
hónap, vőlegény, menyasszony s a tanuk neve íratott be,
1735-ben nő tanuk is elfogadtattak. 1772-ben már az ujházasok életideje is be van vezetve.
A halottak anyakönyve 1726 ápr. 29-től kezdődik A halottnak csak neve s helye íratott be s az, hogy halotti praedicacióval lett eltemetve, mi kevés kivétellel még a gyermekeknél is divatozott. A gyermek halottak beírásánál sokszor
az apa állása szerepel a gyermek neve helyett. P. o. „Akaii
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mester fia eltemettetett praedicacióval." „A komám gyermeke
meghalt, eltemettük magna ceremónia." „Birkásné gyermeke
sine ceremónia." 1784-ig a filiákba temetni kimenni tiltva
volt. E tilalmat József császár szüntette meg, mint azt László
Sámuel lelkész e jegyzete igazolja: „II. József császár engedelme s parancsa szerint kimertünk menni a filiális egyházba
a halottak eltakarítására, az elsőt temettem Kis-Dörgicsén."
Egy év múlva ismét ki lett adva a filiákban végzendő temetésre a tiltó rendelet s tartott 1787-ig, akkor újra meg lett
engedve, mint azt László Sámuel jegyzete igazolja.
fiz egyházközség terjedelme, háztartása, lelkészsége 5 vallásos élete.

Az egyházközség öt helységből áll, nevezetesen Alsófelső-Dörgicséből, egymástól öt percnyi távolságra. E két helység együtt képezi az anyagyülekezetet. Hozzá tartoznak mint
filiák: Kis-Dörgicse (egy negyed órányira az anyától), Akaii
(3 negyedórányira) és Vászoly szintén három negyedórányi
távolságra. Ezenkívül szétszórva vannak még híveink Nagyés Nemespécselyen, B.-Kis-Szőlősön, Tihanyban, Aszófőn,
Örvényesen és Udvariban.
Kormányoztatik elöljárói által, kiknek elnöke a lelkész.
Egyházi közgyűléseit a gondnoknál, esetleg a lelkészi lakon
tartja. Rövidesen elintézhető természetű tárgyak isteni tisztelet végeztével a templomban intéztetnek el. Elöljárói jelenleg
Alsó-Dörgicsén : Kürtös Sándor gondnok, ifj. Szentes János,
Vörös Márton, Kiss Lajos, Beke Dániel, magtár-gondnok : id.
Szabó Lajos. Felső-Dörgicse elöljárói: Orbán János gondnok,
Fülei István, Rumi Károly, Héra Lajos, Nagy Elek, magtárgondnok : Bogdány József.
Lelkészei 1726-tól fogva, honnan az anyakönyv kezdődik, következők voltak: 1. Bárány György 1729-ig. 2. Szt.
Gorti Mihály 1729—1746. 3. Hajéri István 1746—1748.
4. Horváth István 1748—1750. 5. Tóth Mihály 1750—1769.
6. Szita Péter 1769—1781. 7. László Sámuel 1781—1783.
8. Hajas Károly 1783—1801. 9. Szakonyi Mátyás 1801—1811.
10. Ágoston József 1811—1827. 11. Kalmár József káplán
1827—1828. 12. Ács János 1828—1855. 13. Pelárgus János
1855—1885. 14. Nyirő Károly 1886. Megjegyzésre méltó,
hogy 1858-ban Antalfy János által kiadott előfizetési felhívásban, az 1676-ik évben gályarabságra vitetett lelkészek közt
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a dunántuli egyházkerületből Zsedényi István dörgicsei lelkész
neve van egyedül feljegyezve. Róla azonban gyülekezetünk
levéltárában semmi adatot nem találni. A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben cimü munkájában, Rácz Károly
szapáryfalvi ref. lelkész megemlékezik róla.
Tanitói voltak a következők : Í.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. Ricinger Ignác 1895—1901. 23. Kovács
Sándor 1901—.
Gyülekezetünk vallásos életét illetőleg kedvezően nyilatkozhatunk. Híveinket vallásos buzgóság s áldozatkészség jellemzik. A tiszta erkölcsös életre nagy súlyt helyeznek híveink. Törvénytelen szülött 14 év óta nem volt. Az egyházpolitikai törvények életbelépése (1895) előtt pár évvel FelsőDörgicsén többen abban a reményben ringatták magokat, hogy
az egyhpol. törvények megalkotásával az egyházi terhek alóli
kibúvó lyukat is megfogják találni a felekezetnélküliségben.
Vannak azért 9-en Felső-Dörgicsén, kik a nazarenismus köntösét felöltve, leszakadtak evangy. egyházunk testéről. A farizeusi palást a felekezetnélküliek aklában, nem mentette meg
őket a teherviseléstől, ott is reájuk nehezült a krisztusi parancs : egymásnak terhét hordozzátok ! Ép ezért Felső-Dörgicsén el is vesztette a nazarenismus varázserejét.
A gyülekezet iskolája.

Az egyesült gyülekezetnek iskolája egy van, Felső-Dörgicsén. Előbb a templom mellett volt az iskolája, de már régóta kifogásoltatott ugy egyházi, mint világi felsőbbségünk
által, azért 1903-ban március bóban megvette a gyülekezet
az urodalmi korcsmaépületet iskolának. Az épület használhatlan állapotban volt, azért még ez év folytán uj iskolát és ta-

nitólakot épített. Építési költségeihez ugy a felső- mint az
alsó-dörgicsei hivek elismerésre méltó áldozatkészséggel járultak. A nemesszivü adakozók nevei az „arany könyv"-ben
vannak megőrizve, buzdító például az utódok számára. Felavatva s rendeltetésének átadva 1903 nov. 29-én lett, advent
első vasárnapján. A felavatást esperesi megbizásból Nyirő
Károly helybeli lelkész végezte.
Az anyaegyház nőegyletei.

Főt. s Méltsgs Gyurátz Ferenc püspök ur buzdítására
1896-ban mind Alsó-, mint Felső-Dörgicsén alakult nőegylet.
Kevés lélekszámmal biró kis gyülekezetünkben egyik sem
számlálhat magában sok tagot, mégis a jótékonyság gyakorlása mellett is mindegyik egylet teremtett magának már oly
tőkét, melynek kamataival s az évenkénti befizetésekkel áldólag munkálódhatik. Alsó-Dörgicsén az egylet tőkéje 444 kor.
30 fillér. Felső-Dörgicsén az egylet vagyona 150 kor. 10 fill.
A női sziv sajátsága különösen a szeretet. S hol ez meg
van, ott található egészséges élet. S hogy ez köztünk meg
van, hiv tanúbizonysága a nőtestvérek munkája, áldozatkészsége. Nevelje ezt az életet továbbra is köztünk a kegyelem
istene, áldja meg ez irányban szt. lelkének erejével gyülekezetünk kicsinyeit és nagyjait.

A kisdörgicsei ág. hitv. evang. leánygyülekezet története.
A kisdörgicsei leánygyülekezet, hogy mikor keletkezett,
azt okmányok hiányában meghatározni nem lehet, de hogy
keletkezése a régebbi időre is visszavezethető, bizonyítja az,
hogy II. József császár korában László Sámuel a kisdörgicsei filiában temetett. Ezután 1821-ig semmiféle okirat nincs,
ami felvilágosítást nyújtana.
Ez időtől kezdve a leányegyházban a következő 11 tanító működött: 1. Nagy István 1821—1823. 2. Szucsányi János 1823—1828. 3. Halász János 1828—1829. 4. Molnár
Károly 1829—1834. 5. Szabó Sándor 1834—1835. 6. Szigethy Pap József 1835—1839. 7. Takács János 1839—1843.
8. Strokai Sándor 1843—1856. 9. Bereczky Antal 1856—1905.
10. Németh Sándor 1905—1908. Fülöp József 1908—.
Kormányoztatik elöljárói által, kinek elnöke a lelkész. Ez
idő szerint elöljárók Kisdörgicsén : ifj. Sárffy Lajos gondnok,
Kiss Sándor magtárgondnok, id. Sárffy Lajos, Egyed János,
Vörös Sándor, Csőkör Lajos, Hegyi Károly. Dékán: Sárffy
Károly.
A régi imaház, melyet árendában használtak egész
1831-ig, Bolla Jánosé volt. Ebben az évben kezdték meg a
templomépitést és 1834-ben fejezték be. Külföldi adakozás
volt reá 262 kor. 92 fill. Gyüjtőiwel bejárták majdnem az
egész Dunántul protestáns gyülekezeteit s gyűjtés eredménye
mintegy 500 kor. lett. De maguk a gyülekezet tagjai is buzgón áldoztak a templom felépítésére. Adakoztak a következ ő k : N. Sárffy Pál 58 kor. 84 fill. Beke Márton 14 korona
4 fill. Kovács Péter 26 kor. 32 fill. Kovács János 30 korona
90 fill. Kolontári János 19 kor. 14 fill. Hermán Ferenc 79 kor.
8 fill. Bikádi György 14 kor. 32 fill. Szentes István 22 kor.
74 fill. Nagy István 20 kor. 98 fill. Kazi János 23 kor. 8 fill.
Szentes Márton 58 kor. 30 fill. Fülei Márton 30 kor. 76 fill.
N. Kiss János 78 kor. 72 fill. Nagy Sárffy Mihály 119 kor.
8 fill. N. Sárffy János 84 kor. 20 fill. N. Egyed Péter 49 kor.
16 fill. N. Antal Pál 182 kor. 98 fill. N. Csőszi János 24 korona 84 fillér.
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1869-ig csak egy kis harangja volt, de ekkor szereztek
be hozzá kettőt Veszprémben Glogger által. Egyik 317 fontos, ezen felirattal: „Ahányszor szómat hallhatod, égre függeszd gondolatod." A másik 219 fontos, a következő felirattal : „Hangom hallattára, buzdulj imára." Pelárgus János
ev. lelkész.
Az Ur oltára a hivek által ajándékozott kendővel szokott leterítve lenni, 1905. évben lett oltárteritő szerezve a
gyülekezet nőtagjai ajándékozásából.
Ugyanezen évben Vörös Matild szent edények leteritésére szolgáló teritőt ajándékozott.
Kiss Dániel a gyülekezetnek 200 kor. hagyott.
1906. év folyamán a következő kegyes szivü hitrokonok
adakoztak harmóniumra: Kiss István 20 kor. Csőkör Lajos
10 kor. Hegyi Károly 10 kor. id. Sárffy Lajos 10 kor. Egyed
János 10 kor. Pintér János 5 kor. Bereczky Kálmán 5 kor.
Hermán János 6 kor. Hermán Sándor 2 kor. Kolontári Márton 2 kor. Kovács Márton 2 kor. Szentes József 2 kor. ifj.
Sárffy Lajos 2 kor. Ev. nőegylet 40 kor. Sárffy Dániel 2 kor.
Fülei Sándor 1 kor. Antal Zsófia 2 kor. Kiss Károly 10 kor.
Krucler Márton 1 kor. Vörös Sándor 5 kor. Nagyméltóságú
Darányi Ignác miniszter ur 30 kor. Méltóságos Ihász Lajos
egyh. ker. felügyelő ur 20 kor. Tek. Sárffy Károly kir. jár.
biró ur 20 kor. Sandli Lajos ur 10 kor.
Méltóságos Ihász Lajos egyh. m. felügyelő ur, a gyülekezet jóltevői emlékének megörökítésére ajándékozta az
„Aranykönyv "-et, 1896-ban.
A dunántuli ág. hitv. ev. zenepártoló egyesület ajándékozott egy drb chorál-könyvet 1906.
Szabó József ur komáromi lakos az Ur oltárára négy
szál gyertyát ajándékozott.
Tanítója: Fülöp József, született Mencshelyen, (Veszprém m.) 1886-ban. Iskoláit Sopronban végezte. Kisdörgicsére
1907 dec. 29-én választatott meg. Állását 1908 jan. 1-én foglalta el. Tanuló van mindennapi 19, ismétlő 5.
Magtárában van 2719 liter árpa és 2297 liter rozs.
Nőegylete sok jótékonyságot gyakorol a gyülekezetben
és emellett egy kis tőkét is tudott teremteni magának.

Az akali-i ág. ev. leányegyház története.
Az akali-i ág. ev. leányegyházról, mely az alsódörgicsei
evang. anyagyülekezet filiája — keveset tudhatunk. Hiteles
okmányokkal az egyház megalakulásának idejét nem bizonyithátjuk. Mostani temploma helyén egy régi imaház állott, melynek tornya nem volt. Hogy az imaház mikor épülhetett, bizonyosan nem tudható, de egy régi okirat alapján, mely már
alig olvasható és az idő majdnem egészen elpusztította —
kitűnik, hogy az akali-i ág. ev. leányegyház és imaháza is
Rudolf király és Bocskay István erdélyi fejedelem uralkodása
idejében, vagyis 1606-ban, a bécsi béke megkötésekor már
fennállott.
Imaházát, melyet az idő vas foga egészen megviselt és
a mai kor követelményeinek egyáltalán meg nem felelt, a
gyülekezet 1890. évben lebontatta és ugyanakkor elhatároztatott, hogy az Ur segedelmével uj templomot épit. A mostani templom a régi imaház helyén épült 1890. évben Reicler
Antal nagyvázsonyi építőmester tervezte és építette 2100 forintért. A templom építési költségeinek fedezéséhez nagyobb
összeggel járultak : O felsége I. Ferenc József apostoli királyunk kegyes adománya 200 korona. Kiss Károly 200 kor.
Id. Beke József 100 kor. Pető István 100 kor. Murai István
100 kor. Szabó Lajos 100 kor. Kiss János 100 kor. Murai
Károly 60 kor. Kiss István 50 kor. B. Kiss Márton 30 kor.
Özv. Kiss Dánielné 30 kor. Öreg Szentes János 30 kor.
Szabó Sándor 20 kor. Szabó Károly 20 kor. Szabó József
20 kor. Sövény Ferencné 20 kor. Szentes Sándor 10 kor.
Berta István 10 kor. Borbély István 10 kor. Gold Móric
10 kor. Reidl Antal 10 kor. Szabó Dániel 8 kor. Murai György
4 kor. Özv. Szabó Józsefné 4 kor. Púpos Gyula 4 kor. Murai István és neje az Ur oltárára kelyhet ajándékoztak 50 korona értékben. Az uj templom felszentelve lett 1890 okt. 19-én
amikor az oltár előtti felavató beszédet Nt. Tóth Gyula esperes ur, nagyvázsonyi lelkész tartotta, a szószéken pedig
Nt. Nyirő Károly dörgicsei lelkész méltatta a templom magasztos voltát. A templom tornyában két harang van. A ki-

sebbik 155 fontos. Még a régi imaház melletti haranglábra
lett hozatva Eberhard Henrik pesti harangöntő műhelyéből
1820-ban. Felirata nincs. A nagyobbik harang 298 fontos. Az
1894. évben készült Honig Frigyes harangöntő műhelyében
Aradon, miután a gyülekezet régi nagyharangja elrepedt. —
Felirata : „Tobak András gondnoksága alatt."
Az akali-i evang. leányegyháznak, hogy kik voltak tanítói, csak 1854-ig tudják bizonyosan. Ezek a következők:
Kebeley Péter 1854-ig. Németh Sándor 1854—1885. Bázler
Adolf 1885—1891. Hasza József 1891—1893. Mühl Gusztáv
Adolf 1893—1894. Szalay Sándor 1894—1895. Hidegh István
1897—1900. Kovács József 1900—1903. 1903-tól Bognár
József tanitó. Született Veszprém vármegyének Nagyacsád
nevü községében 1883 december 25-én. Elemi és gymnáziumi
tanulmányait Pápán végezte. Tanitói oklevelét és kántori képesítő bizonyítványát a pápai m. kir. állami tanítóképző intézetben nyerte 1903. év junius havában. Először választotta
meg az akali-i ág. ev. leánygyülekezet rendes tanítójának
1903 december 14-én. Állását 1904 január 1-én foglalta el
és január 6-án iktattatott hivatalába s azóta működik a fenti
egyház iskolájánál. Az akali-i ág. ev. l.-egyház jelenlegi elöljárói : Nt. Nyirő Károly ág. ev. lelkész, az iskolaszék elnöke.
Bognár József oki. tanitó, isk. sz. jegyző. Szabó Sándor isk.
egyházgondnok isk. sz. tag. Beke Gyula isk. sz. tag. Tobak
András isk. sz. tag. Kiss István isk. sz. tag. Az akali-i ág. ev.
1. egyház Kebelében van nőegylet is. 1902. év ápr. 6-án alakult. Rendeltetése az, hogy a templomot vallásos felszerelésekkel lássa el. Alaptőkéje, mit ugy adományoztak össze,
megalakulásakor 44 kor. 48 fill. volt. Ezt a nőegylet a veszprémi takarékpénztárba helyezte el gyümölcsözés végett. Tagjai kezdetben 20 fillér tagdijat fizettek havonként, mivel sok
volt a beszerezni való — most pedig 10 fillért fizetnek havonként. A nőegylet, dacára annak, hogy nem régóta áll fent,
máris szép buzgalmat fejtett ki. Először sötétkék bársony oltárteritőt szerzett 52 kor. 94 fillér értékben. Azátán a templomba lógó csillárt vett 63 koronáért. Majd nemsokára 4
drb khinaezüst gyertyatartót vásárolt az oltárra 56 korona
52 fillérért s ugyanakkor 4 szál vastag gyertyát 8 kor. értékben. A templomi csillár és oltárkép keretjét (az oltárképet
a soproni kegyes Nőegylet ajándékozta) az 1906. évben arany-
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festékkel újra befestette a Nőegylet 10 koronáért. Legújabban
pedig egy gyászlobogót akar szerezni.
Az akali-i ág. evang. 1. gyülekezet templomát az 1906-ik
évben szépen befestette Muziha Sándor budapesti mű-szobafestővel 50 koronáért, ugyanakkor a templomi padokat 10
koronáért. — Ez az akali-i ág. ev. 1. gyülekezet rövid
története.

A

Vászolyi

ev. leányegyház története.

A vászolyi leányegyház történetét illetőleg adatokkal nem
rendelkezünk. Annyit megtudhatunk jegyzőkönyveiből, hogy
imaházát 1827-ben építette, az építkezés részint a hívek áldozatkészségéből, részint országos könyöradományokból történt. Harangja egy van, mit az imaház építése alkalmával
1827-ben szereztek be a hívek.
A hivek száma 26, tehát oly csekély, hogy egyáltalán
nem mondható elégségesnek egy iskola fentartására. Nagyon
érezték ezt híveink, azért kérelmezték is egyházi hatóságunktól a gyülekezetnek a ref. gyülekezettel való egyesítését. Egyházi felsőbbségünk méltányosnak találta a gyülekezet kérelmét, azért az ez ügyben kiküldött bizottság 1884-ben mégis
kötötte a ref. kiküldöttekkel az egyezséget olyan formán,
hogy egy közös tanítójuk leend ezután. Az iskola neve: egyesült protestáns iskola. A tanítót nem a közgyűlés, hanem a
presbyterium választja. Jelenlegi presbitérium : Dezső István
gondnok, Nagy Mihály, Sági József, Kovács Károly.
Tanítói az imaház építésétől fogva a következők voltak:
1. Kálozi Zsigmond. 2. Szigeti József. 3. Mike József. 4. Lancsek István. 5. Pál István. 6. Egyed Mór. 7. Kerekes József.
8. Szűsz Lajos. 9. Hálász János. 10. Kenyér István.

A kapolcsi ev. egyház története.
Heve.

Kapolcs kisközség, Zalamegyében, a tapolcai járásban.
1874. év óta 2 országos vásárja van. 1869. év óta postahely.
Története.

A régmúltba visszanyúló adatok szerint már a refomátió
hajnalán keletkezett a gyülekezet, de a vallásüldözések idején, mint más evangelikus gyülekezetek, Kapolcs is sokat
szenvedett. 1634-ben korlátolt vallásgyakorlat engedtetett meg.
1771-ben az addigi szük és toronynélküli imaház, Mária Terézia királynőtől nyert engedély alapján újraépíttetett és elől
meghosszabbíttatott. 1794-ben épült az 1855-ig fennállott, csillaggal díszített torony. 1855-ben uj tornyot állíttatott az egyház, melynek felállítási költsége, az 1875. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint, nemcsak a gyülekezet tekintélyes tőkéjét emésztette fel, hanem 2400 korona adóssággal is megterhelte a gyülekezetet.
népesség.

Az 1900. évi népszámlálási adatok szerint a népessége
a községnek: 1099 lélek volt, melyből ágostai hitvallású evangelikus keresztény: 498. A község magyar nyelvű. Tagjai
íöldmivesek, kik közül sokan valamely mesterséggel is foglalkoznak.
flz egyház terjedelme.

Van 2 leányegyháza, u. m. Taliándörögd (Zala m.), Eőcs
(Veszprém m.) Fiókegyháza: Nemesvigánt. Az anyaegyházhoz csatolt szórványok névszerint: Csobánchegy, Diszel, Gyulakeszi, Haláp, Hegyesd, Lesence-Istvánd, Lesence-Németfalu,
Lesence-Tomaj, Monostorapáti, Nemes-Vita, Petend, Pula,
Puszta-Dörögd, Raposka, Sáska, Tapolca, Vállus. Az 1900.
évi népszámláláskor a lelkészség lélekszáma: 1265.

Lelkésze.

Magyari Miklós, ki született Várpalotán 1863 dec. 3-án.
Ugy a 8 gymnásiumi osztályt, valamint a 3 évi theologiai
tanfolyamot Sopronban végezte. Egy évig Baselben (Schweiz)
tanult az egyetemen. 1887. év szeptember 25-én szenteltetett
fel „jeles" osztályzatú lelkészi oklevéllel Sopronban, Karsay
Sándor dunántuli püspök által. Ugyanazon év november 3-án
foglalt Kapolcson segédlelkészi állást. 1888 augusztus 5-én,
elődjének: Lágler Györgynek hivataláról lelépésekor a püspöki hivatal által adminisztrátornak kineveztetett. Rendes lelkésszé 1888 szeptember 26-án választatott meg.
Vallásos élet.

Az Istentiszteletek a templomban tartatnak ugy vasárnapokon, mint hétköznapokon. Hétköznapi Istentiszteletek az iskolai idő alatt minden reggel, máskor hetenként kétszer tartatnak. Adventben és böjtben reggelenként szentirásbeli szakaszok olvastatnak, illetve magyarázatok is tartatnak. Nagypéntek és sátoros ünnepek előtti nap délutánján szintén tartatik Istentisztelet. A templomlátogatásban általában kielégítő
buzgóságot tanúsítanak a hivek. Halálosbeteg gyóntatások
helyben és vidéken igen gyakoriak. Keresztelések a templomban tartatnak. Éjjel született, idétlen, életképtelen csecsemők
kívánatra éjjel is megkereszteltetnek a lelkész által a lelkészi
irodában. A confirmándusokat 10 hétig tanítja a lelkész, Raffay confirmátiói kátéja szerint. A confirmátiói ünnepély a rendes Istentisztelet keretében Virágvasárnap tartatik, midőn a
confirmált gyermekek az Urvacsorát is felveszik s confirmátiói emléklapot is nyernek. A házasulandók a régi szokás
szerint háromszor kihirdettetnek. Esketések a délelőtti órákban végeztetnek. A nagybetegekért az Istentisztelet alkalmával nyilvános imádkozás tartatik, hozzátartozóik kívánatára.
Halotti beszédek a templomban temetés előtt tartatnak. A tanító által régebbi időben végzett verses búcsúztatások már
csak nagy ritkán fordulnak elő.
Anyakönyvek.

Az 1741. év előttiek elvesztek. I. kötet. Születési, esketési, halálozási anyakönyv 1741—1790-ig terjed. Megjegys
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zésre méltó, hogy ezen í. kötetben a Dörögdre vonatkozó
adatok több izben német nyelven vannak beírva. A II. kötet
1791—1833-ig a szülötteket 1792—1848-ig az uj házasokat
és halottakat jelzi. A III. kötet csak a szülöttekről szól 1834—
1872-ig. Ismét III. számmal jelzett anyakönyv 1849-től a házasssági és halálozási eseteket örökíti meg. A IV. kötet szülöttek anyakönyve 1872-től 1904. évig szóló adatokat jegyzi
fel. Az V. kötet szülöttek anyakönyve 1905 január 1-én
kezdetett.
Lelkészek.

A gyülekezet lelkészei azon időben, amelyről az anyakönyvek hiányoznak, egy 1804. évi egyházmegyei feljegyzés
szerint a következők voltak:
1. Reguli András.
2. Rotarides Sámuel.
3. Gyurtsek János.
4. Iványi Sándor.
A létező anyakönyvek tanúsága szerint őket követték:
5. Horváth István 1741 —1756-ig.
6. Vajda Ferenc 1756—1767-ig.
E 2 lelkész a kapolcsi temetőben alussza örök álmát.
7. Szalay Ferenc 1767—1777-ig. Innét Kővágóörsre hivatott lelkésznek.
8. Bótz Ferenc 1777—1781-ig. Innét a száki egyház
hivta meg lelkészének.
9. Wilfinger János 1781—1791-ig, ki esperesi hivatalt is
viselt s soproni lelkésznek választatott.
10. Lakos Ádám 1791 — 1812-ig, midőn nyugalomba vonult s^ 1817-ben halt meg Kapolcson. Esperesi hivatalt is viselt. Érdekes, hogy az ő idejében a „Ludoviceum* katonai
akadémiára a gyülekezet és a Barca család figyelemre méltó
összeget adományozott. Lakosnak János nevü fia tábornok
lett és mint ilyen bárói rangra emeltetett.
11. Lájpczig János 1812—1861 aug. 5-ig. Megválasztatása előtt 1 évig Kapolcson segédlelkész volt. Niklán, 1866.
évben halt meg. Esperesi hivatalt is viselt.
12. Lágler György. 1861 aug. 5—1888 aug. 5-ig. 1891
aug. 14-én halt meg Kapolcson. Egyideig esperes is volt.
Az anyakönyveken kivül van „Confirmáltak" anyakönyve,
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1846-tól maig. Négy drb jegyzőkönyv az 1. 1814—1826-ig.
2. 1826—1837-ig. 3. 1838—1854-ig. 4. 1855-től maig. Van
3 drb számadókönyv. 1. 1772—1834-ig. 2. 1835—1881-ig.
3. 1881-től maig.
Templom.

A mostani templom 1818-ban épült, az előbbi helyén.
öl hosszú, 6V2 öl széles, 5 öl magas. Cinkbádoggal fedetett 1904-ben. Belül a templom hosszában mindkét oldalról
elnyúló karzat, melyek 6 kőoszlopon nyugosznak s a kőoszlopok a boltozatig nyúlnak. A templom boltozott. A karzatra jobb és baloldalról íeljárat vezet. A sanctuárium 40
centiméterrel magasabban van. Itt van egyben az oltár az
úrvacsora jelenet képével, tetején a koronával fedett szószék.
1905. évben a templom belseje, oltár, szószék, orgona befestetett, a templompadozat 6 szögű szines cementlapokkal
lerakatott, egy nagy, 15 gyertyára való, kristályüvegekkel díszített bronzcsillár vétetett 300 korona áron. Az összes felmerült költségekből a nőegylet 580 koronát fedezett, egyesek
pedig önkénytesen e szent célra 453 korona 62 fillért ajándékoztak. A szentélyben a szószék feletti kép, mely az Üdvözítőnek, Keresztelő János általi megkereszteltetését ábrázolja, 1826-ban festetett s 1905-ben megujittatott. A templomnak, a szószék megetti falán, szines üvegekkel ellátott
nagy gömbölyű ablak van. Felette a boltozaton e körirat:
„Hallgasd meg Uram a Te szolgádnak és a te népednek könyörgését és akik imádkozandanak e helyen, légy azokhoz
irgalmas." A keresztelő kőre 1779 évszám van vésve. A
templom 1819 május 9-én szenteltetett fel Kiss János akkori
dunántuli ev. püspök által. 1905 szeptember 25-én a belső
megújítás után, Gyurátz Ferenc püspök ur megbízásából megáldatott Czuppon Sándor esperes ur által. A templom tornyának tetején nagy vaskereszt van. Harangja 2 van. A nagyobbik 2'/, bécsi mázsa 1802-ből. A kisebbik 145 fontos
1843-ból. Az orgona 1820-ban készült Kőszegen. 6 mutátiós,
tremulánttal, előljátszó.
IOVj

Iskola.

6 osztályú, elemi iskola, mely 1827-ben épült. A tanitólak 1896. évben felemelve újraépíttetett.
r
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Tanitó.

Bázler Béla. Született Akaiiban 1887. évi március 12-én.
A 4 gymnásiális osztályt Felsőlövőn, a tanítóképző intézet
I. évfolyamát ugyanitt, a II—IV. évfolyamot Sopronban végezte, hol 1906 junius havában nyert oklevelet. 1906. év
október 7. óta van mostani állásában.
Birtok.

Az 1832. évben épült cserépfedelü paplakban van 4 kis
szoba, a szükséges mellékhelyiségekkel. Az egyház tulajdonát képező vendégfogadó 1902. évben épült újra cserépfedélzettel.
Szántóföld van: 21975 D - ö l ; rét: 878 • - ö l ; szőlő:
305 dl-öl; erdő: 26546 Q-öl.
Temetője külön van a gyülekezetnek; de a római katholikusokkal tőszomszédos; csak egy vonal választja el a
kettőt egymástól.
Alapitványok.
I, Hegyi Ferenc.

Hegyi Ferenc 1830 körül 240 koronát hagyományozott
a kapolcsi ev. egyháznak avégből, hogy az alapítvány kamataiból a Hegyi Ferenc családjából származó evangelikus vallású iskolás gyermekek tandija fedeztessék.
II. Udvardy János. 1880.

Udvardy János diszeli ev. hitsorsos 42 koronát hagyományozott, hogy a tőke kamatjából 1 iskolásgyermek tandija
fedeztessék.
III. Szabó András. 1884.

Szabó Sámuel, m. kir. kúriai tanácselnök 1000 koronát
adott a gyülekezetnek, hogy a tőke kamatjából 10—10 koronás ösztöndíj adassék az iskolás gyermekeknek. Egy 10
koronás ösztöndíj, a vagyoni állapotra tekintet nélkül, a legjobb tanulónak adandó.
IV. Badáci Eszter. 1889.

Szabó Sámuel m. kúriai tanácselnök, Szabó András volt
kapolcsi tanitó fia, édes anyja emlékét is megörökítendő,

\
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500 koronát adott a gyülekezet kezelése alá, hogy
a kántortanító javadalmazására szolgáljanak.

kamatai

V. Lájpclg István. 1889.

Lájpcig István, niklai földbirtokos, nyugalmazott állami
mérnök, Lájpcig János kapolcsi ev. esperes-lelkész fia, 200
koronát hagyományozott ugy, hogy kamatai évenkint a templom céljára fordíttassanak.
VI. Lájpcig István 1897.

Lájpcig István 1000 koronát hagyományozott ugy, hogy
kamatait a lelkész élvezze.
VII. Csatári Pál. 1 8 9 0 .

Csatári Pál 400 koronát hagyományozott ugy, hogy a
kamatok a tőkéhez csatoltassanak mindaddig, mig a felszaporodó tőke képes leend egy 3-ik nagyharang beszerzési és
felállítási költségeit fedezni. A tőke 1907. év végén 1175 korona 50 fillér volt.
Tanítók.

Tanítói voltak a gyülekezetnek amint a létező jegyzőkönyvekből megállapítható :
1. Szabó Ádám
1790—1810-ig.
2. Kárlóczy Ferenc 1810—1820-ig.
3. Szabó András
1820—1855-ig.
4. Balogh István
1855—1869-ig.
5. Gselman Mátyás 1869—1873-ig. Innét Pathra ment.
6. Szüts Imre
1873—1876-ig. Innét Szent-Gróthra
ment.
7. Gselman Mátyás, Pathról visszajövet 1876—1906
szept. 1.; midőn is miniszteri elismeréssel nyugalomba vonult.
Kapolcs, 1908 ápril 14.

Jvfagyari JVfiklós
ev. lelkész.

Az eöcsi ág. hitv. evang. egyház története.
Az eöcsi ág. hitv. evang. egyház keletkezésének ideje,
a gyülekezet birtokában levő okmányokból meg nem állapitható, miután valószínű, hogy az üldöztetések idején, ha voltak is összejöveteleik, tanácskozásaik, azokat irásba nem
foglalták.
II. József császárnak „türelmi parancsa" az eöcsi hivek
szervezkedését is lehetővé tette s ennek nyomát a jegyzőkönyvekben feltaláljuk. Nincs ugyan hivatkozás reá, de az a
körülmény, hogy 1786-ban számadást tartottak s hogy rendes
„curator"-juk volt Szántó Mihály személyében, a szabadabb
fellélekzésre enged következtetni.
Ezen számadás szószerint a következő bevezetéssel bir:
„Anno 1786. Perceptio. A minemű pénzt ezen épülendő Imádság, oskola és Mester házra ezen Eöcsi Evangelika gyülekezetbeliek maguk jó Szántukból Agilis Szántó Mihály Curatorsága alatt offeráltak, azoknak neveit az offerált summával
együtt igy következnek."
Eszerint Eöcsön imaház, iskola és tanitólak 1786-ban
épült. Hogy azelőtt volt-e iskolájuk, imaházuk, az meg nem
állapitható, de valószinü, hogy nem volt.
Hogy József császárnak türelmi parancsa mily hatással
volt Eöcsön a közigazgatásra is, igazolja ugyanezen év egyéb
bevételeit képező tételek között előforduló eme jövedelem :
„Büntetésből jött be az Esküdtektül az Luth. részére 9 garas."
Ezen a cimen a gyülekezetnek évek hosszú során át
volt bevétele.
Ugyanezen évben a gyülekezet tanitót is választott Takács János személyében, aki 1790-ig szolgálta a gyülekezetet.
1789-ben tartott számadás tételei között már lélekpénz
is szerepel, de csak általánosságban, — a családfők megnevezve nincsenek. Ezen a cimen 22 frt 1 garas 2% krajcár
folyt be, s mivel a következő évben 46 családra 25 forint
10 garas esett, ebből arra lehet következtetni, hogy az eöcsi
ev. gyülekezet mintegy 40 családdal alakult meg.
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1790-ben Takács János tanitó meghalt. Az ezen évről
szóló számadásban a következő érdekes tételek fordulnak elő
a temetési költségek között: Barátnak 5 garas. A dörögdi
mesternek búcsúztatásért 10 garas. T. Villfinger urnák elpredikálásért 1 frt. Hogy a barát micsoda funkciót végzett,
vagy mi cimen járt neki 5 garas, azt a számadásból megállapítani nem lehet.
Hogy az eöcsi egyház már 1789-ben is csatlakozva volt
valamelyik anyagyülekezethez, bizonyítja ezen tétel: Praedikátor urnák az 1789-ik Eszt. fizetésében 4 frt." De hogy
melyik egyházhoz volt csatolva ezen időben, — nem tudni.
Azt talán valamelyik szomszédos anyaegyház kimutathatná.
1790-ben egy rendes jegyzőkönyvre akadunk az eöcsi
gyülekezeti számadó könyvben. Ezen jegyzőkönyv kötelezi a
kurátort, hogy a bevételeket, különösen a befolyt lélekpénzeket részletesen jegyezze fel s kimondja, hogy: „Mely végzés
a végre jegyeztetik ezen Prothocollumban, hogy ha ennekutána az Curátorok ezek ellen vétenek és igy helytelen cselekedetek által az Eklesia legkevesebben is kárt vallana, mint
ezt az elmúlt esztendőkben magunk kárával tapasztaltuk, az
az kárnak elégtételére köteleztetik."
Meg is lett az eredménye ezen határozatnak, mert már
a következő évben rendes számadást találunk. Itt tűnik ki,
hogy 1790-ben 46 család volt Eöcsön s fizettek 25 frt és
10 garast. 1790-től 1800-ig Bodátzy András a gyülekezet
tanítója.
Ennek idejében — 1793-ban — egy nyugtával találkozunk. A nyugta szószerint a következőket mondja: „Azaz
tíz forintokról, melyeket Első Ferenc Fölséges Királyunkoz
vonzó szeretetünknek megbizonyítására Egyházhadi segítségül
nyújtott az Eötsi Evangelika sz. Gyülekezet." Tehát: adjátok meg a császárnak, ami a császáré !
1799-ben templom építéshez készül a gyülekezet, meg
akarja adni az Istennek is, ami az Istené!
1799-ki számadás püspöki látogatásról tesz említést ezen
kiadási tételével: „Feő Tiszt. Superintendens ittlétekor költség . .
Valószínű, hogy ennek buzdítására határozta el a
gyülekezet a templomépitést.
Sajnos, hogy erre nézve bővebb felvilágosítást nem nyújt
a gyülekezeti jegyzőkönyv. Építkezési kiadásokat két éven
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keresztül is találunk u. m. 1801-ben Tömböl Pál és 1802-ben
Pulai Mihály tanitók idejében. Egyik harangját 1880-ban ajándékba kapta a gyülekezet Bóday Mihály nevü buzgó hívétől.
Valószínű az ezidő szerint Bódén tartózkodó Bóday család
egyik ősétől, mivel régebben eöcsi birtokosok voltak s innen
költöztek Bódéra. A másik harangját közadakozásból 1805ben szerezte.
1807-ben a curátor „kar és oltár kerületi csinálásért"
fizetett 53 frt 6 garast s ezzel a templom építési költségek
jó időre megszűntek.
Szépen jellemzi őseink hitbuzgóságát ama körülmény,
hogy minden számadásban találkozunk pénzbeli ajándékozásokkal és hogy az évi erszénypénz 15—18—20 frtra szaporodott. Ha tekintetbe vesszük, hogy egy merce rozs 6 garas
értéket képviselt, ugy ezen erszénypénz a mai értékekhez viszonyítva szép összeget képviselt.
Ezen időtől fogva — miután a gyülekezet magát rendbe
hozta — nevezetesebb mozzanattal nem találkozunk néhány
esztendőn keresztül.
1813-ban Papp Mihály lesz a gyülekezet tanítója.
1815-ben Fadgyas Gergely választatott meg. Ennek idejében 1819-ben a templom tornyát javította az egyház.
1820—1837-ig Kárlótzy Ferenc.
1837—1843-ig Zathureczky Lajos a tanitó.
Ez időtájban sajnosan tapasztaljuk, hogy a hívek egyházi adójukat nem a legrendesebben fizették be az egyházi
pénztárba, a „restantiák" egész sorozata fordul elő.
1843—1852-ig Szarvasy Sándor volt a gyülekezet tanítója. 1844-ben a templom tornyát építtették s a tanítói lakot
bővíttették.
1852—1868. Jánosy József.
1868—1875. Simon János.
1875—1876. Gay Károly.
1876—1888. Pataky Béla voltak a tanitók. Pataky Béla
idejében a gyülekezet segély-gyüjthetésért folyamodott a minisztériumhoz, hogy templomát és iskoláját jó karba helyezhesse. Az engedélyt megkapta. Az adakozók sorában őfelsége I. Ferenc József neve is szerepel, aki 100 frttal járult
e szent cél előmozdításához. A gyűjtés két izben is eszközöltetett, mivel az elsőnek eredménye nem olyan volt, hogy
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az építkezésbe a gyülekezet bele foghatott volna. Miután a
szükséges összeg a gyülekezet rendelkezésére állt, templomát
teljesen jó karba helyezte ; a tanítói lakot és az iskolát is
némileg rendbe hozta.
1888-tól a mai napig Benkő Béla a gyülekezet tanítója.
Hivataloskodásának idején s az ő hathatós közreműködésével a következő — feljegyzésre méltó — események fordultak elő :
Magtár alakult, melynek jövedelme az amúgy is szegény
gyülekezet gondjait nagyban enyhití.
1896-ban teljesen uj pajtát és magtárt építtetett 1000
korona értékben.
1899-ben az egyik megrepedt harangja helyett közadakozásból egy uj 372 klgros harangot szerzett 744 korona
értékben.
1901-ben a tanitói lakot teljesen átalakítva tűzmentes tetőre vette 2000 korona értékben.
1896 junius 18-án Főt. Mélt. Püspök ur, Nagyságos Ihász
Lajos egyházmegyei felügyelő ur (jelenleg a dunántuli egyh.
kerület felügyelője, főrendiházi tag) társaságában az eöcsi
gyülekezetet is meglátogatta. Ismert ékesszólásával, mindenkit meggyőző érvelésével ajánlotta, hogy a gyülekezet nő
tagjai egyletté alakuljanak s nemes lelkük sugallta csekély
évi tagsági dijak fizetéséből lassanként egybegyűlő nagyobb
összegeket, a templom diszitését célzó szerek vásárlására fordítsák. Sőt evang. vallásunk szellemének megfelelőleg tűzzék
ki céljokul a szegények és betegek gyámolitását is.
A nőegylet megalakult s mai napig is fennáll.
Áldásos működésének gyümölcsei ezideig: 4 drb gyertyatartó az oltárra ezüstözött bronzból, 70 kor. értékben.
1 drb aranyozott bronz kehely, tányérral, 40 korona
értékben.
1 oltárteritő 40 korona értékben.
A templom belsejét befestette 200 kor. értében 1903-ban.
Jelenleg a nőegyletnek 300 korona készpénze van. Ezen
összeget a templomba veendő harmónium, esetleg orgona
árába óhajtja fordítani. Az orgona javára közadakozás utján
befolyt ezen felül: Amerikából az ott ideiglenesen tartózkodó
híveinktől, Benkő Béla tanitó megkeresésére 130 korona. Itthon a hívek részéről gyűjtő íven 250 korona.

4Í
Az orgonát, illetve harmoniumot az egyház még a folyó
évben akarja megszerezni.
*

*

*

Eddig megsegített bennünket az U r ! Megsegített, mert
bíztunk benne. „A mult bennünket is buzgóságra, hűségre
int, hogy elmondhassuk Pál apostollal . . . Semmi el nem szakaszthat az Isten szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.® (Raffay Sándor.)
Eöcs, 1908 április hó 15-én.

$enkp £é!a
a gyülekezet tanítója.

A taliándörögdi evang. egyház törtenete.
Taliándörögd kisközség Zalavármegye tapolcai járásában
középkiterjedésü határu és nagyságú falu, melynek lakossága
kb. 1300 lelket számlál. A lakosság nyelvre nézve tiszta magyar ; vallásra nézve nem egészen fele róm. kath., kb. egyharmad része ág. hitv. evang., a többi pedig református és
kevés izraelita.
A község összes lakosságának egyharmad részét tevő ág.
hitv. evang. lakosság a község határának kb. egynegyed részét birja. Az evang. hivek jogi viszonyaira nézve elmondhatjuk, hogy a jóval több lelket számláló róm. kath. lakossággal egyenlő jogokat élveznek és községi tisztségekre megfelelő arányban választatnak, továbbá a község közös jövedelméből igazságos arányban osztoznak. A hangulat a többi
felekezetbeliekkel szemben teljesen békés és atyafiságos. —
Nevezett leányegyház a kapolcsi anyaegyházhoz tartozik;
azzal — valamint Eöcs leányegyházzal — együtt közös lelkész vezetése alatt áll.
A taliándörögdi evang. leányegyház a kapolcsi anyaegyházzal egyidőben — a reformáció hazánkban való elterjedésének első évtizedeiben — alakult meg. Megalapítása körül
a ma is élő Nyirádi-család őseinek vannak legnagyobb érdemei. Megalakulása után hosszú időn át — egészen 1799-ig —
nem volt tanítója. Ezen hosszú idő történetére nézve az egyházközség iratai között nem — vagy pedig csak nagyon kevés — adatot lehet találni. Annyi azonban nyilvánvaló, hogy
az üldöztetés szomorú időszakában ezen egyház tagjai is ki
voltak téve a zaklatásoknak és azokat el nem kerülhették.
Ezt legjobban azon tény bizonyítja, hogy a hivek által az
egyház megalakulása utáni időben szerzett 45 forint értékű
harangot a róm. katholikusok elvették tőlük. Ezután egészen
1790-ig nem is volt harang az egyház birtokában, amikor is
a hivek részben saját erejükből, részben pedig jószivü adakozók áldozatkészsége folytán egy — ma is meglévő —
133 fontos harangot vettek, melyen egészen világosan a következő körülírás olvasható: „Gos Mich Johann Kol in Pest."
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Alul apróbb betűkkel: „Pró eclesia evangelica dörögd in Szaladiensi Comitatn." Ugyanezen idó'tájban vett az egyház egy
47 forintos harangot is.
A lányegyház első tanítója — Iklódi Szabó József —
1799-ben május hó 2. napján foglalta el ezen állását. Tanítóskodása első időszakában nem volt még az egyháznak temploma. Istentiszteletet mindennek dacára rendesen tarthattak;
imatermül használták a tanitólakás első szobáját.
Iklódi Szabó József hivataloskodásának nagyobb jelentőségű eseménye az, hogy a kisded gyülekezet 1819-ben megkezdi, 1821-ben pedig befejezi temploma megépítését, megépítvén azt ugy, amint ma is áll. A templom az egyházközség telkének déli végén áll, egészen nyílt utcán. Déli végén
össze van épitve vele egy 11 öl magas torony, melyben a
két harang van elhelyezve. Bejárata a torony alatt van, a bejárattal szemben van fölállítva az egyszerű oltár és e fölé
épitve a szószék. A bejárat fölött egy kis karzat van épitve,
ezen van elhelyezve az orgona. A templomban ezenkívül nincs
is karzat. A földszinten jobbról és balról egyszerű keményfa
padok vannak külön a nők és külön a férfiak számára. Ugy
látszik, az építés 1821-ben lett befejezve, mert ezen évben
szenteltetett fel. Az építést Nusal János végezte. Az egyház
tagjai közül a templomépítés körül legtöbb érdemet szerzett
Pomogovics Sámuel, Magyar Mihály, az előbb — a gyülekezet alapításánál is — emiitett Nyirádi család. Iklódi Szabó
József hivataloskodása idejéből, 1831-ből, van az egyháznak
cinből egy gyónókannája ezzel a fölirással: Az anya a' Leányának 1831. Esz.
Iklódi Szabó József 38 évig — 1837-ik évig — tanítóskodott. Az egyház második tanítója Varga Márton 1837-től
1847-ig — tehát 10 évig — tanítóskodott ezen egyházban.
Utóda Rádly János 1847-től 1858-ig volt tanitó és az
elnyomatás eme szomorú korszakában egyúttal kerületi jegyző
is. A gyülekezet idősebb tagjainak bizonysága szerint csak a
templomi teendőket végezte maga. A tanítást általa fogadott
segéddel végeztette.
Prátser József volt az egyház negyedik tanítója 1858-tól
1863-ig.
Utóda 1863-tól 1868-ig Szabó József volt. Az ő idejében az előbb említett 47 frtos harang elhasadván, ezt 1867-
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ben egy 114 frtos haranggal cserélte el az egyház, amely
ma a második — kisebb — harangja az egyháznak. Rajta
ezen körülírás olvasható : „Öntötte Gloger Sándor, Veszprém
1865." Ugyancsak 1865-ben vett az egyház egy — már akkor sem uj — 4 változatú, hátuljátszós orgonát, mely az
előbb említett kis karzaton van ma is elhelyezve.
Az 1868. évi országos törvény nyomán az oktatás terén
országszerte üdvös fordulat következett be. A taliándörögdi
evang. leányegyház iskolája is a fejlődés útjára lépett annyival is inkább, mivel tanítója: Halász György, szívvel-lélekkel
tanító volt. Tanítás előbb is volt ugyan az egyház iskolájában, de tanításról igazán csak az ő tanítóskodása óta beszélhetünk. Kilenc évig, 1868-tól 1877-ig volt tanítója az egyháznak. Sírjába a legőszintébb részvét kisérte, emléke ma is
él a hívek szivében !
Utóda és egyúttal az egyház hetedik tanítója, Tóth József 1877-től 1906 végéig működött. Hogy mint tanító, mint
töltötte be hivatását, azt az egyházmegyei iskolavizsgáló bizottság évi jelentései mutatják meg. Közel 30 évi hivataloskodása alatt az egvházközség története a következőkben foglalható össze : 1882-ben az egyház tagjai közül néhányan —
mivel eddig semmi néven nevezendő oly közös vagyona nem
volt az egyháznak, amelynek jövedelmét a fölmerülő szükségletek fedezésére fordíthatta volna — adakozás formájában
magtárt alapítanak. Ez a magtár csak egyesek által alapíttatván, jövedelmét pedig az egyház tagjai mind élvezték, 1889ben még ugy alakíttatott át, hogy abban az egyház minden
tagjának része legyen. E célból hat osztályú kivetés eszközöltetett, mely szerint a befizetett I. osztályú hozzájárulás három p. mérő rozs, minden következő osztály félmérővel kevesebb, ugy, hogy a VI. osztály befizetett alaptőkéje egyenkint tél mérő volt. Az ugy kivetett magtári alaptőke 117 és
V5 p. mérőt tett. A megalakult magtár számára a tanítói udvarban külön magtárhelyiséget építettek 1889-ben.
1883. évben a roskadozófélben levő templom és toronytetőt újból építtette az egyház, még pedig mint előbb is volt,
fazsindelyre. Ezen építés költségeire gyűjtés utján 745 frt és
83 kr. gyűlt össze.
Főtisztelendő és méltóságos Gyurátz Ferenc püspök ur
1896. évi főpásztori látogatása után — nyilván az ő hatha-
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tós buzdítására — megalakult a leányegyházban a nőegylet,
mely néhány évi áldásos működése folyamán sokat tett különösen az oltár földiszitése és a templom fölszerelése körül.
Nevezetesen egy kelyhet és egy tálat vett az úrvacsora
osztáshoz. A kehely alsó részén ily körülírás olvasható:
„Vette a t.-dörögdi ev. nőegylet 1897-ben." Továbbá két oltárteritőt és szószékteritőt vett: egyet a böjti időszakra, egyet
pedig az év többi részeire szánva. Az első fekete, az utóbbi
piros bársony. Ugyanezen időtájban az egyház egyik buzgó
leánya, Dani Eszter, a régi elavult oltárkép helyett ujat vett,
mely Kr. Urunk dicsőséges föltámadását ábrázolja. 1898-ban
a számadó közgyűlés jegyzőkönyvének egyik tétele szerint
324 korona fordíttatott a tanitólak és gazdasági épületeinek
javíttatására, de különösen az udvar melletti kőkerítés építtetésére. 1902-ben az egyháznak egy a messze idegenbe —
Amerikába — szakadt buzgó tagja, Bursy József egy csillárt
készíttetett a templom számára. A nevezett csilláron ily fölirás van : „Vette Bursy József 1902."
Tóth József 1906 nov. 1-én nyugdíjaztatván, utódjául az
egyház 10 pályázó közül Kovács János oki. tanítót választotta
meg tanítójává. Az ő működése az 1907. év február hó 24-én
történt beiktatás után kezdődvén, rövid 1 évi működése folyamán a következők történtek az egyházban :
A templom és toronytető roskadozó félben lévén, az 1907
jun. 7-én tartott közgyűlés elhatározza, hogy azt újból építteti, még pedig az eddigi fazsindely-fedélzet helyett tűzmentes tetőre. Ezen, valamint a későbben hozott közgyűlési határozatok értelmében a templomtetőt eternit palával, a toronytetőt pedig cinkbádoggal (horgannyal) fedette, a templom
fáját teljesen újból építtette, a torony fáját pedig kijavíttatta
az egyházközség. Egyúttal uj toronyablakokat is készíttetett.
Ez az építkezés összesen 2206 K 58 f.-be került. Ezenkívül
a tanítói gazdasági épületeken 121 K 49 f. értékű javítást
volt kénytelen eszközöltetni. Igy a mult évben csak építkezésekre 2328 K 7 fillért költött az egyház. Hogy ez a teljesen vagyontalannak mondható egyház a rendes évi szükséglet fedezésén kivül anyagi erejét ennyire meghaladó kiadások
fedezésére ezen rövid egy évi idő alatt képes volt, az —
amint a jegyzőkönyv adataiból kitűnik — részben a kerületi
gyámintézet előző évi, valamint nagyságos Ihász Lajos ur és
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nagyságos Purgly Sándor ur régebben adott kegyes adományaiból gyűlt tőkék és kamatok fölhasználása folytán, de
nagyrészt a hivek kivételesen nagy megadóztatása által volt
lehetséges. Ezeknek összege 772 K 24 fillér volt. Ugyan e
célra használta föl az egyház a kerületi gyámintézetnél Nt.
Magyary Miklós lelkész ur által 1907-re kieszközölt 100 K
kegyadományt, valamint a helybeli református testvéregyház
20 K, Varga József (református) 10 K és az egyház 4 tagjának 26 K (összesen 56 K) e célra adott adományait is.
így a fenti nagy összegű épitési költségekre csak 928 K
24 f. fedezete volt az egyháznak. A többit — valamint a
évi szükségletet — a hivek nagymértékű megadóztatásából
volt kénytelen előteremteni. Részben személy, részben pedig
állami adó után kivettetett az egyháztagokra 1510 K 11 fill.
Kovács János 1907. évi gondnok kezére befolyt bevételek
összege 3161 K 60 fill., a kiadásoké 2880 K 60 fill., a pénztári maradvány 281 korona volt.
Ezek a hallgatag számadatok minden szép szónál ékesebben hirdetik és egyúttal bizonyítják is a t.-dörögdi ág. h.
evang. leányegyház tagjainak egyházunkhoz való hű ragaszkodását és buzgó vallásosságát!
Az 1889. évben 117 V2 p. mérő alaptőkével megalakult
gyülekezeti magtár a jelen év folyamán közgyűlési határozattal 121 p. mérőre (77 Hl. 44 lit.) szaporittatott. Ezen magtár célja a tőke — mint gyülekezeti vagyon — sértetlen megtartása mellett az évenként befizetett kamatok pénzértékének
fölhasználásával könnyíteni az egyháztagoknak az egyházi teherviselést. A magtári tőkék az egyház tagjainak — esetleg
ha kerül, másnak is — két kezes által is aláirt adóslevélre
adatnak ki.
Van az egyháznak ezenkívül Bursy Bálint által harangnagyobbitásra hagyott 100 K tőkéje, amelynek kamatai a tőkéhez csatoltatnak. Birtoka az egyháznak 8 hold szántó és
10 hold rét, a tanitó használatában. Épülete a templomon
kivül az azzal egy telken épült iskola és tanitólakás gazdasági épületekkel együtt. Tűzkár ellen az Első Magyar Ált.
Biztosító társaságnál vannak biztosítva.
Az egyház háztartását az évenként választott gondnok
vezeti, akit a közbizalom választ. A gyülekezet vagyonát felelősség terhe mellett kezeli. A tett bevételek és kiadásokról
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az egyház nyilvános gyűlésein számot ád. Hivatalával semmiféle fizetés nem jár. Jelenlegi gondnok Fábján József. —
Segédje a dékány (egyházfi) és a magtár kezelésével megbízott külön magtári gondnok.
Sírkertjét az egyház a reformátusokkal együtt bírja. A
szántóföldektől egy sánc, a r. kath. temetőtől egy keskeny
ösvény választja el.
Iskolájába jelenleg 70 gyermek 6 osztályban nyer oktatást. A tanítói fizetéshez az állam 72 K-val járul hozzá.
T.-Dörögd, 1908 április 24.

Kovács János
tani tő.

A kövágó-eörsi ág. hitv. ev. gyülekezet története.
Kővágó-eörs határával a Balaton partján fekszik, sőt határának mintegy kétezer holdja a Balatonban ad néki, mint
tulajdonosnak halászati jogot. Talán nem lesz érdektelen, ha
itt pár szóval a kővágó-eörsi gyülekezet történetének rajzolásánál a Balatonról is emlitést teszünk
A Balaton és annak partvidéke az ős ókor óta emlegetett hely a történelemben. Előbb a kelta, utóbb a rómaiak
világuralmáról ma is itt létező romok és földből kiásott koporsók felirataikkal tesznek kétségbevonhatatlan tanúbizonyságot. A Balaton ősi neve dr. Ortvay Tivadar „Magyarország
régi vizrajza a 13. század végéig" cimü műve 106. lapján
„Pleso". Pleso kelta név, eszerint a kelták hivták igy a Balatont. Görögösen „Peiso" és „Pelso" néven is neveztetett.
Ez elnevezések azonban már későbbi keletkezésüeknek jeleztetnek. Mindezek az elnevezések általános jelzései a Balatonnak, mert Peiso, Pelso avagy Pleso mocsaras, vizes helyeket
jelentenek. A Balaton az ős ókorban környezetével mocsaras,
vizes, vizállásos hely volt, mert történelmi tény, hogy Galerius császár csapoltatta le a mellék mocsaras helyeket, mint
Sóstó, Káli-földek, Salföld, Bugyberek, ábrahámi-hegyszoros
lefolyással, hol ma is megvan e vidék vizállásának lefolyása.
A rómaiak világuralmának lehanyatlása után a szláv uralom lépett hóditó előtérbe. A szláv nyelvben Blato vizes,
mocsaras, vizálló helyet jelent, igy a történelem arra enged
bizonyitólag következtetni, hogy Balaton a szláv nyelvből
vette elnevezését, mert a magyarok honfoglalásának idején
Eurs vezér kapta volna a Dunántulnak ezen részét és itt a
magyarok már a Balaton elnevezést talilták.
Eurs a Battyányiak egyik ősének történelmünk állítása
szerint előneve.
Eurs vezérről van itt a Balaton mentén annyi Eurs—Eörs—
Örs előnevü falu : Kis-Eörs, Felső-Eörs, Kővágó-Eörs stb.
Ezeket jónak találtam felemlíteni, mielőtt a kővágó-eörsi
evang. gyülekezet történetének megírását kezdeném.
4
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Széles Balaton mentét Eurs vezérrel törzsgyökeres magyarság foglalta el. Egy pillantást vetve az ősmagyarok természeti és természetes életmódjára, ezt könnyű megérteni,
hogy miért ? A halászat, vadászat, vándor nomád nép lévén,
ősfoglalkozása volt a magyarnak. Délen a Balaton, éjszakon
a Bakony, halban, vadban bővelkedett, ősmagyar ilyen otthont édesen fogadott. Hozzá a hatalmas Badacsony tőle keletre s nyugatról koszorú módjára övező hegyekkel, tüzes
borával, mely a római császárok udvarainál is jó kedvre hangolta az ős latinok fejedelmeit, hogy lépett volna innét tovább a boldog hazát kereső, honfoglaló magyar. Felvette legelsőben e vidék a kereszténységet. Tisztelve a hóditó emlékét, mégis kegyelettel hajolva a krisztusi valláshoz is, mint
minden megyében számos község, ugy e vidék községei közül is több, egy szent nevét védszentként vette fel elnevezésére. Kővágó-Eörs sem volt eleve „ Kővágó-Eörs
hanem
„Boldogasszony-Eörs".
A reformatio felléptével felvette a protestáns vallást és
ekkor mindent, ami a régi tévtanokra csak emlékeztetné is,
mellőzendőnek mondotta s ahol ma a község nagyobb része
elterül, ott kőfaragók lévén, Boldogasszonyfa-Eörs helyett elnevezte magát Kőfaragó-Kővágó-Eörsnek. Régi hiteles okmányaiban ugy említtetik: Kővágó-Eörs, aliter: Boldogaszszony-Eörs.
Kővágó-Eörs régebben mezőváros volt, most falu, Zalamegye tapolcai járásához tartozik. Posta, távirdahellyel, piaccal, elég virágzó kereskedéssel, a Balaton partján fürdő és
nyaraló telepekkel, mely telepek az épen most, 1908. évben
épülő vasút forgalma folytán reménylhetőleg nagyban emelik
e vidék nagy borkereskedését. Kővágó-Eörs ősidők óta kikötőjével és hajózásával összekötő kapocs Zala és Somogy
között.
Mint egyházközség, okmányok alapján vallhatjuk majdnem egyidős a reformatióval. Egy 1774-ben kelt okmány tanúsítja, hogy 1555—1605-ig itt már rendszeres protestáns
isteni tisztelet tartatott, miután az egész község protestáns
hitre tért. Az alig 50—60 lélek római katholikus hivő is a
protestáns templomban békességgel tartotta isteni tiszteletét.
A gyülekezet békéje mint általán a magyarhoni protestantismusé tartós és szilárd nem lehetett. Modor György róm. kath.
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plébános és Kozovits Ferenc kanonok a békétlenség üszkét
hintették el közöttük. A község lakossága által ős eleve épített templom és templomi íöldek az ujitott vallás hiveié maradtak, miként voltak. Több okmány igazolja, hogy ezek miatt több ízben volt kellemetlen összeütközése a római katholikus hívekkel. Mikor felsőbb helyről jött vizsgálat folytán
sem voltak képesek a római katholikusok az evangélikus
templomot birtoklásukba megszerezni, erőszakkal próbálták
elfoglalni. A támadás ellen — a szájhagyomány szerint —
Mezriczky Sámuel, Rúzsa János, Bárány Sándor lelkes buzdítására a protestáns hivek templomukat kocsik s szekerekkel vették körül, hogy ellenség ahhoz ne férjen s azokon
mint bástyákon belül a szomszéd faluból segítségül jött protestáns atyafiakkal együtt várták az ellenséget. Zalavári kanonok és egy esperes Kékkút felül barátok által fanatizált
népet és papokat vezettek, de velük szemben az elszánt túlerőt látva, visszavonulni voltak kénytelenek. A templom az
evangélikusok birtokában maradt s ez idő óta a béke angyala őrzi azt.
Ha magyar hazánkban kellett, itt kellett, ha hazánkban
voltak, itt voltak a protestáns vallásnak igazi őrei: Cháfordi
Tóth Péter, Domokos Ferenc, Bóday Mihály stb., akik egyházukért semmi néven nevezendő áldozattól vissza nem
riadtak.
Ugyan a fentemiitett okmány 1774-ből tanúsítja, hogy
1605, sőt 1621—31. rendszeresen ágostai confessiora alakult
gyülekezetnek kassai Huszár András volt lelkésze, majd
1647-ben Dvornicenus Márton, kinek helyébe 1650-ben Joós
György jött. 1653-ban Kürty Gergely, míg 1666-ban ismét
Joós György került vissza. 1674-ben midőn a pozsonyi vértörvényszéket tartották, Soós Gergely volt kővágóörsi ág.
hitv. ev. lelkész, ki Pozsonyba meg is idéztetett, de többet
róla nem tudunk. (Lásd „pozsonyi vértörvényszék adatai"
Rácz Károly szapárfalvai református lelkész műve) 1681-ben
ismét Joós György került vissza Kővágó-Eörsre lelkésznek,
akit egy másik okirat szerint alattomosan megtámadott a zalavári apát, megverte és német katonaság által kiraboltatta,
kit azonban hivatalába a gyülekezet közpanasza folytán viszszahelyeztek és 1689-ig folytatta hivatalát. Utána jött Czuktrán András 1692-ig, ezután Tömjén Balázs megszakítással
4*
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1719-ig, mert 1706-ban Benedek napján, március 21-én Csurgó
György Simonyiból jött lelkésznek Kővágó-Eörs, aliter Boldogasszony-Eörsre, de rövid évek múlva Tömjén Balázs Csurgóval ismét visszacserélte a helyét. (Eddig okmányokból.)
Nomád életre valló szokása volt a protestáns papságnak
a 17. század végével és a 18. század elejével, amikor hivek
papnak, pap hiveknek Benedek napjára felmondhatott és az
esperesek közvetitésével, mint a szent congreatio-tól nekik
rendelt helyeket felcserélték.
Az ezek után következő lelkészek anyakönyvi adatok
kapcsán név és időrendben a következők: Iványi Sándor
1741-től, Szentgróti Mihály 1749-től, Rátkóczy Temlin Miklós
1756-tól. Szalay Ferenc 1765-től, Murmann Mihály 1772-től, Németh István 1783-tól, Búzás István 1784-től, Murmann Mihály
1787-től, Kis János 1799-től, Sikos István 1802-től, Barla Mihály
1810-től, Horváth Zsigmond 1824-től, Király József 1846-tól,
Eősze István 1856-tól, Horváth Sándor 1877-től s végre a
jelenlegi lelkész Czuppon Sándor 1886-tól.
Kővágóörsön 1854-ben volt tagosítás. A gyülekezet azideig meglevő birtokához több birtokot szerzett, részben birtokai hagyományok folytán is szaporodtak. így 1828-ban január 24-én 2310 váltó forintért megvette az úgynevezett Satt
szőlőt Diskay Ferenc senioratus inspektor és ifjú Bárány Pál
kurátorsága alatt Farádi Vörös Anna asszonyságtól, néhai
Salamon István özvegyétől. Ma mint tagositott birtokok kitesznek 40 katasztrális hold szántóföld, 54 kat. hold erdő,
10 kat. hold rét, 5 kat. hold szőlőt.
Jelenleg Kővágó-Eörs lakosainak száma 2092, akik közül 674 ág. hitv. evangélikus, 55 ev. református, 1109 római katholikus, 233 izraelita, 21 egyéb. Az ág. hitv. evangélikusokkal az ev. reformátusok a nagygeresdi egyezségen
a legbensőbb viszonyban állanak ugy, hogy itt nézeteltérést
nem ismernek. Egymás iránti testvéri szeretetük jele, hogy
jelenlegi felügyelőnk Papp Lajos, községünk körjegyzője ev.
refolmált hitvallású. A r. katholikusok a leirt multakban inkább a szegénység osztályát képezték, de a község nagyobbodásával bevándorlás folytán felettébb elszaporodtak és ha
vagyonban nem is, de lélekszámban messze túlszárnyalták az
evangélikusokat.
A község közepén kiemelkedő sziklás magas domb van,
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azon épült a protestáns templom, de hogy mikor, megállapítani nem tudjuk. A torony eleje 181 l-ben építtetett. 1863-ban
a templom beboltoztatott; 1906-ban a templomtető egészen
újból lett cserepezve és a megrongált épületfák helyett ujak
állíttattak be. 1907-ben a haranglábak renováltattak. Tornyában 3 harang van, amelyek közül az egyik 918, a másik
463, a harmadik 264 fontnyi nehézségű. Templomában 1833
óta hét változatú orgonája van. Temploma ékszerekkel és diszitményekkel is a kor kívánalmaihoz mérten eléggé el van
látva. Négy darab bronz gyertyatartót 1889-ben özv. Salkovics Antalné, Irén leánya konfirmáltatásának emlékére ajándékozta. Mig ugyanazon évben üvegcsillárját közadakozásból
szerezte. Szép oltárteritőkkel a nőegylet látja el a templomot.
Mária Terézia uralkodásának idejében a veszprémi püspök közvetlen az ev. templom elé építtetett hatalmas római
katholikus templomot, úgyhogy különös ritkaság az idegeneknek, midőn községünk felöl jönnek, messziről látják egymás utánban az evangélikus és katholikus templomokat.
Anyakönyvei a gyülekezetnek 1741 óta hiánytalanul léteznek. Isteni tiszteletei mindenkor a legpontosabban megtartatnak, ádventi és böjti magyarázatokkal, reggeli könyörgésekkel. A confirmatiói oktatást 8 héten át a lelkész teljesiti.
Iskolája emeletes, két tanteremmel, két tanitóval és két
tanitólakással. Az iskolák a kor kívánalmainak megfelelőleg
eléggé fel vannak szerelve a megkívántató tanszerekkel. Jelenlegi tanítói: Bándy Géza 1907. év október 1-én foglalta
el állását. Kővágó-Eörsre megválasztatott Somló-Vecséről. Másodtanitója Garab Lujza, 1903-ban lett Kővágó-Eörsön alkalmazva. Azelőtt 1873-tól Szollár István volt kántor-tanitója.
Elődje Cséry Sándor és ennek elődje Mátis György. Hogy
ezek előtt kik voltak a tanítók, nem tudjuk.
Az emeletes iskola eleve a zalai ág. hitv. ev. egyházmegye tulajdonát képezte mint algymnasium s 1872-ben ezt
az egyházmegye tovább fentartani nem tudván, vette meg
ettől a kővágó-eörsi ev. gyülekezet 4 ezer koronáért.
A gyülekezetnek szép értékű, 181 műből álló, 219 kötetet kitevő könyvtára van kathalogussal. A könyvtár felügyelete lelkész és felügyelő ikerelnöklete alatt áll, könyvtárnok pedig a helybeli kántor-tanító. Régi okmányokkal is rendelkezik
a gyülekezet, amelyek a lelkészlakon levéltárban őriztetnek,
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A kővágóörsi ev. gyülekezet áll kizártán a helybeli anyaegyházból, mert a hozzátartozó filiák csak egyházi szolgálmányait élvezik, de sem évi kiadásához, sem tisztviselőinek
fizetéséhez semmivel hozzá nem járulnak. Hozzátartozik Szepezd leányegyház 1 óra távolságra, templommal, iskolával
és rendes tanítóval. Ide a lelkész a gondnokszámadás tartására évenként egyszer megy ki. Hozzátartozik Köveskáltól
kezdve nyugatnak Keszthely, Boldogasszonyfa, Alsó-Páhok és
Reziig 28 község. E vidékeken szórványképen élő evangélikusok Péter-Pál napján Keszthelyen szoknak összeseregleni
és ott az állami felsőbb leányiskola egyik tantermében, a tanfelügyelőség által engedélyezetten tart évről-évre, az anyagyülekezet lelkésze isteni tiszteletet és közgyónást, melyhez
rendszeresen 70—80 lélek járul, mig az isteni tiszteleten
150—180 lélek vesz részt. Keszthely leányegyház 6 ezer koronáért vett fundussal rendelkezik a Deák-utcában sarokhelyen, ahol templomot szándékozik épiteni. Templom-alaptőkéje
pedig 7800 korona. Keszthely a dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerület kikeritő bizottsága által missiói központul jeleltetett és el lett fogadva ugy, hogy kívánatos, hogy itt mielőbb
templom építtessék és lelkész alkalmaztassék.
A kővágó-eörsi gyülekezetnek Szepezd filiájával, Keszthely missiói központtal és egyéb szórványaival összes lélekszáma 1107.
A kővágó-eörsi gyülekezet körében kitűnő érdemeket szereztek maguknak Chafordi Tóth Péter, aki 1776-ban oltárt és
oltárképet készittetett. Rendesi Bárány András és neje Gombos Eleonora, kik 1866-ban kereszteiő-követ, 1870-ben uj oltárképet készíttettek. Rendesi Bárány Pál 1867-ben erősen
aranyozott értékes gyónókelyhet adományozott. Mezericzky
Péter, ki a gyülekezetnek hosszú időn át felügyelője és alapitványtevője volt és a jelenlegi iskolaépületet, mint volt esperességi algymnásiumot is az esperesség az ő fáradságot
nem ismerő tevékenységének és munkásságának köszönhette.
Czigány Károly hosszú időn át buzgó felügyelő és esperességi inspektor, majd tiszti ügyész, ki a nevéről nevezett cigánykertet adományozta. Ezenkívül kegyes alapítványokkal rendelkezik a gyülekezet, amelyeknek kamataiból szegénysorsu tanulóknak könyvet vesz és tandijat enged el évente legalább 24 tanuló helyett. Ily kegyes alapítványok : Duchon Mihály hagyott
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1842-ben 84 koronát, Bóka Julianna férj. Izsó Józsefné 60 koronát, Sághváry Elek 600 koronát, Mezriczky Péter a gyülekezetnek 88 koronát, Izsó Pál 20 koronát, Bárány Pál szegény gyermekek taníttatására 126 koronát, Agilisek alapítványa 1848-ról a gyülekezetnek 54 kor., Király József lelkész
alapítványa a gyülekezeti célokra 1861-ről 80 kor., Esztergályos Gábor hagyománya 1884-ről ugyan a gyülekezetnek
108 kor., Búzás Károlyné, szül. Eősze Julianna hagyománya
1870-ről 200 kor. gyülekezeti célokra, 100 kor. lelCészpad
csinálásra, Bárány Anna férj. Ács Dánielné hagyománya 100
kor., Enesey Józsefné szül. Mesterházy Zsuzsánna hagyománya 1887-ről ugyan gyülekezeti célokra 240 kor., Isó Józsefféle testatio gyülekezeti szükségletekre 1862-ből 228 korona,
Kanyar János testatiója gyülekezeti szükségletekre 1887-ről
20 kor., Czigány Károly volt gyülekezeti felügyelőnek 1877ről tett adománya, egy az iskolától átellenes értékes kert a
tanítói javadalom gyarapítására; László Jánosné Eösze Klára
testatiója 40 kor., Gáncs Sámuel adománya 20 kor., Bóka
András alapítványa, mely neje halála után lesz esedékes,
400 kor., mégis Diskay János alapítványa, illetve adománya
a lelkészlak építéséhez 1680 kor.
Összes alapítványok és hagyományok 4208 kor., melyből a legnagyobb 1680 kor., a lelkészlak építésére elköltetett; azontúl is elköltettek a szabad rendelkezésre állók még
a jelenlegi lelkész idejövetele előtt. De a kizártán kegyes testatiók megvannak, melyeknek összege 1226 koronát tesz ki.
A gyülekezetnek van külön jótékony egyesülete, az 1895ben alakult nőegylet, előbb néhai özv. Sághváry Elekné szül.
Horváth Ida urnő, jelenleg nagyságos özv. Engelbrecht Károlyné szül. Sághváry Ilona úrasszony elnöklete alatt. Áldást
terjeszt e nemes intézmény szegények, iskola és templom
körül. Vagyona 2372 korona.
Van a gyülekezet kebelében dalárda is 25 taggal. Ennek
vezetője a helybeli ev. ;kántor-tanitó : Bándy Géza. A dalárdának, mely ez évben alakult, máris van tőkéje mintegy
60 korona.
Van evang. olvasóegylet-alap is : 300 kor.
A jelenlegi lelkész idejövetele előtt a gyülekezetnek tartozása is volt 15600 kor. Istennek legyen hála és dicsőség,
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bár tőkével nem rendelkezünk, de tartozás nem aggasztja a
gyülekezetet.
A község határa kitesz 4005 katasztrális holdat, amelynek legalább fele evangélikusoké, a másik fele megoszlik
katholikusok, zsidók s a fürdőzésre itt telket vett nyaralók
között. Régente, sőt ezelőtt csak 35 esztendővel is bámulatos
jómód volt ezen a vidéken. E vidék ezen első községében :
Kővágó-Eörsön a magyar kedélynek Eldorádója volt, de az
1888-ban fellépett philloxera pár esztendő alatt elsöpörte a
jólétet, elsöpörte a jólétet termő tökéket szöllős hegyeinkről
s akkor a nép a nyomor botjára jutott. Ma már ismét kezdünk kiemelkedni, mert szöllős hegyeinket oltványokkal ujitottuk, ugy hogy a kővágó-eörsi ág. hitv. ev. gyülekezet szokásos jövedelmei is helyreállanak. Vannak borházai, pálinkafőzője s azontúl terem szöllője; mégis a hivekre kivetett
egyházi adó, valamint az erdő jövedelme átlag kitesznek 8
ezer koronát, ebből tartja fenn az ősrégi gyülekezet önmagát.
Hivei ez ősi gyülekezetnek mindenkor tántoríthatatlanul
csüngtek és csüngnek a megmásíthatatlan ág. hitv. evang.
confession. Tudatával bírnak annak, hogy önkormányzatunkban a zalai esperességhez és az esperesség utján a Dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerülethez tartoznak.
A reformatio kezdetétől fogva mindeddig segített az Ur
és velünk volt az Isten védő, atyai kegyelmével. Reményünk
él, hitünk dictálja, hogy az a kegyelmes Isten, aki apáinkat
és minket eddig segített, védő-szárnyaival őrködik gyülekezetünk felett és megáldandja mindenkor ennek benne bizó
híveit.

A szepezdi ág. hitv. ev. leányegyház története.
Szepezd leányegyház közvetlen a Balaton partján 90
prot. lélekkel, templom, iskola és tanítói lakással, KővágóEörs anyaegyháztól s/4 óra távolságban. Múltjának történetét
homály fedi, hogy temploma a mult század 30-as éveiben
épült, ősök ősi buzgalmából, csakis annyit tudunk.
1896 junius hó 16-án Főtisztelendő s Méltóságos Püspök Ur, Méltóságos Ihász Lajos és Nagytiszteletü Czuppon
Sándor Urak látogatták meg ezen leányegyházat. A közgyűlést megelőzőleg Nagyt. Czuppon Sándor lelkész Ur ének
után a templomban imát mondott, s alkalmi epistolát olvasott, ezután pedig Főtisztelendő s Méltóságos Püspök Ur az
oltárhoz lépett, a „hit ápolásáról" tartott emelkedett szellemű
beszédet.
A szepezdi leányegyháznak temploma és iskolája jó karban van. Iskolájába jár 10 fiu és 11 leány, összesen 21 gyermek. A felügyeletet lelkész és a presbyterium gyakorolja.
Iskolája tanszerekkel és minden belkellékekkel eléggé fel van
szerelve. Tanítója Mészáros Gyula született Csánigon Vas
megyében. Oklevelét a soproni ev. tanitó-képzőben szerezte
1904-ben. A tanitó Szepezden az isteni tiszteleteket, Choral
szerinti éneklés, ima és predikátióval végezi.
A gyülekezet gyűléseiről rendes jegyzőkönyvet vezet.
Anyagi ügyeire vonatkozólag rendes körülmények között van.
Bevétele volt a mult évben 2673 korona 2 fillér, kiadása
2743 korona 62 fillér. Tőkepénze van a takarékpénztárban
elhelyezve 1430 korona 27 fillér, adósleveleken 1464 korona
42 fillér. A szepezdi ev. leányegyház hivei vallásos ügybuzgóságu prot. szellemtől áthatottan élnek.
Szepezd, 1908 április 10.
JAészáros
•V. tanitó.

ffi/u/a

Czuppon

Sándor

evang. esperes lelkész

A mencshelyi ág. hitvall. ev. egyházközség története.
Mencshely község Veszprém vármegye veszprémi járásában, Veszprém városától 25 kilométernyire, délnyugoti
irányban, a Balatonvidékét a Balatontól elválasztó fensikon
fekszik. Lakosainak száma 723, kik közül ág. hitvall. evang. 407.
Történeti múltja, mint possessiv primae
occupationisnak, visszanyúlik a honfoglalás idejéig. Hogy nagyon régen
már emberlakta hely volt, ezt bizonyítja a község körül lévő
számos temetkező hely. Az evang. templom és lelkészlak
közötti térség egykor szintén temető volt, itt még most is
alig fél méternyi mélységből emberi csontok kerülnek elő.
A községtől keletre mintegy kilométernyire levő vízfolyás
partjain állott egykor a Berki-vár, vagy kolostor, begyöpösödött alapfalai, itt-ott heverő faragott épületkövek és a szájhagyomány tartotta fenn ennek emlékét. A községtől másfél
kilométernyire délkeletre, az egykori ősrengetegben voltak az
úgynevezett buzavermek — ma szabályos alakzatú földhányások — valószínűleg arra a célra, hogy ellenség közeledtekor a nép itt rejthesse el élelmiszereit s értékesebb holmiját.
A község tőzsgyökeres magyar lakói régi időktől fogva
nemesi kiváltságokat élveztek. így az Antal, Bertalan, Fülöp,
Miklós és Sándor családok ; e nevek egyszersmind azt bizonyítják, hogy a keresztségben felvett név, mint családnév
szállott az utónemzedékre. Ezen családok nemesi jogait az
első Habsburg uralkodók külön diplomákkal újra megerősítették.
Mint általában a reformáció iránt fogékony magyarság,
a lakosok itt is korán csatlakoztak a protestáns felfogáshoz.
A község Dörgicse és Nagyvázsony tőszomszédságában lévén, mely két községben nagyon korán jelentkezett a reformáció, igen valószínű, hogy ezen érintkezés révén jutott a
megújított vallás első csirája a község lakosaihoz. Bizonyos
az, hogy 1600 táján már számosabban voltak a községben
evangélikusok, kiknek egyházi szolgálatait, a gyónáson kívül,
a zalamegyei Csicsó község plébánosa teljesítette; majd nem-
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sokára teljesen elszakadtak a veszprémi püspök kegyurasága
alatt állott plébániától s e miatt a lakosság a veszprémi püspökök részéről zaklatásoknak volt kitéve.
Hogy személyesen ki hirdette itt először az evangeliomi
tant, arra nézve homály takarja a multat. Bizonyára mint az
erjesztő kovász terjedt Sárvár és Pápa felöl az uj eszmeáramlat családról-családra, községről-községre, mig végre a
hivek számban és erőben annyira megnövekedtek, hogy egyegy községben a rendes egyházi élet kialakulhatott.
A reformáció első századában községünkben alig volt
szervezett gyülekezeti élet. Hazánkban az evangélikusok sokáig a kath. püspökök főhatósága alatt állván, csak az 1610.
évi zsolnai zsinat után lépett jobban előtérbe a különválás az
által, hogy az evangélikusok külön szuperintendenseket és
inspektorokat választottak. Tehát itt is csak a 17-ik század
közepe táján izmosodtak meg hitelődeink annyira, hogy lelki
szükségleteik kielégítésére prédikátort hívhattak. A legrégibb
anyakönyv (1716-ból származik) első lapján ez a feljegyzés
olvasható : „ 1660-ban Tiszt. Zedeni István ur volt mencshelyi
prédikátor és egyszersmind ő kegyelme administrálta Dörgicsét is a helységnek néptelensége és kevés jövödelme miatt
és ugyanitt Mencshelyen is végezte el dicsőséges, jó életét
és innét vitetett a dicsőségbe." Ez a Zedeni, vagy Zsedényi
volt az a boldogasszony-dörgicsei prédikátor, ki a gályarabságot végigszenvedte s 1677-ben visszatérve hazájába, hivatalát régi hivei körében tovább folytatta s a rendezetlen viszonyok folytán hol Dörgicsén, hol Mencshelyen lakhatott,
ellátván itt is, ott is a hivek lelki gondozását.
Ezen időtől fogva rövid megszakításokkal állandóan volt
lelkésze az egyházközségnek, de javadalmazása nagyon csekély lehetett, mert 1720-ban Hegyfalusi György akkori prédikátor Kapolcsra hivatott s el is ment „propter
miseriam
ecclesiae".
Az anvakönwek tanúsága szerint időközönként a mencshelyi lelkész gondozhatta a dörgicsei és szentantalfai gvülekezeteket is, mert gyakran találkozunk az anyakönyvekben
ilyen előnevekkel: dörgicsei, szentantalfai.
Hogy e gyülekezet is csak küzdelmek és viszontagságok után erősödhetett meg, azt bizonyítja általában a reformáció története. —
Véglegesen szervezett gyülekezeti élet csak 1730 táján kez-
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d ő d ö t t , mert az anyakönyvek vezetése ezen időtől fogva megszakítás nélkül halad tovább s ezentúl már rendes tanítót is
tart az egyházközség.
Hivataloskodásuk sorrendjében nevezzük meg itt a gyülekezetben működött lelkészeket és tanítókat.
Lelkészek :

1. 1660-tól Zedeni István.
2. 1684-ben Horváth András említtetik, amint kitetszik
Somogyi Gergelyné Test. leveléből, „melyet is ő subscribált".
3. 1720 táján Hegyfalusi György volt a prédikátor, ki
innét Kapolcsra vitetett.
4. Ezután Petánszky neve említtetik, azon megjegyzéssel, hogy csak egy évet töltött az ecclesiában.
5. 1726—1731-ig Járfás András volt a lelkész.
6. 1731. 1747-ig Göndör Gergely.
7. 1747—1754-ig Seratorius János.
8. 1754—1771-ig Kövesi Pál, ki innét Nagyalásonyba
vitetett.
9. 1771—1779-ig Tompos Balázs (Perlaky Gábor püspöknek veje), ki után értékes feljegyzéseket birunk a gyülekezet múltja és volt lelkészei felöl. Innét visszavitetett Gergelyibe, ahol lelkészkedését elkezdette volt.
10. 1779—1792-ig Bozzay György, ki Nemeskérről hivatott Mencshelyre. A gyülekezet ingó vagyonáról pontos leltárt vezetet s lelkészkedése alatt épült meg a mostani templom 1791-ben.
11. 1792-ben foglalta el hivatalát László Sámuel, kinek
1837-ig terjed hosszú működése üdvösen hatott az egyházközség fejlődésére ; egy általa vezetett jegyzőkönyv közegyházunk akkori viszonyait híven tünteti fel. Esperesi hivatalt
viselt 1812-től haláláig. 1834-ben a gyülekezetünkkel egyesülve volt reformátusok elváltak s külön tanítót hiván, mint
leányegyház csatlakoztak a nagyvázsonyi anyagyülekezethez.
12. 1837—1839-ig Karsay Sándor, elődjének segédlelkésze lőn a gyülekezet lelkésze; innét Téthre, majd Győrbe
vitetvén, neve mint a kerület főpásztoráé, országszerte ismertté lett.
13. 1839—1841-ig Pálfy József lelkészkedett. O alatta
cseréltetett fel a régi énekeskönyv a máig is használatban

levő győri énekeskönyvvel. Innét Sopronba vitetett tanárnak.
Neve, mint a soproni tanitó-képezde egyik megalapítója s
mint a protestáns tanügy egyik jelese fényeskedik.
14. 1841—1845-ig Magassy Dániel mint kissomlyói segédlelkész választatott lelkészül s innét rendes lelkészül vitetett vissza Kissomlyóra.
15. 1846—1889-ig Blajsza János. Alatta jutott az egyházközség tagosztály utján jelentékeny ingatlan vagyonához
s helyes gazdálkodással gyarapítván jövödelmeit, szőlőbirtokot is vett a gyülekezet. Hosszas betegsége alatt egy ideig
Nyirő Károly jelenlegi alsó-dörgicsei lelkész, majd e sorok
irója működtek, mint segédlelkészek oldala mellett. Halála
után
16. 1889 augusztus 4-én alulírott választatott az egyházközség lelkészeül.
Tanítók:

1. 1744-ben Kutasy István említtetik, mint a gyülekezet
első tanítója. Utána ezek következtek: 2. Vajda Imre. 3. Metséri István. 4. Ratkóczy Sámuel. 5. László György. 6. Pelárgus József. 7. Tóth Mihály. 8. Urszini László. 9. Kovács
János. 10. Seregély István. 11. Dávid Ferenc. 12. Bruck János. 13. Nagy János. 14. Tóth Imre. 15. Bereczky Géza, a jelenlegi tanító, ki hivatalát 1887 október 25-én foglalta el.
Ez ideig működött tehát a gyülekezetben 16 lelkész és
15 tanító.
A vallásos élet az egyházközségben általában mindenkor
elég élénk volt. Fejlesztésén buzgó lelkipásztorok fáradoztak.
És mégis az utóbbi évtizedben a nazarenus szekta ugy a
vidéken, mint gyülekezetünkben is számos hívünket megingatta hitükben és elvonta őket apáik vallásától. Váljon az
újság ingere-e, a tul liberális állami törvények-e, a benső
meggyőződés-e, vagy az egyházi terhektől való szabadulás
vágya, avagy a mai társadalmi renddel való elégedetlenség
ösztönzi őket hitök elhagyására : nehéz volna azt kifürkészni.
Egy irányzattal állunk itt szemben, melynek okai mélyen a
néplélekben rejlenek, vele szemben a türelmetlenség s a kemény, megtorló rendszabályok csak fokozzák a szeparáló
hajlamokat.
Egyháztagjaink vagyoni viszonyai ha nem is nyomasz
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tók, de kedvezőknek sem mondhatók. Ezelőtt két évtizeddel
a dustermő szőlőket a filloxera teljesen kiölte s dacára a
szorgalmas, takarékos és józan életű lakosság megfeszített
munkájának, költségeinek, mit szőllőire fordított, nem sikerült
a régi helyzetet visszahódítani. E mellett a mezőgazdaságban
is több oldalrul károk és veszteségek sújtották híveinket,
úgyannyira, hogy a szegényebb lakosság vándorbotot fogott
s előbb Szlavóniába, majd Kecskemét vidékére költözött s ott
kereste fel megélhetésének feltételeit.
Kedvezőtlen közgazdasági viszonyaink általános nyomása,
az amerikai kivándorlásban, kihatott egyházközségünkre is.
Számos munkabíró egyháztag szakadt el igy tőlünk, kik a
tengeren tul keresik anyagi boldogulásukat. Ezidő szerint 26
egyháztag van Eszakamerikában, kik többnyire New-Jersey
állam Wharton városának vasbányáiban nehéz munkával, testet sorvasztó levegőben fogyasztják életerejüket s fájdalom,
nem is valami nagy haszonnal, mert a kereseti viszonyok ott
is nagyon hanyatlottak. Bár a lelkész a lelkipásztori összeköttetést fentartja az elszakadt hívekkel, de ez korántsem elég
arra, hogy az elköltözötteket a menthetetlen erkölcsi zülléstől
megóvhatná. Hazaérkezettek elbeszélése szerint e tekintetben
szomorú állapotok vannak ott.
Magának az egyházközségnek vagyoni helyzete kielégítő.
Középületei jó karban vannak. Ezeknek átépítésére és nagyobb
tatarozásokra a gyülekezet az utóbbi két évtizedben tiz ezer
koronát meghaladó összeget fordított, kizárólag saját erejéből. Az egyházközség földbirtoka (a lelkész és tanítóéval) kitesz 67 kat. hold és 619 rj-ölet. Van jól jövedelmező magtára, melynek tőkéje rozsban és árpában 626 hit tesz ki.
Tőkepénze: 2745 K 14 f. Jelen évi költségvetése 5048 K
15 f. szükségletet s ugyanannyi jövödelmet tüntet ki. Van
két alapítványa u. m. a Bocskay Ferenc-féle (1861) 400 K
iskolai alapítvány, melynek kamatait szegénysorsu elemi iskolai tanulók élvezik és a Fülöp József és Szerencsés Julianna-féle (1895) 200 K alapítvány, melynek jövödelme a mindenkori tanítót illeti.
Az egyházközség temploma helyén, falromok után Ítélve
már ősi időkben állhatott egy kisebb kápolna körülötte temetővel. A mai templom alapjából 1791-ben épült, toronyés harangokkal. 1832-ben készült annak belső boltozata, 1838-
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ban az oltár és szószék, 1862-ben a templomtető cseréppel,
a torony bádoggal fedetett s 1903-ban villámcsapás megrongálván azt, villámháritóval láttatott el.
Az iskola 1871-ben épült, van egy tágas tanterme, s 3
szobás tanitólakása. A lelkészlak több lakhelyiséggel kibővítve
és cseréptetővel ellátva 1891-ben nyerte mai alakját.
Jótékonysági intézményekkel az egyházközség nem rendelkezik. A belmissió ügyét támogatja az 1896 óta fennálló
nőegylet.
A községben kisebbségben levő református és róm. katholikus lakossággal hitsorsosaink a legbékességesebb viszonyban vannak; felülemelkedve a felekezeti korlátokon a keresztyén szeretet és türelem kapcsa fűzi embert embertársához.
Isten áldó kegyelme, mely a múltban megóvta kicsiny
gyülekezetünk létét, őrködjék továbbra is felette, hogy „viruljon a béke magasztos ölében" időtlen időkön á t !
Közli: fenyves

€de

ev. lelkész.

A szentantalíai ág. hitv. evang. ker. gyülekezet története.
1. fi szentantalfai gyülekezet múltja.

Szentantalfa község keletkezésének ideje bizonytalan. A
község régebbi történetéről nagyon keveset tudunk; annyi
bizonyos, hogy az 1703—1711-ig tartó Rákóczi-féle szabadságharc ideje alatt a község majdnem teljesen elpusztult.
Mikor és mily körülmények között terjedtek el községünkben
a hitjavitás tanai, nem lehet kideríteni ? A reformátusok egyházuk történetét 1659-ig vissza tudják vinni; az evang. gyülekezet 1784-ben advent első vasárnapján alakult anyagyülekezetté. Azelőtt Alsódörgicsének volt leányegyháza.
A gyülekezeti levéltár legrégibb okirata 1720-ban kelt.
Ezen régi érdekes okirat egy tanúkihallgatási jegyzőkönyv
magyar nyelven fogalmazva. De beszéljen vázlatosan maga az
okirat:
„Mi alább subscribáltak jöttünk ide Kővágó- alias Boldogasszony Eörsre, nemes Zala vármegyében lévő tekintetes
nemzetes vitézlő Niczky György viczeispán urnák commissiója mellett Szentantalfán lakozó lutheránusok instantiájára
némi-nemü bizonyos inkvisitiónak véghezvitelére. u A kiküldött
bizottság a megidézett tanukat a következő kérdésekre hallgatta ki:
1. Tudja-e nyilván, avagy hallotta-e a tanú, hogy Szentantalfán valamikor lutheránus prédikátor lett volna ?
2. Tudja-e, avagy hallotta-e a tanú, hogy a minémü harangjok vagyon a szentantalfaiaknak, hacsak a lutheránusok
magok szerezték-e avagy a kálvinistákkal együtt ?
3. Tudja-e avagy hallotta-e a tanú, hogy a harangot
mindenkor szentantalfai lutheránusok, ugyanott való kálvinistákkal együtt és egyiránt birták és a midőn szükséges volt,
egyiránt harangoztak vele és valameddig a revolutió alatt
Szentantalfa puszta lévén, ki viselte gondját ?
A többi kérdések felsorolását mellőzhetjük.
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Az inkvisitió és tanúkihallgatás azért történt, mert a reformátusok az evangélikusoknak a haranghoz jogot formálni
nem engedtek.
A bizottság 12 tanút hallgatott ki. A tanúvallomásból
kitűnt, hogy Szentantalfán 1720 előtt egy Joss György nevű
evang. prédikátor egy pár esztendeig lakott és működött és
mind a két félnek, lutheránusoknak és kálvinistáknak egyiránt szolgált, kitűnt továbbá, hogy a harangot a lutheránusok és kálvinisták közösen szerezték és birták és hogy valameddig Szent-Antalfa puszta volt a Sólyom-család viselte a
harangnak gondját.
Mint a harangon, ugy az egyházi birtokokon is versengés támadott a két egyház között. Ugyanis az evangélikusok
1751-ben tanitót hoztak s a tanitói fizetés előállithatására
részt követeltek maguknak az eklézsiális közös földekből. A
reformátusok az evangélikusokat nem akarták az egyházi vagyonban részesíteni. A versengés vége az lett, hogy a vármegye alispánja maga kiszállt Antalfára és barátságosan megosztoztatta a közös javakon a három hitfelekezetet. A harang
és az oratorium mind a három felekezettel közös lett, ugy
azonban, hogy egyik a másikat belőle kifizethesse. A közös
harang 1860 körül Felső-Dörgicsének eladatott. Az evangélikusoknak jutott egy puszta hely Kazi György háza mellett,
két hold szántóföld, 2 darab rét és egy fertály parrag szőlő.
Az oratoriumot, a melyet 1729-ben, majd 1759-ben közösen
építették, a reformátusok és evangélikusok közösen használták 1768-ig, a midőn mind a reformátusoknak, mind az evangélikusoknak megtiltották a vallásgyakorlatot. A reformátusok
és evangélikusok által közösen használt oratoriumot elvették,
a tanítókat és a ref. gyülekezet lelkészét elűzték. A csicsói
plébános az egyházak mindennemű vagyonát lefoglalta s tényleg használatba is vette és az antalfai egyházi javak birtokolhatásáért segélyül hivta a vármegyét is. A vármegye ez
ügynek megvizsgálására kiküldötte Dóczy Antal főbirót, Dóczy László és Szalay János esküdteket, a kik 1768-ban máj.
15-én kiszállottak. De a főbiró nem várt ellentállásra talált.
A kiszállott küldöttség előtt az evangélikusok részéről Sólyom
Miklós, Dobosy Miklós, Vidosa Pál, Csőkör Ferenc s 5 reform. egyén megjelentek és tiltakoztak a lelkészi és tanitói
birtokok lefoglalása ellen. Az evangélikusok imigy tiltakoz-
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tak: „a mi nernü fundusok tőlünk követeltetnek, mindazt a
mi eleink engedték az eklézsiához, a mi magunk curiális fundusunkból és annak okáért tőlünk azokat senkisem kívánhatja, nem is adhatjuk curiális jogunknak sérelmével, egyébiránt is ő felségéhez vallásunknak visszanyeréséért már alázatosan folyamodtunk, várunk is kegyelmes feloldozást."
Egyik érdekes folyamodás, a melyben a szent-antalfai
ev. hivek tanitójuk megtarthatásáért a vármegyéhez folyamodnak, így hangzik :
„Szent-antalfai helységbeli augusztana confessión lévő
nemesek és lakosok, ezen Fölséges Királyi Asszonyunk kegyelmes parancsolatját religiójokon lévő oskolamesternek elbocsáttatása végett annyival szomorúbb szívvel publikáltatni
értették, hogy Fölséges Királyi Trónus előtt ugy deferáltattak, mintha oskolamesterjeknek csak ezelőtt 5 esztendőkkel
lett bevitelével kezdették volna religiójoknak exercitiumát, holott csak az úrral exmissus főszolgairó urammal közlendő documentumokból is kitetszik, még in anno 1720. oskolamester
Antalfán volt, de ha kívántatik, régjebb exercitium is megbizonyittathatik. Minthogy azonban Fölséges Asszonyunk kegyelmes parancsolatjának minden hűséggel engedelmeskedni
akarnánk exequens biró uram előtt deklaráltuk, hogy igen is
ezen kegyelmes parancsolat szerint iskolamesterjek további
szolgálattól el fog állni, mind addig mig Fölséges Asszonyunk
kegyelmességéhez alázatosan rekurrálván hivatalában való
visszahelyeztetését meg fogjuk nyerni, a mint eziránt a Tekintetes nemes vármegyének patrociniumát is, mint számosabb nemesség alázatossan kikérik, annyival inkább, hogy
Fölséges Asszonyunk előtt tett delus meg nem bizonyittathatik. Többire pedig mint Ő Felségének igaz hivei semmi
botránkoztatást el nem követtek, mivel azonban oskolamesternek háza, nem valamely közönséges vagyis parochiális funduson vagyon, hanem nemes Dobosy Miklós uramnak curiális helyén s ő kegyelme által azon ház a mesternek lakóhelyül csak ideig engedtetett, s a mely fundus az 1753-ik esztendőben romano katholikus és református uraimékkal tekintetes Nagy Mihály uram rendeléséből lett osztály alkalmatosságával lutheránus részre parochiális fundusul esett, most is
épület nélkül vagyon, azért valamint megirt Dobosy uram
curiális fundusa parochiális helynek nem aplikálhattatik, ugy
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teljes reménységek vagyon, hogy azon funduson levő házban
mesterjek mint zsellér megmaradhat, a publikált kegyelmes
parancsolat is ebben ellenkezni nem láttatván, a mint eziránt
tovább is alázatosan, de teljes bizodalommal a tekintetes nemes vármegyénél könyörögnek. 1768. márcz. 8-án.
Ezen kérvénynek azonban semmi foganatja nem lett.
Csak ismételt kérés, hosszas ellenállás és utánjárás után engedtetett meg 1776-ban az evangélikusoknak, hogy tanitót
hívhassanak.
A magyaihoni prot. egyház életében nevezetes fordulópontot képez József császár 1781 okt. 20-án kiadott türelmi
parancsa, amely megengedi az ágostai és helvét hitvallásuaknak vallásuk szabad gyakorlását, megengedi, hogy minden
száz család, amely imaház, iskola, papiak építésére és az
egyházi személyek ellátására megkívántató tőkét az adózó
nép érezhető megterheltetése nélkül elő tudja teremteni, —
ily épületeket emelhet, lelkészt, tanitót hívhat.
A József-féle türelmi parancs értelmében a szentantalfai
ev. hivek is folyamodtak, hogy Zánkával, Monoszlóval, Balatonhcnyével, Szentjakabfával, Tagyonnal kapcsolatosan anyagyülekezetté alakulhassanak, templomot, parochiális házakat
építhessenek és lelkészt tarthassanak.
A szentantalfai ev. hivek folyamodványának alapján a
viszonyok megvizsgálására 1784 jul. 1-én Zalavármegye egy
bizottságot küldött ki Szentantalfára, akik a következőket tapasztalták :
1. Az összeírás szerint Szentantalfán és az affiliáltatni
kivánt helyeken van összesen 117 család.
2. Miután a parochiális fundus, a róm. katholikusokkal
és a reformátusokkal 1753-ban történt egyesség szerint felosztatott, igy némi szántóföld, rét és szőlő jutott a kérvényezőknek is. A pusztán álló belső telek 97» öl széles, 53 öl
hosszú. A kiküldöttek véleménye szerint ez nincs akkora,
hogy reá lelkészlakot, tanitólakot és imaházat lehetne építeni.
A kérvényező nemesek azonban kijelentették, hogy a hiányt
pótolni fogják, vagy tágasabb, az épületek számára elégséges
fundust fognak kijelölni.
3. A kérvényező nemesek kijelentették, hogy a jobbágyok is közösen fogják az egyházi javakat élvezhetni.
4*
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4. Az affiliáltatni kívánt helységek Szentantalfához anynyira szomszédosak, hogy Zánka 3/4 órányira, Monoszló ugyanannyira, Balatonhenye egy órányira van.
5. Adóhátralékok se Zánkán, se Balatonhenyén nincsenek.
6. A paplakot, tanitólakot náddal, a templomot zsindelylyel fogják fedni. Mivel Szentantalfán felette sok a kő és a
mész, s más anyagok a szomszédos helyekről könnyen beszerezhetők, az ily épületek engedélyezése annál kevesebb
költséget okoz, mivel a lakásokhoz való fát és meszet ingyen
adják, a kőmivesek ingyen építenek, az ácsmesterségben jártasok az ácsmunkákat ingyen végezik, mire mindnyájan előttünk kötelezték magukat. Azonkívül nemesek és nem nemesek kijelentették, hogy ugy a kocsi, mint kézi munkákat önkényt és ingyen teljesitik. A fát Sólyom Jakab ajándékozta,
Nagy János 100 köböl, Szentes Márton 80 köböl, Antal Imre
20 köböl meszet ajánlott. A kőművesmunka végzésére ingyen
vállalkoztak: Csőkör Ferenc, Vidosa Péter, Vidosa Ferenc,
Vidosa György, Dobosy Pál, Sólyom János, Sólyom György,
Sólyom Ferenc és Boros János. Az ácsmunkák elkészítését
Sólyom István, Sólyom Mihály, Sólyom Pál, Sólyom János,
Sólyom György, Dobosy Mihály, Vidosa Pál, Bolla János,
Kiss Sándor, Boros János, Bőczy Ferenc, Csabli István és
Császár Ferenc vállalták önkényt és ingyen magukra.
7. Van adakozásból 988 frt és 25 dénár, élőbbről maradt 86 frt 72 V2 dénár. — Az építésre szükséges összeget
1084 frt 92V2 dénárt részben azután fogják összeadni, részben együtt van, mely összeg az ingyenes munkák mellett
felette elég és igy nem tartottuk szükségesnek kidolgozni a
költségvetést.
8. Ezután megállapították a lelkész és tanító javadalmát.
9. Elkészítették a kötelezettségekről a kötelezvényeket.
Kelt 1784 jul. 1-én. Jarkó Ádám, csicsói róm. kath.
plébános, Mátay István, Hertelendy Imre, Domokos Ferenc és
Sághváry György, mint a kiküldött bizottság tagjai.
Rójjuk le az áldozatkészség oly magasztos példáját mutató hitbuzgó ősök iránt a hála és kegyelet adóját!
Áldás nevükre, fény emlékükre !
Miután az áldozatkész ősök kimutatták, hogy anyagyülekezet alapítására, templom, lelkészlak, tanitólak építésére,
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lelkész és tanító tartására képesek, az anyagyülekezetté való
alakuláshoz az engedélyt megnyerték.
Az anyagyülekezet 1784 advent első \ a s á r n a p j á n alakult, akkor tartatott a legelső isteni tisztelet.
2. R gyülekezet lelkészei.

1. A gyülekezetnek első rendszeresített lelkésze
Urszini Mihály 1785—1791.
2. Torkos Ádám 1891 — 1795.
3. Orbán György 1795—1798.
4. Belliczay Jónás 1798—1803.
5. Laki Varga István 1803—1818. A régi anyakönyv
első tábláján s a halotti anyakönyvben „Laki" név alatt szerepel, de az 1815-ki püspöklátogatásra készített lelkészi jelentésben magát Varga Istvánnak nevezi.
6. László Gábor 1818—1841.
7. Kiss János 1841—1845.
8. Erdős Márton 1846—1855.
9. Görög Lajos 1856—1892. 1892-ben szembaja miatt
hivataláról lemondott.
10. Az 1892-ik év őszétől az 1896-ik év febr. 20-ig a
filloxera pusztításai miatt válságos helyzetbe sodort gyülekezet nem volt képes lelkészi állását betölteni. Ez idő alatt a
mencshelyi lelkész Feuchtenberger (Fenyves) Ede hű adminisztrálása alatt állott.
11. Nagy Lajos, 1892 febr. 22-ik napjától 1898 nov.
5-ig mint helyettes lelkész és 1898 nov. 6-ától mint egyhangúlag megválasztott rendes lelkész.
3. A gyülekezet tanítói.

1. Első tanító: Németh Mihály 1720 körül. Innét Akaiiba
költözött.
2. Második, akinek nevét ismerjük, Kövesi Pál 1754 körül. 1755—1768-ig az adatok hiányoznak. 1768—1776-ig a
gyülekezet a tanitó-tartástól eltiltatott. Csak ismételt kérés,
hosszas ellenállás és utánjárás után engedtetett meg 1776ban, hogy a gyülekezet tanítót tarthasson.
3. Pelargus József 1776—1789.
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4. Pallosi János 1790—1793.
5. Magasi István 1794—1798.
6. 1798—1813-ig az adatok hiányoznak.
Andorka István 1813 — 1814.
7. Visnyi János 1815—1822. A gyülekezetnek itt bekövetkezett halála után 400 frtot hagyományozott.
8. Horváth Sándor 1823—1832, másodízben 1835—1858.
9. Szabó József 1833—1834.
10. Schneider Rudolf 1759—1872. 1872-ben községi
jegyző lett Szentantalfán.
11. Tóth Sándor 1873—1901 junius 23-ig.
12. Fazekas János 1901 okt. 5-től a mai napig.
4. R gyülekezet jóltévői.
Rranykönyv.

Csupán az 50 frton felüli adományok soroltatnak fel.
1. A gyülekezeti jóltévők sorában a régibb időkről fel
kell említenünk azon kegyes jóltévőket, akik gyülekezetünk
megalapítása körül földek, házhelyek adományozása által hervadhatlan érdemeket szereztek. Ezen régi jóltévők közül mint
legrégibb Dobosy Miklós és Varga Judit tűnik ki, akik is egy
házhelyet (a jelenlegi tanitólak és iskola van rajta) és egy
hold földet ajándékoztak a gyülekezetnek 1754-ben.
2. Ezenkívül említésre méltó föidadományokkal tették nevüket boldog emlékezetűvé a következők :
A Sólyom-család 1754-ben hét hold földet ajándékozott.
Boros Pál 1754 a tőben egy gyümölcsöst ajándékozott.
Nagy György 1800-ban egy darab földet ajándékozott.
Dobosy István és neje Dukhon Anna 1827-ben egy darab földet ajándékozott.
Bőczi György 1821-ben egy káposztás-kertet ajándékozott.
Bolla János 1820-ban két darabban egy hold földet ajándékozott.
Bolla Zsófia, Bolla Gábor, Bolla Dániel, Bolla József és
Bolla Eszter 1842-ben V4 hold földet ajándékozott.
Bolla József 1842-ben 80 • - ö l rétet ajándékozott.
Földeket adtak még régebben : Vidosa Pál, Bőczi András, Boross Zsigmond. A gyülekezet megalapítása körül ál-
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talában nagy érdemeket szerzett Sólyom, Dobosy, Vidosa,
Bolla, Boros és Nagy család.
A gyülekezeti alapítók emlékezete legyen áldott. Az ősök
áldozatkész szelleme szálljon örökségül az utódokra is.
3. Visnyi János tanitó s hitvese, Vidosa Éva 1822 jan.
13-án végrendeletileg 400 frtot hagyományoztak a gyülekezetnek.
4. Bakos Ágnes 1874-ben 200 frtot hagyott végrendeletileg a gyülekezetnek, amely összegből a gyülekezet 1878ban megkapott 117 forintot.
5. Hálával kell megemlékeznünk ama nemes jótékony intézetről, amely az 1875-ben iskolajavitásra adott 60 frtnyi
adományon kivül a következő kegyes adományokban részesítette gyülekezetünket:
1891-ben a ker. gyámintézet 40 frtot és
Ihász Lajos Ur Ő méltósága az egyet, gyámintézet utján 50 frtot adományozott, össz. : 90 frt -- kr.
1893-ban Ihász Lajos Ur O méltósága az
e
e
50 frt -- kr.
gy t~ gyámintézet utján adott
1893-ban a ker. és egyet, gyámintézet
350 frt -- kr.
adományozott
1894-ben az egyet, gyámintézet adott
400 frt -- kr.
1894-ben Ihász Lajos Ur O méltósága a
gyámintézet utján adott
50 frt -- kr.
1895-ben az egyet, gyámintézet adott
100 frt -- kr.
1896-ban Ihász Lajos Ur U méltósága a
gyámintézet utján adott
•. . . 50 frt -- kr.
1896-ban a kerül, gyámintézet az Ostffyalapból 25 frtot és a Baldácsy-alapból 100 frtot,
összesen adott
125 frt — kr.
1897-ben a gyámint. a közalapból adott 100 frt — kr.
1897-ben az egyet, gyámintézet nagy szeretet-adománya
1000 frt — kr.
1898-ban a ker. gyámintézet a Berzsenyialapból adott
82 frt 59 kr.
1901-ben a kerületi gyámintézet adott . 40 frt — kr.
Összesen 2437 frt 59 kr.
Hogy gyülekezetünk az anyaegyházak sorában megmaradhatott, hogy helyettes lelkészt hívhatott s lelkészi állását
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ú j r a rendszeresíthette, mindezért a hála s elismerés az áldástosztó gyámintézetet illeti.
Ihász Lajos Ur 0 Méltósága, aki kerül, felügyelővé történt megválasztatása előtt, egyházmegyénk felügyelője s a
ker. gyámintézet világi elnöke volt, aki alaposan ismerte egyházunk sebeit, aki 1891, 1893, 1894 és 1896-ban 5 0 — 5 0
frttal, összesen 200 forinttal segélyezte gyülekezetünket a
gyámintézet révén, — keltette fel irányunkban a gyámintézet
részvétét s igy a gyámintézeti segélyekért Ihász Lajos Ur 0
Méltóságát is gyülekezetünk legnagyobb jóltévői közé kell
sorolnunk.
Az 1897. évben kapott ezer forintos nagy szeretet-adományra többek között Főtisztelendő Lów Fülöp locsmándi
lelkész, kerül, gyáminíézeti elnök ur ajánlotta egyházunkat.
Jó sziveért, kegyes pártfogásáért áldja meg az Isten !
1901 óta a gyámintézet áldásos szeretetének ajtóján segélyért nem zörgettünk. Hátra álltunk.
A gyámintézet iránt érzett hála örökké élni fog a szentantalfai ev. egyháztagok kebelében.
6. A budapesti ev. női gyámintézet 1896-ban keresztelői és urvacsorai edényeket ajándékozott 50 frt értékben,
1897-ben pedig oltárépitésre 40 forintot ajándékozott.
7 A soproni ev. női gyámintézet Főtisztelendő Zebrák
Dénes soproni lelkész Ur ajánlatára 1898-ban két gyertyatartót és egy feszületet ajándékozott 50 frt értékben és 1899ben egy oltárképet adott 18 frt értékben.
8. Az 1897. évben kibocsátott „Kérő Szózat"-ra egyesek, egyházak s egyházmegyék adakoztak összesen 493 frt
68 krt.
9. A hamburgi és meklenburgi Gotteskasten 1897, 1899
és 1900-ban összesen 116 forintot adományozott, Főtisztelendő és Méltóságos dr. Baltik Frigyes dunáninneni püspök
Ur kegyes ajánlata folytán.
10. Isten után a legnagyobb jóltévője egyházunknak,
Nagyméltóságú pusztaszentgyörgyi és tetétleni dr. Darányi
Ignác földmivelésügyi minister Ur O Excellentiája. Ha ő nincsen, gyülekezetünk falai meg nem szilárdulhattak volna s
ma is a gyámintézet szegényei között állanánk évről-évre.
De beszéljenek a rideg számok :
Nagymélt. dr. Darányi Ignác földmiv. Min. ur, Ő Excel-
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lentiája, lelkészi, tanitói és egyházi szőlőföldek betelepítése
céljából az államkincstár terhére adott:
1. 1898-ban 12006 darab gyökeres szőlő-oltványt
1800 frt
2. 1898-ban egy permetező-gépet
20 frt
3. 1899-ben 6505 drb gyökeres szőlő-oltványt 975 frt
4. 1899-ben 4000 drb szőlőkarrót
. . . .
140 frt
5. 1900-ban 13000 drb szőlőkarrót . . . .
338 frt
6. 1900-ban 2200 drb gyökeres szőlőoltványt 264 frt
7. 1901-ben 1500 drb gyökeres szőlőoltványt 150 frt
Összesen 3687 frt.
értékben.
A Nagyméltóságú dr. Darányi Ignác földmiv. min. Ur
O Excellentiája hathatós segélyezése mellett telepitett gyülekezeti szőlők 1900. év őszén kezdettek teremni.
1900—1907. évig termett e gyülekezet állami támogatással telepitett szőlőiben összesen mintegy 456 hektoliter
bor, amely mintegy 16 ezer koronáért kelt el. A borárakból
mintegy 8000 koronát megtakaritott és tőkésített.
Sokan voltak, akik kisebb-nagyobb adománnyal, pártfogással, jó tanácscsal segítették és gyámolitották egyházunkat.
Minden kegyes támogatónk s pártfogónk iránt örök hálával tartozunk ; mégis legyen megengedve, hogy legnagyobb
jóltevőnknek Nagyméltóságú dr. Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter Ur Ő Excellentiáját mondhassuk. Áldja meg
az Isten O Excellentiáját boldog békességgel, derűs öregséggel s majdan az örök élet koronájával!
5. Püspöki egyházlátogatások.

1. Püspöki látogatás nálunk ezideig hét alkalommal volt.
Az elsőt 1787-ben aug. 29-én Főtisztelendő Hrabovszky Sámuel superintendens ur teljesítette.
2. Ugyanezen évben november 4-én másodszor is megjelent Főtisztelendő Hrabovszky Sámuel superintendens ur a
gyülekezet kebelében s felavatta a templomot.
3. 1815 szeptember 24-én Főtisztelendő Kiss János superintendens ur látogatta meg gyülekezetünket.
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4. 1841 jul. 29-én Főtisztelendő Kiss J á n o s superintendens u r másodízben meglátogatta a gyülekezetet.
5. 1847 október 15-én Főtisztelendő H a u b n e r Máté superintendens ur.
6. 1875 szept. 10. Főtisztelendő és Méltóságos téthi
K a r s a y S á n d o r püspök ur és végül
7. 1896 jun. 14-én Főtisztelendő Gyurátz F e r e n c püspök u r 0 méltósága teljesített egyházlátogatást gyülekezetünkben.
6. Rz egyházi épületek története.
P) R templom.

A templom 1785-ben épült a Szalay Ferenctől pénzen
vett telken, a község legmagasabb pontján, felséges kilátással a Balatonra s a somogyi partokra. A templom fundam e n t u m á t 1785 m á j . 12-én tették le. A templom torony nélkül, deszkapadlásra épült. 1787 nov. 4-én avatta fel főtiszt.
H r a b o v s z k y Sámuel superintendens ur. Toronnyal, boltozattal 1831-ben, u j oltárral és szószékkel 1834-ben láttatott el.
1834-ben nov. 23-án az építkezések befejezése után Horváth
Zsigmond esperes és Lájpczig J á n o s kapolcsi lelkész urak
által a templom fel is avattatott. A tornyot és boltozatot
Klutschek Jakab kővágóeörsi kőmives építette 1400 írton.
1837-ben a templom-fedélzetet javították 45 frtnyi költségg e l ; 1842-ben a tornyot igazították 40 frt kiadással. 1858ban Sólyom József g o n d n o k s á g a alatt ú j r a javították a tornyot 250 frtnyi költséggel. 1859-ben Dobosy Miklós gondnokságában u j cserépzsindelyes tetőre vétetett a templom
mintegy 500 frtnyi kiadással. 1868-ban Nagy Károly gondnoksága idejében a torony u j bádogkereszttel és gombbal
láttatott el. A javítás 100 frtba került. 1893-ban Vidosa Elek
g o n d n o k s á g á b a n a templom megrepedt boltozata vasrudak segélyével megerősíttetett és u j tetővel láttatott el. A javítás
750 frtnyi költséggel készült. Az építéshez az áldott g y á m intézet jelentékeny segítséggel járult. Az elkészült templomot
felavatta F e n y v e s Ede mencshelyi lelkész u r
1893-ban,
okt. 22-én.
A templom nagysága : hossza k i v ü l : 10 öl, szélessége
kivül 4 öl, m a g a s s á g a b e l ő l : 372 öl, k i v ü l : 5 öl. Van rajta
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12 ablak. A templom boltozata 4 iven nyugszik. A boltozatot vasrudak tartják össze. A karzat 4 oszlopon áll.
A templom előtt lévő torony 14 öl magas, tetején kereszt, a kereszten csillag van. A templom homlokzatán jobbról és balról égő szövétnek van mintázva, jelképezve az élő
hit lángolását. A toronyban két harang van. A kisebb 229
fontos, ezen felírással : „ágostai hitvallást tartók számára,
1796-ban" Budapestről hozatott; a másik a nagyobb és ujabb
5 mázsa 65 font. 1855-ben Vidosa Márton gondnokságában
készült Győrben és ugyanazon évben nov. 10-én Lájpczig
János esperes által felavattatott.
A karban foglalt helyet az orgona. Az orgona Budapesten 1869-ben készült, 8 változatú, csinos, pedálos. A hivek
168 frt 95 kr. önkénytes adakozásával 1200 frtba került.
1870-ben Vidosa Gábor gondnokságában vízkereszt után 5-ik
vasárnapon avatta fel Görög Lajos lelkész ur.
A templom ajtójával szemben áll a szószék és oltár,
amely a nőegylet áldozatkészsége folytán 1898-ban 14^ frt
költséggel újíttatott. Ugyancsak 1898-ban a templom ablakjai
mcgujittattak, a padok alja lepadlóztatott, a tűzfal belső része
aszfalt elszigetelő anyaggal bevonatott s újra vakoltatott, a
templom járdája cementlapokkal lerakatott 200 frt kiadással.
Templomi ékszerek és diszitmények.

A chinai ezüst keresztelési és aranyozott urvacsorai szent
edényeket a budapesti női gyámintézet ajándékozta 1897-ben.
A csillárt a nőegylet szerezte 70 frt értékben 1897-ben.
Két chinai ezüst gyertyatartót a nőegylet szerzett 21 frt
értékben 1898-ban, a másik két chinai ezüst gyertyatartót és
a feszületet a soproni ev. női gyámintézet ajándékozta
1898-ban.
A régibb teritőkön s kisebb urvacsorai s szószék-teritőkön kivül 1898-ban a nőegylet szerzett egy meggyszinbársony
oltár- es szószékteritőt 15 frt értékben és az ifjúsági egylet
1899-ben egy böjti oltár- és szószékteritőt 12 frt értékben és
egy fehér selyem oltár- és szószékteritőt szerzett 18 frt értékben.
B) flz iskola s tanitólak.

Az iskola régente az 1753-ban osztályrészül jutott teleken épült a ref. templom mellett s ott volt 1862-ig a lelkész-
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lak épüléséig. 1866-ban ezen régi tanitólakot és iskolát eladták Vidosa Gábornak 600 frtért. 1862-ben uj lelkészlak
építtetvén, a tanitó elfoglalta az üresen maradt régi lelkészlakot s ugyanoda helyeztetett az iskola is. 1878-ban a tanitólak és iskola leégett s 1879-ben Vidosa Gábor és Sólyom
István gondnokságában újra építtetett és átalakíttatott.
1881-ben a tanitólaknál istálló- s pajta-renoválás volt,
ugyancsak 1906-ban is többféle ujitás s javítás eszközöltetett
a tanitólaknál.
C) A lelkészlak.

A régi lelkészlak 1793-ban épült a mostani tanitólak és
iskola helyén. 1861/62-ben építették az uj lelkészlakot a Boros-utódoktól 1844-ben vásárolt házteleken. 1862-ben költözött a lelkész az uj lelkészlakba. Ugyanakkor az üresen maradt régi lelkészlak tanitólakká és iskolává változott.
Az uj lelkészlaknál 1866-ban Bolla Gábor gondnoksága
idejében építettek istállót és pajtát. 1889-ben a lelkészlaknál
a konyhát 300 frt költséggel zárt konyhává alakították át
Kálózi Imre gondnokságában.
1898-ban a lelkészlaknál a két hátulsó szoba lepadlóztatott, a konyha, kamara téglával, a folyosó pedig cementlapokkal lerakatott 140 frt költséggel.
D) Egyébb épületek.

A gyülekezet présháza 1906-ban Sólyom Dénes gondnoksága alatt aeternitpala tetőre vétetett s megnagyobbittatott 800 frtnyi kiadással.
7.

Mőegylet.

A nőegylet 1896-ban alakult. Megvetette alapját az iskolai könyvtárnak, a templomot uj csillárral, oltárral, hangfogóval látta el, oltári s szószékteritőket szerzett több mint
250 frtnyi kiadással. Jelenlegi tőkéje 91 frt 92 kr.
A három utóbbi esztendőben a jégverések által okozott
szük viszonyok miatt, a nőegylet tagjai körében gyűjtést nem
eszközölhetett.
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8. Ifjúsági egylet.

1897—1900-ig állt fenn. 1899-ben fekete böjti oltár- s
szószékteritőt s fehér selyem oltár- s szószékteritőt szerzett
30 forint értékben.
9. R szentantalfai gyülekezet egyéb viszonyai.

Az anyakönyvek a gyülekezet keletkezése óta, 1785 óta
félbeszakítás nélkül megvannak. Két kötetből állanak.
A temető közös a ref. és r. kath. atyafiakkal. A római
katholikusok külön temetkeznek. A temető 1840-ben bővíttetett.
Amióta a Nagyméltóságú dr. Darányi Ignác földmiv. minister Ur Ő Excellentiája hathatós támogatásával telepitett s
megújított gyülekezeti oltványszőlők a termést megkezdették,
egyházunk anyagi viszonyai rendbejöttek, ugy, hogy Istenben
bizva s egyházunk tagjainak áldozatkészségére számítva, nyugodtabb lélekkel s reménységgel tekintünk a jövőbe. A kegyelem Istene, aki idáig vezérelt bennünket, legyen tovább is
a mi segedelmünk, most és mindörökké ! Amen.

J/agy Xajos
ev. lelkész.

A zánkai ág. hitv. evang. ker. leányegyház története.
1. R gyülekezet múltja.
Zánkának, mint pusztának eredete a régmultak ködébe
vész. Zánka község jelenlegi lakosainak ősei nagyrészt németek voltak, de m á r a mult század elején m e g m a g y a r o s o d t a k .
Az 1836-ik esztendőben települtek be Németországból, elébb
T ó t v á z s o n y b a , m a j d onnét Zánkára. Betelepülésük előtt az
1731-ik esztendőben III. Károly királytól felséglevelet nyertek, amely őket biztosította, h o g y őfelsége bármelyik tartom á n y á b a telepednek le, vallásukat, isteni tiszteletüket szabadon gyakorolhatják. 1784 előtt a zánkai evangélikusok a ref o r m á t u s atyafiakkal közös kultuszt folytattak. Az 1784-ik
esztendőben 102 lélekkel csatlakoztak az akkor alakult szentantalfai ev. a n y a e g y h á z h o z ; de gyermekeiket t o v á b b r a is a
zánkai ref. iskolába járatták. Az 1784-ik esztendőben saját
vallásukhoz tartozó tanitót hívtak. A zánkai ev. leánygyülekezet múltjára és a ref.-tói való elválásra némi világosságot
vet a régi s z á m a d ó k ö n y v első lapja, amelyen a következő
m e g j e g y z é s olvasható :
„Zánkai a u g u s t a n a és helvetika konfession levőknek a
vallásbeli exertitiumok megengedtetett és az exertitiumhoz
megkívántató szükséges épületeket, úgymint a templomot,
mesterházat m e g is tettük együtt és evang. vallásbeli exertitium gyakoroltatott is a két vallás között egész 1794. esztendeig, melyben az a u g u s t a n a konfession lévők elválván a
helvetica konfession lévőktől némely egyenetlenségekért, magok tulajdon vallásokbeli tanitót hoztak bé a nemes v á r m e gye determinátiója szerint, u g y a n a k k o r az isteni szolgálat is
elkezdődött Varga Imre kurátorságában Szombati András oskolamester által anno 1794."
A szakadás után az evangélikusok tanitólak és iskola elkészítéséhez fogtak s az idő alatt, mig ezen épületeket készítették, a közönséges könyörgésekre Kruczler Mátyás házánál szoktak összegyülekezni.
Az egyenetlenségek a két testvéregyház között a szakadás után sem szűntek meg. 1795 szept. 16-án Kapolcson
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egy vegyes egyházi küldöttség jött össze, amely a többek
között azt határozta, hogy legyen változtatva
három-három
esztendeig mind a két vallásbeli mester, akiknek kinevezése,
illetőleg elhelyezése az egyházi felsőbbségtől függ. Ezen kiegyezésnek azonban semmi foganatja sem lett.
Az egyenetlenségek további megszüntetése végett 1796ban apr. 11-én a templomra vonatkozólag a két testvéregyház a következő szerződésre lépett:
„Miután a templom felépítésében az ágostai hitvallásuak,
épugy a földesurak, mint a lakosok csaknem oly segítséggel
voltak, mint a reformátusok, tehát a templom közös legyen,
járjon abba mindegyik vallásfelekezet rendszeresen; hogy
azonban az isteni tiszteleti időre nézve a két fél között valami zavarodás vagy kellemetlenség ismét létre ne jöhessen,
az egyik héten az egyik, a másik héten a másik vallásúak
menjenek be előbb ugy reggel, mint estve az isteni tisztelet
véghezvitelére ; mivel pedig harangjuk még akkor csak egy
volt, abban állapodtak meg, hogy a reformátusok egy hoszszas, az evangélikusok két rövidebb harangszó mellett menjenek a templomba." Ezen egyesség az 1798-ik esztendőben
azon hozzáadással erősíttetett meg, hogy az „u. nevezett sátoros ünnepeken az urvacsorája első nap mindig a reformátusoknak, másik nap az evangélikusoknak szolgáltassék ki;
amazoknak a maguk rendes prédikátoruk, emezeknek pedig
a szentantalfai prédikátor által". Ezen egyezség a mai napig
érvényben van.
2. A gyülekezet tanitói.

Az 1795-ik esztendőben kezdődő számadási könyvek és
a gyülekezeti anyakönyvek nyomán a zánkai gyülekezet tanítóinak helyes névsorát és hivataloskodási éveiket is biztosan meg lehet állapítani.
1. Első tanitó Szombati András 1794—1796.
2. Szij Dániel 1796—1810.
3. Berecz János 1811 — 1820.
4. Molnár András 1821 — 1823.
5. Szalay József 1824—1825.
6. Sebestyén Adám 1826—1842.
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7. Kálózi Zsigmond 1843—1864. Lemondása után következett
8. Boross Károly 1865—1871. 1871-ben történt lemondása után
9. Mátis Kálmán foglalta el a tanítói hivatalt 1872—1878.
10. Rövid üresedés után sorrendben a legutolsó tanító
Takáts József 1880—1896. 1896-ban ápr. 25-én Budapesten
idegbajban halt el.
3. fl gyülekezet jóltévői.

Csupán az 50 frtnál magasabb adományok említtetnek fel.
1. A jóltévők sorozatában a hódoló tisztelet érzelmeivel
első helyen kell felemlítenünk felséges urunknak, apostoli királyunknak, első Ferencz Józsefnek nevét, aki 1888-ban iskolai célokra száz forintot adományozott.
2. A gyülekezet régi jóltévői közül említésre méltók:
Lőke Péter, aki 1796-ban egy hold földet ajándékozott és a
3. kővágóeörsi Eősze-család, amely 181 l-ben szintén egy
hold földet adott ajándékba.
4. Csemez Elek ur 1880-ban a templom belsejét csinosittatta mintegy 50 frt értékben.
5. A nagyméltóságú földmivelésügyi m. kir. ministeriumtól kapott a gyülekezet 1893-ban 6000 drb amerikai szőlőoltványt 50 frt értékben.
6. A jótékony gyámintézetet a következő kegyes adományokért áldhatjuk :
1893-ban adott az egyetemes gyámintézet 50 frtot.
1896 ban a kerületi gyámintézet adott 50 frtot.
1898-ban az egyetemes gyámintézet nyújtott 50 forintnyi segélyt.
7. Leghathatósabb segélyt nyert az egyház a Balatonmellék nagy jóltévője, Nagyméltóságú pusztaszentgyörgyi és
tetétleni dr. Darányi Ignác földmivelésügyi m. kir. miniszter
ur Ő Excellentiája részéről, nevezett nagy férfiú kegyes rendeletei alapján az egyház, hazai szőlőinek fentartásához több
éven át szénkéneget kapott és egy kat. hold oltványszőlő telepítéséhez nagymérvű állami támogatást nyert.
Nagyméltóságú dr. Darányi Ignác földmivelésügyi m. kir.
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Minister ur Ő Excellentiájának kegyeiből kapott az e g y h á z
az 1899-ik évtől kezdődőleg 1906-ig:
6 8 5 5 drb I. osztályú g y ö k e r e s szőlőoltványt . 9 8 0 frt
5800 ddrb szőlőkarrót
150 frt
7 mm. szénkéneget
. 105 frt
Összes szőlőtelepitési államsegély : 1235 írt
A gyülekezet dr. Darányi Ignác földmivelésügyi m . kir.
Minister u r O Excellentiáját legnagyobb jóltévőjének ismeri s
nagy nevét el nem muló hálaérzettel emlegeti.
4. fiz egyházi épületek története.
a) fi templom.

A zánkai ev. gyülekezetnek a ref. atyafiakkal közös t e m ploma van. A templom 1786-ban épült közös erővel t o r o n y
nélkül. 1829-ben közös erővel megujittatott, 1847-ben u j tetővel láttatott el, 1879-ben a fából készült h a r a n g l á b a k helyett egy kőtorony építtetett a templom keleti, alacsonyabb,
boltíves részére, a régi délnek nyiló ajtó helyébe egy n a g y
ablak állíttatott s a b e j á r á s a torony alá átfordittatott, mintegy 1000 írtnyi költséggel. A templom belseje egyszerű, sim a fapadlásu. Az oltárt egy urvacsorai m á r v á n y a s z t a l helyettesíti, amely 1906-ban szereztetett.
A t e m p l o m b a az 1906. esztendőben egy karzat állíttatott, továbbá egy u j o r g o n a h a r m o n i u m szereztetett, amely
közösen használtatik. A karzat felállítása s o r g o n a h a r m o n i u m
beszerzése mintegy 1000 frtba került, amelyhez az ev. hivek
65 frt 50 kr. közadakozással j á r u l t a k .
A g y ű j t é s h e z Csemez Pál Ur 25 frttal járult.
Csemez S á m u e l n é Sólyom Julianna ú r a s s z o n y az 1898-ik
évben két gyertyatartót a j á n d é k o z o t t 20 frt értékben.
b) Az iskola 5 tanitólak.

Az iskola 1796-ban készült. Az iskola s tanitólak egy
fedél alatt áll.
A reformátusok iskolájukat 1870-ben az állam segélyezésével községivé alakítottak.
Az evangélikusok iskolájukat 1896-ig nagy áldozatok
árán fentartották.
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A filoxéravész következtében a leányegyház egyetlen
jövödelmi forrását elveszítvén, a legnagyobb szükségbe sodortatott.
Az e g y h á z elszegényedése folytán a gyülekezet kényszerülve volt iskoláját az államnak felajánlani.
H o s s z a s tárgyalások után az állam átvette a községi iskola és az evangelikus iskola ingatlan vagyonát s 1898 március 1-től kezdődőleg felállította az állami iskolát egy tanerővel. A tanítónak felváltva evangélikusnak vagy r e f o r m á t u s nak kell lenni, mivel az állami iskola ingatlan v a g y o n a részben a r e f o r m á t u s , részben az evangelikus egyház tulajdona
volt. A legelső állami iskolai tanító Polyvássy Mihály reform á t u s vallású. A zánkai állami iskolában az evangélikus gyermekek vallásoktatását Nagy L a j o s szentantalfai lelkész teljesiti.
A zánkai evang. egyház oly feltétellel adta át az iskola
ingatlan javait az államnak, h o g y a tulajdonjogot magának
fentartotta időtlen időkig.
5. fl gyülekezet egyéb viszonyai.
A temető közös. Fel van sáncolva. A temető füvét felerészben az evang. egyház használja, felerészben a ref. lelkész.
A gyülekezetben 1896-ban egy nőegylet alakult, mely
urvacsorai kendőket, s szói zékteritőket szerzett. A nőegylet
azonban m a m á r megszűntnek tekinthető.
A gyülekezeti szőlők rekonstruálása folytán a gyülekezet visszanyerte fő jövödelmi forrását, s kedvezőbb anyagi
helyzetbe jutott.
Ma már több mint négyezer korona megtakarított tőkével rendelkezik.
A gyülekezeti tagok a s z ő l ő k ö z m u n k á n kivül semmiféle
egyházi terhet nem viselnek.
Kedvező szüretek mellett a gyülekezet jelentékeny alaptőkét g y ű j t h e t magának.
V a j h a az anyagiakban való g y a r a p o d á s m é g j o b b a n
megerősítené a híveknek buzgóságát s e g y h á z u n k h o z való
tántorithatlan ragaszkodását.

J/agy Xajos
ev. lelkész.

A nagyvázsonyi ág. hitv. ev. egyházközség története.
I. Rz egyházközség statistikai állása.
Nagyvázsony (1692 előtti neve Váson, A r x Vasonia, Vásonkeő volt) község V e s z p r é m v á r m e g y e veszprémi j á r á s á b a n .
A nagyvázsonyi ág. hitv. ev. e g y h á z k ö z s é g keletkezésére
nézve e g y h á z u n k levéltárában adatok nincsenek, de h o g y a
reformatio kezdete utan rövid idő múlva terjedni kezdett itt
a protestantismus, az több,- mint valószinü. N a g y v á z s o n y végvar volt s mint ilyennek erőssége, az akkor m é g teljesen
ép Kinizsi vár német katonasággal volt m e g r a k v a , kik között sokan voltak a protestánsok s valószinü, h o g y e német
zsoldosok ismertették meg N a g y v á z s o n y és vidékével az u j
tant, melyet L u t h e r és Kálvin hirdettek. A régi e g y h á z isteni
tiszteletének nyelve valószínűleg m a g y a r és német volt, melyet támogatni látszik azon körülmény, h o g y anyakönyveiben,
melyeket 1714-ben kezdtek vezetni, a m a g y a r és n é m e t családnevek vegyesen fordulnak elő. 1526-ban m e g s z ű n t a nagyvázsonyi plébánia, a szerzetesek, kik m é g Kinizsi korából
nagy s z á m m a l maradtak e vidéken, elmenekültek, előbb a
török, később Bocskay és Bethlen hadai elől, igy s z a b a d o n
terjedhetett a reformátió. Bocskay vezére Németh G y ö r g y
előtt még nem, de Bethlen hadai előtt már önként hajolt m e g
Veszprém és Sümeggel együtt V á z s o n y is, ami a r r a enged
következtetni, h o g y sok lehetett a protestáns m á r a b b a n az
időben, akik azután nem fogadhatták ellenszenvesen a vallás
és nemzeti szabadságért fegyverbe állottakat.
A protestánsok s o r s a az első időkben meglehetős szig o r ú volt e gyülekezetben is, mert nem tűrték nyilvános vallásgyakorlatukat, lelkészeiket pedig r a b s á g r a vitték. T ö b b s z ö r
küldöttek azért Bécsbe alázatos kérelmeket, hogy pásztoraikat eresszék szabadon, m a g u k pedig ne csak otthon, de nyilvánosan is tarthassanak isteni tiszteleteket. A kérések, a hűséges szolgálat s a nagy készséggel tett igéret, hogy küzdeni
fognak a török ellen, arra bírták a protestánsok legnagyobb
ellenségét, I. Lipót királyt, h o g y 1675 j a n u á r 13-án kelt levelében szabad vallásgyakorlatot biztosit ugy az ág. hitv. ev.,
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mint az ev. ref. felekezethez tartozóknak, melyben megparancsolja, hogy őket vallásuk szabad gyakorlásában senki háborgatni ne merészelje. Ez az eredeti diploma egyházunk levéltárában őriztetik. Az az I. Leopold, ki annyi protestáns
templomot elvétetett, adott 1681-ben a lutheránusok és kálvinistáknak templom-épitési engedélyt.
Ez a reformátió kezdetén megalakult anyagyülekezet,
mely anyagi javakban az első időkben is igen szűken állhatott, mert hisz nem folytathatta foglalkozását békességben a
folytonos háborúskodás miatt, később, az idők viszontagságai által gyakran megpróbáltatván : ugy a lelkek számát, mint
a híveknek vagyoni állását tekintve, mindinkább fogyott és
elerőtlenedett, épen azért kényszerítve lett, hogy a hitrokonok
áldozatkészségéhez folyamodjék.
Az egyházközség 1860-ban már annyira elgyengült, hogy
lelkészt és tanitót fizetni képtelen volt, igy midőn megüresedet a tanítói hivatal, azt nem töltötte be, hanem az akkor
választott lelkésszel, Steiner-Kövesi Károllyal az egyezség akként történt, hogy a tanítói díjazásnak egy része a lelkésznek
adatik, ki azért köteles egy segédtanítót tartani, másik része
pedig fenmarad az egyházközség javára és annak vagyonát
gyarapítja, s ha az egyház annyira előrehalad, hogy képes
lesz ismét önálló, rendes tanitói állást szervezni, ugy az kötelességévé tétetik.
Az 1863. év nagy szomorúságot hozott a vázsonyi ág.
hitv. ev. egyházközségre. Tűzvész pusztította el augusztus
27-én templomát, két harangjával együtt, mely az elhamvadt
18 házzal egyetemben a lelkész és tanitólakást is megsemmisítette. Az elpusztult házak birtokosai között sokan voltak
hitsorsosaink s közülök nem egy jutott koldusbotra a pusztulás miatt. Még ugyanebben az évben, pár hétre a tűzvész
után kiütött a marhavész, mely ismét csaknem minden gyülekezeti tagot sújtott.
1863-ban 300 forint tőkéje volt az egyházközségnek.
Temploma, egyházi épületei 650 frtig voltak biztosítva az
„Első Magyar Altalános Biztosító T á r s a s á g i n á l , de ez az
összeg vajmi csekély volt arra, hogy ú j r a építkezhessenek, a
gyülekezeti tagok pedig képtelenek voltak arra, hogy saját
erejükből állítsák fel a leégett épületeket. De Kövesi Károly
lelkész mindent elkövetett, hogy ez a kisded egyház — mely
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neki oly sokat köszönhet — a protestantismus egyik végvárán meg ne semmisüljön, hanem uj életre keljen. Folyamodott segedelemért mindenhová. Ennek első gyümölcse lett az,
hogy 1863 okt. 2-án a központi g>ámintézeti ünnepély alkalmával befolyt offertórium : 31 frt Nagyvázsonynak adatott,
majd ugyanezen november hó 3-án küldött az egyetemes
gyámintézeti bizottmány 150 forintot, ugyanekkor a kerületi
gyámintézet 68 frtot. így a segélykérésnek első eredménye
249 frt volt.
Az építkezés megkezdetett. A gyülekezeti pénztár tartalma teljesen elfogyott. A kiadások fedezésére az egyház
kölcsönhöz akart fordulni, de buzgó lelkésze segélygyűjtési
engedélyért folyamodott elsőben a megye, majd az egész ország területére. Az engedélyt mindkét helyre megkapta s a
protestáns áldozatkészség Vázsonyban is oszlopot emelt magának akkor, mikor építeni segítette az Ur házát, a magvetők : pap és tanitó hajlékaira adakozott. Ekkor úgyszólván
halottaiból támasztották fel gyülekezetünket.
A segélygyűjtésből befolyt összesen 1998 frt 58 krajcár ; csakis az által volt elérhető a fentebb emiitett eredmény.
1863 őszén végre létrejött a város és az urodalom között a birtokelkülönzés, éveken át tartott pereskedés után.
Ekkor kapott az egyház az urodalomtól 12 hold földet, melyből 8 a lelkészt, 4 a tanitót illeti. A már meglevő földdel
ezek egy tagban méretvén ki, igy lett a lelkésznek 16, a tanítónak 8 hold szántóföldje. Megtörténvén a birtokelkülönzés,
az egyház elérkezettnek látta az időt, hogy rendes tanitót
hívjon. 1864 március 10-én ki is állította a rendes hiványt
s a választott tanitó a hivek örömére elfoglalta már négy év
óta üresedésben volt rendes tanítói állomást.
1864-től kezdve 1870-ig megemlítésre méltó dolog nem
történt az egyház körében. 1870-ben egyházhatósági engedély folytán a lelkész és tanitó illetőségű erdőben, mely a
régi kaszálók helyett lett kimérve, a fa nyilvános árverésen
eladatott s abból bejött összesen 520 frt. Ez képezi a gyülekezet csekély tőkéjének alapját.
1873-ban az egyháznak egy régi óhaja teljesült. Az eddig nélkülözött orgona a hivek hitbuzgalma következtében
önkéntes adakozásból felépíttetett.
Az 1874—1880 közti időszak ismét minden nagyobb

86

esemény nélkül vonult el a gyülekezet fölött, de annál szomorúbb volt az 1881. év, mert ez az év ragadta el a hívek
szeretetétől környezett apostoli buzgalmu férfiút, az egyház
fáradhatatlan jó p á s z t o r á t : Tisztelendő Kövesi (Steiner) Károly lelkész urat. 0 , ki az évnek első halottja volt, a nemesen megharcolt harc után bizonyosan elnyerte megérdemelt
jutalmát
Az ő halálával ismét szomorú sors lett a gyülekezet
osztályrésze. Az egyház kis tőkéjének jövedelme már előbb
sem volt elegendő arra, hogy általa a kiadás fedeztessék, a
hívek anyagi viszonya nem birta a további terheltetést, s így
a tőke lett megtámadva.
Lelkésze halála után az egyházközség kérvényt nyújtott
be az egyházkerülethez a végből, hogy pár év engedtessék
nekik a lelkészi hivatal üresedésben hagyására, hogy ezen
idő alatt a lelkészi fizetést kivetve és beszedve az egyház
megfogyott tőkéjének gyarapítására fordíthassák. Az egyházkerületi gyűlésen a kérvény az egyházközség kívánalma szerint nyert elintézést. A lelkészi hivatal üresedésben volt 1881
jan. 2 0 — 1 8 8 3 szept. 29-ig, amikor is Tisztelendő Tóth Gyula
lelkész úrral töltötték be a lelkészi állást. Az üresedés idejének lelkészi járuléka az egyházközség tőkéjéhez csatoltatott,
de mégis ugy, hogy a gyülekezet kiadásai ebből s illetve ennek az összegnek kamatjából fedeztettek.
Azon a napon, melyen a gyülekezet Tóth Gyula személyében u j lelkészt nyert, gyász vegyült az öröm közé, mert
ekkor veszítette el, iiletve tette sirba szeretett felügyelőjét,
Lekow Lajos báró urat, ki mint a nagyvázsonyi uradalom
igazgatója, mint hitbuzgó protestáns, éveken keresztül az egyháznak vezére, tanácsadója, de egyszersmind legnagyobb jóitevője is volt.
Az 1884. év ismét terhes volt kisded egyházunkra nézve.
A templom ugy külsőleg, mint belsőleg olyan állapotba jutott, hogy nagyobb baj elkerülése végett — javítását tovább
halasztani nem lehetett. A javítás közel 200 írtba került, mi
ismét felemésztette a kis gyülekezeti tőke jelentékeny részét,
jóllehet a hívek is meghozták tőlük telhetőleg az áldozatot.
A sokat szenvedett egyházra nézve azonban ugy látszik,
még nem volt \ é g e a megpróbáltatásnak, az 1885. évben is
tartva volt számára a keserű pohár, melyet ki kellett ürítenie.
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Ugyanis ez év julius 10-én a délutáni órákban villám sújtott
a lelkészlakba s azt elhamvasztotta. Jóllehet az épület biztosítva volt 312 frt értékig, s ez be is folyt minden levonás
nélkül és az áldásosán működő gyámintézet is ajándékozott
125 frtot, mégis, mivel az építkezés 617 frt 98 kr.-ba került,
minek fedezésére csak 468 frt 60 kr. állott az egyház rendelkezésére : kénytelen volt tőkéjét újra csorbítani 149 frt
33 kr. erejéig.
1893-ban a gyülekezeti tagok takarékmagtárt alapítottak
18V2 mérő rozszsal. E csekély kezdetből ma már igen szép
tőkéje van a gyülekezetnek, jóllehet mindjárt az első években a tanítónak fizetését ebből arányozta aképpen, hogy jövőre a lelkész és tanitó gabna és pénzbeli járandóságának
ideje összeessék. Azelőtt a magtár egyes hitrokonok padlásán,
vagy kamráiban volt elhelyezve, néha 2—3 helyen is felelősség terhe mellett, de mégis, hogy a kezdés megkönnyítessék s minden gyanusitás elkerültessék : elhatározta a gyülekezet, hogy egy kis magtárt építtet. A magtári építkezés
295 frt 49 krajcárba került. 1896-ban a gyülekezet történetének megirója, Nagytiszteletü Tóth Gyula ur azon reményüknek adott kifejezést, hogy a gabonamennyiség évi kamataiból 8—10 év múlva fedezhető lesz az egyházközség évi
terheinek egy része és Istennek hála ! nem reméltek akkor
hiába, mert jelenleg kitesz a magtárállomány rozsban 15534
litert, árpában 2176V2 litert s szép jövedelmet ad.
1893 okt. hó 1-én az egyházközség felügyelőjévé választotta Tekintetes Weiler Lajos uradalmi számtartó urat, ki
is a választást elfogadta s szorgalmasan részt vett az egyházközség közgyűlésein.
Az 1895. évben ismét történt említésre méltó dolog, a
mennyiben Kövesi Sándor, ki 21 év és 5 hónapon keresztül
mindenkinek megelégedésére, mint tanitó működött a gyülekezetben, ez év január hó 25-én lemondott tanítói hivataláról, miután a nm. vall. és közokt. min. 1894 dec. 30-án kelt
49988. sz. rendeletével, tekintve munkaképtelenségét, őt nyugdíjazta. Megkísérelte ugyan az egyházközség a megürült állásnak pályázat utján leendő betöltését, de az meddőnek bizonyult, azért a tanköteles gyermekek oktatásásáról akként
gondoskodott, hogy azok az 1 kilométerre fekvő, jóhirü leányfalui iskolában nyerjenek igazi ev. szellemben oktatást.
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Az 1895/6. tanév folyamán érkezett meg gyülekezetünkhöz a vall. és közokt. min. leirata, mely szerint a nagyvázsonyi tanitói állást a 300 frt minimumig 124 frt évi segélylyel támogatja s ha a már beküldött pályázat is eredménytelen lesz, az esetben fenn van tartva a j o g a gyülekezet részére, hogy tanítója díjazásának 400 frtig leendő kiegészítését
is kérvényezhesse.
1896-ban a milleniumi esztendőben, mikor a legkisebb
község is széles e hazában lelkesen ünnepelte Magyarország
ezeréves fennállásának ünnepét, a vázsonyi ev. gyülekezet is
lélekemelő ünnepet tartott m á j u s 10-én templomában, hova
az ev. ref. tamplomban kezdetét vett ünnepség után jött a
közönség felekezeti különbség nélkül. Május 31-én pedig díszközgyűlést tartott a gyülekezet, melyen lelkésze : Tóth Gyula
mondott lelkesítő, hazafias, emelkedett hangú beszédet.
1893 junius hó 13-án Gyurátz Ferenc egyházkerületünk
főpásztora végzett hivatalos egyházlátogatást gyülekezetünkben, mely alkalommal Tóth Gyula lelkész olvasta fel a gyülekezet történetét s tett jelentést az egyházközségnek ugy
valláserkölcsi, mint anyagi állásáról, kül- és belső viszonyairól. Főtisztelendő és Méltóságos püspök ur meggyőződött ez
alkalommal arról, hogy a gyülekezetben mindenek rendben és
ékesen folynak.
Még ebben az évben folyamodott a gyülekezet a tanitói
javadalmazásnak 400 forintra leendő kiegészítéséért.
Az 1897. évben végre biztositva lett a választandó gyülekezeti tanitó megélhetése is, ugyanis megjött a gyülekezet
folyamodványára a válasz, mely szerint a vall. és közokt.
min. 224 frtot engedélyezett a tanitói javadalmazásnak 400
frtra leendő kiegészítésére. Nem is késett a pályázó a „Néptanítók Lapjá"-ban kiirt pályázatra, akadt kettő is és 1897
május 2-án az ondódi másodtanitót, Benedek Ottót tanítójává
választotta a gyülekezet.
Az 1898. év tán a lelkészre hozott legnagyobb örömöt,
ki mindeddig 375 o. é. forint teljes fizetésen volt kénytelen
tengődni, vagy ha ez nem tetszett, hát — ha volt neki —
költhetett a magánpénztárból. 1898 márc. 4-én tartott gyűlésén kijelenti a gyülekezet, hogy lelkésze fizetésének a 800 frt
minimumig leendő kiegészítésére közalapi segélyt óhajt igénybe
venni. Az 1898. évi 14. te. értelmében 927 kor. 6 fillérben
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állapíttatott meg a vázsonyi ev. lelkész kongruája és egészíttetett ki fizetése 1600 koronára.
1899-ben ismét megüresedett a gyülekezetben a tanítói
állás, az alig két évet itt töltött tanitóval Benedek Ottóval
1899 márc. 15-én tartotta meg gyülekezetünk a leszámolást.
Ugyanekkor a tanév végéig Tóth Gyula lelkész vállalta magára az iskola vezetését, a gyülekezet egyik jó énekes tagja,
Boros István, ki már az 1864 utáni tanitóhiánv alkalmával is
vezette a templomi éneket — kéretett meg ismét az énekvezetésre.
A tanitói állásra hirdetett pályázatra két pályázó akadt,
s 1899 aug. 27-én választották meg Kobelrausch-Kádas Jánost gyülekezeti tanitónak.
Ebben az esztendőben kegves adakozók jelentős adományokat nyújtottak gyülekezetünknek iskolai célokra. Dr. Óvári
Ferenc, volt nagyvázsonyi kerületi képviselő, ki már több Ízben segítette kisebb adományokkal a gyülekezetet, 100 koronát adott iskolaépitési célra, ugyané célra adakozott dr. jószási Purgly Sándor, ki szintén 100 kor. segélyt juttatott.
Az 1901. évben nagyobb jelentőségű dolog nem fordult
elő egyházunkban.
1902-ben ismét gyásza van a gyülekezetnek, a jólelkű
és jó kedélyű férfiú, kit életében ugy gyülekezete, mint az
egész község tisztelt és szeretett, 54 éves korában, december
ber hó 12-én, örökre bucsut vett egyházától. Nagvtiszteletü
Tóth Gyula gyülekezeti lelkész, kiérdemült zalai ev. egyházmegyei esperes volt a halott, az esztendőnek utolsó halottja ;
a derék embert hivei és jóbarátai mély részvéttel kisérték a
sirba s ma is kegyelettel emlékeznek egykori jó papjukra.
Az 1903. év szeptember 8-án helyettes lelkészt kérnek a
gyülekezet tagjai s helyettes lelkészül október hó 11-én Horváth Sándor jött gyülekezetünkbe, ki nem töltött itt egészen
két hónapot, mert december hó 3-án már a hivek nagy sajnálkozására kijelenti a gyülekezeti közgyűlés előtt, hogy Sikátorra választották meg rendes lelkésznek , jelenleg Várpalotán van.
A helyettes lelkész eltávozása után Nagytiszteletü Fenyves Ede mencshelyi lelkész ur neveztetett ki a gyülekezet
administratorának, ki mindaddig, mig 1904 aug. 4-én lelké-

90

szévé nem választotta a gyülekezet Tisztelendő Gyalog István
nemesdömölki segédlelkészt, intézte a gyülekezet ügyeit.
Az újonnan megválasztott lelkész első teendője volt a
templom tornyának leszedetése, mely reá volt épitve a templom homlokfalára s azt süppedése következtében annyira
megrongálta súlyával, hogy veszedelem elkerülése végett haladéktalanul le kellett bontani. A torony leszedésének szükségességét 1904 aug. 28-án mondotta ki a gyülekezeti közgyűlés és még szeptember hónapban le is bontatták a tornyot,
Szathmáry József nagyvázsonyi kőmives-mesterrel; a leszedett harangokat pedig a templom előtt faállványon helyezték el.
Az építendő u j toronyra már 1904 tavaszán gyűjtöttek
könyöradományokat Varga János ev. és Szentes József ev.
ref. megbízottak. A gyűjtés eredményezett 796 kor. 93 fillért.
Ugyanezen év őszén a gyülekezeti közgyűlés megbízásából
Boros István és Tóth Károly egyháztagok indultak útnak könyöradomány-gyűjtésre s a gyűjtésből befolyt torony-alapra
707 korona.
1904-ben pendittetett meg az összes nagyvázsonyi felekezeti iskolák államosításának eszméje és ez év okt. 16-án
tárgyalta gyülekezetünk közgyűlése a vall. és közokt. min.
74003/1904. sz. leiratát, melyben kérdés foglaltatik arra nézve,
hogy hajlandó-e államosítás esetén iskoláját beszüntetni a
gyülekezet ? A közgyűlés igenlő választ ad, de feltételül kiköti, hogy az állami iskolai tanítók között mindig legyen egy
evangelikus, ki az egyházi kántori teendők elvégezésére képes és hajlandó is.
A gyülekezetre nézve ez eseményekben gazdag esztendőben kapta egyházközségünk a „Palló S."-féle szeretetadományt 800 koronát.
Az 1905. évben is tetemes segélyekhez jutott a gyülekezet Gyalog István lelkész ur ügybuzgósága és fáradságot
n e m kimélő utánjárása folytán. Ebből az évből származik a
nagyvázsonyi uradalom V3 része tulajdonosának, Matesitzkyné
s z . Lieben Henriette asszonynak 200 koronáról szóló adomány-, illetve igéretlevele, amely összeget a toronyépítés megkezdésekor fizet ki a gyülekezetnek. Ebben az évben létesiti
a gyülekezet lelkésze az oltáralapot is, márc. 26-án a közgyűlésen 10 koronát ajánlván fel e célra. Ugyanekkor a már
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oly égetően szükséges lelkészi irodának megépítését is elhatározzák.
1905 julius 23-án tartott gyülekezeti közgyűlésen kerül
szóba a nagyon is javitásra szoruló tanitólakás, mely kényelmetlenségénél fogva nem alkalmas arra, hogy a gyülekezeti
tanitó tovább is akkori állapotában használja. De mivel az
iskola államosítása úgyis rövidesen várható, azért ugy határoz a gyűlés, hogy nem költekezik a tanitólakra, hanem lakást bérelt tanítójának. A tanitó ki is költözködött a régi házból bérelt lakásba, melynek bérét a gyülekezet fizette s a
kiadott tanítói lakért évi 60 kor. bért kap.
Az 1906. év történetében ismét több említésre érdemes
mozzanattal találkozunk. Ez évi február hó 4-én a gyülekezet közgyűlése lelkésze indítványára, ki minden alkalmat megragadott, hogy a toronyépitési alapot növelje — ,,az egyházi
épületek javítására szolgáló alapw-ot megszavazza toronyépítés céljaira.
Ezen a közgyűlésen mondott le állásáról a gyülekezet
felügyelője, Tekintetes Weiler Lajos uradalmi számtartó ur,
ki egyúttal a községből is elköltözött. A közgyűlés érzékenyen búcsúzott el tisztelt és szeretett felügyelőjétől.
1906 május 20-án az ország többi protestánsaival együtt
ünnepelt a vázsonyi ev. gyülekezet is. Közgyűlésén lelkesen
emlékezett meg a lelkész a nagy évfordulóról, a bécsi béke
megkötésének 300 éves emléknapján, mely emléknap egyszersmint kegyelettel emlékeztetett Bocskay István és Illésházy
Istvánra, ama idők nagy embereire s ama nagy idők előidézőire.
Ez év julius havában elkészült a lelkészi iroda is, melynek építéséhez tetemes összegeket gyűjtött a lelkész, különösen a vázsonyi uradalom járult hozzá szép adománnyal, e
célra is 200 koronát adott.
1906 december hó 9-én választja meg a gyülekezet felügyelőjének Ferenczy József szentgáli földbirtokost, december hó 16-nn pedig elhatározza a közgyűlés, hogy toronyépítésre kölcsönt vesz fel. Ugyanekkor még intézkednek arra
nézve is, hogy Nagyvázsonyban is gyűjtés eszközöltessék a
toronyalapra, mi meg is történt szép eredménnyel, összesen
124 kor. 88 fillér folyt be a gyülekezeti és egyéb felekezetekhez tartozó jószívű adakozók áldozatkészségéből. 1907-ben
a leányfalui toronyalap-gyűjtés 33 kor. 20 f. Az 1907. évben
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megvalósíthatónak vélte gyülekezet templomtornyának felépítését s tervet nyújtatott be erre nézve Szathmáry József okleveles kőmivesmesterrel, egyúttal költségvetést is készíttetett
vele. Elhatározta továbbá a gyülekezet közgyűlése, hogy
5000 korona kölcsönt vesz fel már meglevő pénzéhez, de
közbejött ismét a lelkész-változás s egyelőre minden abban
maradt.
Gyalog István, ki nem egész három esztendei lelkészkedése alatt oly sokat tett gyülekezetéért, 1907 április 7-én tudatta a gyülekezettel, hogy a sopronmegyei Balfra választották meg lelkésznek, ápril 21-én hivatalába iktatta Ferenczy
József felügyelőt, 22-én pedig bucsut vett a gyülekezettől.
Az adminisztrátori teendők ismét a mencshelyi lelkész,
Nagytiszteletü Fenyves Edére bízattak, mignem a gyülekezet
két próbaszónoklat meghallgatása után, melyeket a püspöki
hivatal kivételesen engedett meg a segédlelkészeknek — Zsiray Lajos kővágóörsi segédlelkészt választotta meg a junius
9-én megtartott lelkész-választó közgyűlésen, ki is julius 11-én
foglaltam el állásomat s hivatalba iktatásom julius 14-én történt meg.
A lelkészválasztással járó költségek fedezésére ismét nem
volt elégséges pénze a gyülekezeti pénztárnak, azért esperesi
engedéllyel azon feltétel alatt, hogy mihelyt lehetséges, viszszapótolják — hozzányúltak ismét a tőkéhez. Ez alkalommal
a leányfalui leánygyülekezet, mely csak XU részét tartozott
volna fedezni a választási költségeknek, elhatározta, hogy tekintve az anyagyülekezetnek a toronyépítéskor — melyről
még eddig nem tett le — felmerülendő amúgy is nagy költségeit, felét fizeti a választási költségeknek.
Ebben az évben olvadtak össze a nagyvázsonyi felekezeti iskolák eggyé az államosítás következtében. Egyházunk
is megvált iskolájától, mely mindenütt oly hűséges segitő
társa a protestáns egyházaknak s ha igy — mert ugy az iskolaépület, mint a tanítói földek birtokában maradtak — anyagiakban nyert is, de a szellemiekben veszített. Ezt állithatom,
mert ennek a kis protestáns egyházközségnek iskolája sok
katholikus gyermeket megismertetett a protestáns világossággal és a türelmes protestáns evangeliomi szeretettel.
Az egyház iskolájának utolsó tanítója, Kádas János állami iskolai tanítóvá neveztetett ki s szeptember első napjától
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kezdve — miután ekkor állásáról, mint felekezeti tanitó leköszönt — az énekvezetést teljesiti az isteni tiszteletek alkalmával, mint a gyülekezet kántora.
A gyülekezet lelkésze pedig a szeptember 15-én felavatott állami iskolához az ág. hitv. ev. növendékek hitoktatójává neveztetett ki és heti 2 órán át a mindennapi, 1 órán
át az ismétlő tanköteleseket részesiti vallásoktatásban.
Megemlítem, hogy az állami iskola felavatásakor a helybeli összes felekezetek templomaiban isteni tisztelet volt, mely
9 órakor templomunkban kezdődött meg, melyen a vármegye
előkelősége és a helybeli felekezetek küldöttségei is megjelentek.
Az 1908. évben a torony felépítése lett volna első teendője a gyülekezetnek, de az építési munkának túlságos megdrágulása következtében erről kénytelen volt lemondani és
elhalasztani addig, mig a környéken befejeződnek a jelen évben megkezdett nagyobb építkezések, melyek miatt a munkásviszonyok is nagyon rosszak.
Istenünk segítségével — mire épitkezésünkhöz láthatunk
— tán majd kölcsönfelvétel nélkül is elvégezhetjük ezt. Bízunk azokban a jótékony intézményekben, melyek eddig sem
engedték elesni e sokat küzdött gyülekezetet, hogy ezután
sem vonják meg tőlünk támogatásukat, hanem lehetővé teszik azt, hogy ez a kis protestáns végvár megállhasson s
anyagiakban is gyarapodva, tovább harcolhasson a világosság
fegyverével a világosságért.
Az eddigiekben irtam le a kéznél levő adatok alapján a
gyülekezet ismert történetének nevezetesebb mozzanatait; ezután helyénvalónak találom közölni a gyülekezetben hivataloskodott lelkészek és iskolatanitók sorrendjét a mai időkig.
Hogy az 1714. év előtti időkben kik voltak az egyházközségnek lelkészei, arra nézve gyülekezetünk levéltárában
adatok egyáltalán nem találhatók. Rácz Károly, szapárfalvi ev.
ref. lelkész „A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben"
cimü munkájában található egy értékes adat, mely szerint
megidézték a veszprémmegyei Vázsony ág. hitv. ev. lelkipásztorát is a megidézettek között. „Megidéztetett 1674 március 5-re Pozsonyba, hol meg is jelent s kezdetben állhatatosan viselte magát s ezért az ápril 4-én kimondott halálos
ítélet után vasra veretvén, Alistali K. Györgygyei és Miskolczy
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Mihálylyal bilincseltetett össze. Midőn május 5-ik napjának éjjelén a megidézettek neveit a törvényszéki kiküldöttek felirogatták s az irás közben sokakat megvertek és megtaszigáltak : Zolnait erősen arculverték. Állhatatossága azonban nem
tartott sokáig, mert már 1674 május 10-én a hazában bentmaradók számára készült téritvénynek irt alá s annak értelmében hivataláról lemondott."
Zolnai István ágostai hitvallású lelkipásztoron kivül a fent
emiitett munkában előfordul Tolnai István vásonkeői (nagyvázsonyi) református lelkipásztor neve is, kit szintén megidéztek Pozsonyba, de a kinzatások dacára is szilárdan megállotta a helyet és a vázsonyi protestánsoknak vallásszabadságot adott I. Lipót-féle diploma keltének napján 1675 január
13-án bocsátották szabadon.
Hogy azután Zolnai Istvánon kivül 1714-ig kik voltak
gyülekezetünk lelkipásztorai, azt nem tudjuk, pedig, hogy
előtte is, utána is voltak lelkészei az bizonyos, mert Nagyvázsonyból már 1526-ban megszöktek a papok és apácák s
1726-ig nem is volt itt pápista pap, ez alatt a hosszú 200 év
alatt — ha az első időkben tán nem is állandóan, de rövid
néhány év múlva az első vándorprédikátorok megjelenése
után — bizonyára protestáns ágostai hitv. ev. és helvét hitvallású papok hirdették a megtisztított hitet.
Az anyakönyvekben 1714 óta megemlített lelkészek a
következő sorrendben hivataloskodtak:
1. Bárány György 1714—1718.
2. Hegyfalusi György 1718—1722.
3. Bognár György 1722 ápr. 21 — 1726.
4. Ismét Hegyfalusi György 1726—1730. Itt halt meg
1730 jan. 5.
5. Kelemen Márton 1732—1740. Ugy látszik, hogy előtte
két évig nem volt betöltve a lelkészi állás.
6. Bakonyi Jósiás 1740—1744.
7. Kiss Zsigmond 1745 febr. 9—1749.
8. Horváth István 1750—1755.
9. Vázsonyi Sámuel 1756—1765.
10. Szalay Józsa Mihály 1765 jul. 6—1775 jan.
11. Szabó János 1775 január 15—1780. Itt halt meg
1780 jul. 8.
12. Ursziny Mihály 1780 jul. 17—1783.
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13. Nagy István 1783 aug. 31—1786 jul.
14. Kiss János 1786 aug.—1789. Szokolyba ment.
15. Greskovics Imre 1790 jan. 25—1795 jul.
16. Perlaky Gábor 1796 jan. 25—1798 szept. 16.
17. Szita Péter 1798 nov. 2—1801 dec. 25. lemondván
hivataláról, Leányfaluban halt meg 1803 febr. 27.
18. Tömböl Pál 1802 jan. 8—1805. márc.
19. Máltsits Ádám 1805 jul. 25—1815 máj. 12.
20. Kovács Ferenc 1815 aug. 21 — 1820 okt. 29.
21. László János 1820 nov. 27—1858 nov. 21. meghalt 62 éves korában.
/ 22. Steiner-Kövesi Károly 1860 márc. 8—1881 januar
20-án halt meg.
23. Tóth Gyula 1883 okt. 6—1902 dec. 12-én halt meg.
24. Horváth Sándor helyettes lelkész 1903 okt. 11—december 3. Sikátorra távozott.
25. Gyalog István 1904 augusztus 4—1907 április 22-ig.
Balfra (Sopron m.) távozott.
26. Zsiray Lajos 1907 julius 11-től.
Iskolatanitők :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Horváth István 1717—1726.
Szentgróti Mihály 1727—1732.
Karnanczky Pál 1733—
Sebők Mihály 1744—
Mógor vagy Molnár Ferenc 1748 — 1760.
Kalinovszky István 1760—
Dubovay István 1763—1776.
Rózsa Ferenc 1777—1782.
Szabó Ádám 1783 nov. 14—
Pelargus József 1785 nov. 8—1786.
Fábry István 1787—
Eősze János 1789—
Németh János 1791 nov. 13—
Jeszenszky József 1793 nov. 10—
Sebestyén János 1798—
Lacza István 1803—
Hima István 1805—
Szeghy Pál 1806 jun. 7—1812.
Tálos Ferenc 1812—1817 szept. 10.
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20. Badits István 1817 szept.—
21. Varga István 1822.
22. Berecz János 1826—
23. Takács János 1827—
24. Paál István 1832 dec. 22—
25. Sebestyén Mihály 1833 dec. 12—1846 dec. 28-án
itt halt meg.
26. Szalay Sándor 1847 febr. 11 —
27. Paál István 1850—
28. Bárány Ignác 1853 jan.—1855 ápr. 8.
29. Görög Sándor 1855 nov. 3 0 — 1 8 6 0 márc. 1.
30. Bodács Sándor 1861 őszig mint segédtanitó.
31. Halász György 1862 őszén jött, mint segédtanitó
működött 1864-ig, 1864 márc. 10—1868 mint rendes tanitó.
32. Patyi László helyettes 1868 november 22—1869 október 24.
33. Mátis Kálmán 1869 okt. 25—1871 nov.
34. Kövesi Sándor 1873—1895 jan. 25.
35. Benedek Ottó 1897 m á j u s 2—1899 márc. 15.
36. Kádas (Kobelrausch) János 1899 aug. 27 — 1907.
szept. l-ig s mióta a felekezeti iskola megszűnt, állami tanitó és a gyülekezet kántora.
Világi felügyelők voltak :

1. Stelczer Pál uradalmi inspektor 1827—1848.
2. Tóth Dániel uradalmi igazgató rövid ideig.
3. Nagy Pál 1876 máj. 29-től; majd hivataláról lemondván, helyébe megválasztatott:
4. Báró Lekow Lajos uradalmi igazgató, kitől szerencsétlen halál fosztotta meg a gyülekezetet.
5. Weiler Lajos uradalmi számtartó ur (anglicán vallású)
1893 okt. 1—1906 febr. 4.
6. Ferenczy József szentgáli földbirtokos 1906 december 9-től.
Gyülekezeti felügyelőink egyházunk igazi vezérei és jóitevői voltak. Az elsőről felemlítendő, hogy ő szabadította fel
1830-ban a nagypénteki harangozást, mely azelőtt mindkét
protestáns templomban tiltva volt.
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II. Az egyház polgári alakzata.

Áll az anya- és egy leányegyházközségből és hét fiókegyházból. Leánygyülekezete : Leányfalu, fiókegyházai: Tótvázsony, Vöröstó, Magyarbarnag, Németbarnag, Nagyhidegkut, Kishidegkut, Urkut.
Az anyagyülekezet áll 169 lélekből; Leányfalu leányegyház 264 lelket számlál ; a fiókegyházakban összesen mintegy
25—30 evangelikus egyháztag lakik. Igy az ág. hitv. ev. lélekszám 463-ra tehető. Megjegyzendő azonban, hogy e számban bennefoglaltatik az uradalmi cselédek száma is, kik a
gyülekezet fentartásához semmivel sem járulnak hozzá s a
kiknek — mivel tudvalevőleg egy helyben nem sokáig szoktak maradni — változásával változik a lélekszám is.
Az egyházközség nyelve magyar. Tagjainak élelmi forrásai : őstermelés, iparosság, legnagyobbrészt pedig a napszám. Vagyonossága az anyában csekély, miután csak 6—7
család foglalkozik földjének művelésével. A hivek egyenlő jogokkal birnak a más felekezetüekkel. A nagyvázsonyi ág.
hitv. ev. lelkészi területen van 7006 lélek, ebből 5826 róm.
kath., 767 evang. református és vagy 150 izraelita.
A községi tisztviselőségben, a képviselőtestületben, valamint az állami iskola gondnokságában is minden felekezet
képviselve van s mig iskolánk meg nem szűnt, addig a közös jövedelemben, mint minden felekezet, a mienk is részesült, a tanitó ismétlő-oktatásért kapott a községi pénztárból
20 koronát évenkint.
A íelekezetek között békés egyetértés uralkodik.
III. fiz egyházközség háztartása.

Kormányoztatik a legutóbbi zsinati törvények értelmében,
az egyháztanács és közgyűlés által. Képviseltetik a lelkész,
felügyelő, esetleg gondnok és a közgyűlés által választott
egyének által. Egyházi közgyűlések, amikor egyházközségi vagy
más egyházi ügyek kívánják, mindenkor tartatnak, amelyen
minden önálló, egyházi adót fizető tag a megjelenésre a szószéken való kihirdetésen kivül is külön felszólittatik és ott
felszólalási és szavazati joggal bir. Évenkint rendesen kétszer
tartatik közgyűlés: a gondnoki zárszámadás megvizsgálása
7
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és az egyházmegyei gyűlésre küldendő képviselők megválaszt á s a végett. A közgyűlés rendszerint a templomban, vagy az
iskolában tartatik. A közgyűlésekről j e g y z ő k ö n y v e k vezettetnek.
Az e g y h á z k ö z s é g jelenlegi g o n d n o k a : Zuggó
Gyula,
e g y h á z f i : Bercsik János. Az egyháztanács t a g j a i : id. Pálfy
L a j o s , Boros István, Töreki István, Hardi János, Tóth Dániel,
T ó t h Károly. Magtárgondnok : Pálfy S á n d o r .
IV. Vallásos élet.
Az isteni tiszteletek nyilvánosak. Rendesen napvilágnál
tartatnak, kivéve Sylvester estéjét, midőn napnyugta után tartatik az isteni tisztelet. V a s á r n a p délelőtt rendes egyházi beszéd van, mig délután Írásmagyarázat tartatik. Hétköznap, az
iskolai év kezdetétől egész annak befejezéséig megtartatnak
a reggeli könyörgések és pedig az adventi és böjti napokban
hetenkint kétszer irásmagyarázattal egybekötve. Előbb az egyházkerület által kiadott, u j a b b a n a Gyurátz-féle „Kézi Agenda'*
használtatik, énekeskönyvül pedig a „Győri Énekeskönyv".
Bibliája, különösen U j t e s t a m e n t o m a minden családnak van.
Az uri szent v a c s o r a kiszolgáltatik : újévkor, bojt első vasárnapján, nagypénteken, húsvét mindkét ünnepén ; ugyanígy áldozócsütörtök, pünkösd, advent első v a s á r n a p j a és karácsony
ünnepein is ; a m á s o d n a p o k o n mindig a leánygyülekezetben,
rendszerint kielégítő részvéttel. Beteggyóntatások a nappali
órákban történtek. A keresztelésnél csak a keresztanyák vannak jelen. Háznál való keresztelés rég idő óta nem fordult
elő. A g y e r m e k á g y a s asszonyok egyházkelési szokása rendszerint kegyeletes ünnepéllyel megy végbe. A confirmálandó
növendékek vallásos oktatása a böjti napok elején kezdődik
a soproni lelkészi kar confirmatiói vezérkönyve alapján és a
confirmatió cselekvénye húsvétot követő vasárnap megy végbe,
a hivek jelenlétében, teljes ünnepséggel. A házasságkötés körüli eljárásnál zsinórmértékül az u j a b b törvények szolgálnak.
A gyülekezet kebelében ezidő szerint egy viszálykodó házaspár van. A temetkezéseknél a törvényes határidő beváratik s
az egyházi szertartással való temetés csak az anyakönyvvezetői hivataltól nyert tanúsítvány beadása után történik meg.
A felnőttek felett rendszerint halotti beszéd tartatik a háznál, ritkábban a templomban, mikor is a halottat a templom
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előtt teszik le a vivők. A halotti búcsúztatók elmultak, valamint a halotti torok is. Rabok nincsenek Az erkölcsi állapot
általában véve jó.
V. Egyházi anyakönyvek.

Az anyakönyvek 1714-ben keletkeztek. Félbeszakítások
vannak bennük. 1. A kereszteltek anyakönyvében: 1721
augusztustól 1722 jan. 14-ig. 2. A házasultak anyakönyvében: 1727 és 1728. évről nincs bejegyzés , 1742, 1747, 1748,
1749, 1750, 1655, 1761, 1762. évről szintén nincs bejegyezve
semmiféle adat. 3. A halottak anyakönyvéből: 1718, 1720
febr. 1722 elejéig, 1726-ról minden adat hiányzik; 1744—1746
három halott van bejegyezve, pedig alig hihető, hogy annyi
volt, 1747—1748-ról bejegyzés nincsen; 1749-ben ismét csak
két halott van bejegyezve, 1750-ről nincs adat, 1751-ről három, 1752-ben kettőről van emlités téve, 1753-ban egyről
sincsen; 1754-ben, 1755-ben, 1761-ben egy-egy, 1762-ben
két halott van beirva. Az egész anyakönyv egy kötetből áll.
Történeti jegyzetek nem találtatnak benne, kivéve, hogy minden lelkész beirta hivataloskodásának kezdetét. Az anyakönyv
őre a lelkész s annak lakásán őriztetik. Sajnos azonban, hogy
amiről a gyülekezet történetének megirója 1896-ban a püspöki látogatás alkalmával is panaszkodott — külön szekrénye
még ma sincs a szegény gyülekezetnek e fontos könyvek s
egyéb iratok elhelyezésére. Az anyakönyi kivonatokat a lelkész adja ki ; minden kiadványáért a hiványban megállapított
2 korona, idegeneknek, gyülekezetünkön kivül lakóknak 4 korona dij fejében. Az anyakönyvi másodpéldányok 1895 okt.
l-ig rendesen vezettettek s minden év első napjaiban benyujtattak a körjegyzői hivatalhoz téritvény mellett, a szolgabírói hivatalhoz lendő felterjesztés végett.
VI. Templom.

1681-ben I. Lipót templomépitési engedélyt ad Vázsonyban ugy a lutheránusok, mint a reformátusoknak s a XVII.
század végén mindkét felekezet épitett is templomot — tán
közvetlenül az engedély megadása után — sövényből font,
sárból tömött hajlékokat. Az első lutheránus templom a várv
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ban volt, erről igy ir az 1776-ik évi összerás : „Oratorium
A u g u s t a n a e confessionis est pertotum vimineum, tabulatum,
arundine tectum chora charens, palis fissis cinctum, aechilia
a u t e m eius sunt Bakonyensia. J u x t a Cincturam habet campanile ligneum campanis i n s t r u c t u m " .
A templom 1795-ig volt a várban s e helyett a hivek
részint s a j á t áldozatukkal, részint adományozásból, az akkori
földesúr, gróf Zichy Károly által a j á n d é k o z o t t helyre 1796ban építették mostani templomukat, mely a volt tanitói udvaron áll, kőből épült, bolthajtásos épület, 9 öl h o s s z ú és
5 öl széles épület. Épitője i s m e r e t l e n ; az á c s m u n k á k a t Helchlinger G á s p á r vállalta el 1796 ápril 17-én. Fazsindelyes volt
u g y a tető, mint a t o r o n y is. Az alapkő letétett 1796 ápril
10-én, az épitést bevégezték és a templomot felszentelték
u g y a n e z e n év n o v e m b e r 2-án. H o g y a felszentelést ki végezte ? — nincs feljegyezve. A templom a j t a j a felett levő faragott kő betűi az anyakönyvi bejegyzés szerint igy magyarázandók : 17—A. I. N. D. 96 = „Az Isten Nevének Dicséretére,, „Második Ferenc Kegyelmes U r a l k o d á s á b a n " . A. N.
V. A. E. T. = „A Nagyvázsony A u g u s z t a n a Eklézsia Tsinált a t t a " . N. P. G. P. = „Nemes Perlaky Gábor Prédikátorságáb a n " . S. A. R. = S z o m b a t A n d r á s R e k t o r s á g á b a n " . N. A. M.
K. = „Nemes Antal Mihály K u r á t o r s á g á b a n " . N. I. D. = Nagy
István D é k á n s á g á b a n " . Ezen követ tulajdon költségükön csináltatták a gyülekezet emiitett tagjai. Ezen templomtető és
t o r o n y égett le az 1863-ki tűzvész alkalmával, amikor is a
h a r a n g o k leolvadtak. 1864-ben cseréptetőre és bádogos toronyra építették az Ur házát, mely m a torony nélkül áll, ennek 1904-ben történt lebontása óta. A templom előtt faállványon elhelyezett két h a r a n g közül a nagyobbik 385 kilós, a
kisebbik nyom 155 k i l ó t ; mindkettőt Seltenhofer Frigyes soproni h a r a n g ö n t ő készítette. Orgonát a hivek 1873-ban állítottak
VII. Templomi ékszerek, díszítések.
Egy oltárkép (úrvacsora) a soproni nőegylet a j á n d é k a
1 8 8 9 - b ő l ; két nickel gyertyatartó, az egyetemes gyámintézet
u t j á n 1894-ben kapta a gyülekezet, továbbá két bronz és két
sárgaréz gyertyatartó. E g y feszület vasból. Egy aranyozott
kehely o s t y a t á n y é r r a l ; egy u j aranyozott kehely ezüst aljjal
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a kirchbergi posztó-céh ajándéka 1891-ben. Hozzá aranyozott
ostyatányér a lőcsei nőegylet ajándéka 1891. Ostyatartó pléhből, urvacsorai boroskanna ; 3 oltárteritő ; 3 szószéktámlányteritő, köztük egy feketebársony és egy megyszinbársony,
1890-ből. 3 kehelyteritő kendő; egy böjti szószék- és oltárteritő. Egy keresztelőkő-teritő, zöld bársonyból, selyem hímzéssel, egy fiatal vidéki nő ajándéka itt történt confirmáltatása emlékeül 1895-ből. Végül egy elavult aranyozott kehely
és két régi ostyatányér, az egyik 1718-ból. Keresztelési edények, a soproni gyámintézeti nőegylet értékes ajándékán kivül — mely ezüstből készült kehely — nincsenek; ez 1900ból való.
VIII. Iskola.

A gyülekezet iskolája 1907. évi szeptember hó 1-étől
kezdve államosítás következtében megszűnt.
I*. Levéltár.

Levéltára van ugyan a gyülekezetnek, melyben azonban
a múltra nézve egy-két fontosabb iratot kivéve, alig találunk
valamit. Az iratoknak legnagyobb része a sok nyomtatványnyal együtt két régi templomi ládában van elhelyezve. Az
1904. év óta rendezett iratok a lelkészlakon vannak elhelyezve.
Könyvtár.

Ebben nevezetesebb az „Aranykönyv", melyet a gyülekezeti jóltévők neveinek megörökítésére 1906-ban Weiler Lajos gyülekezeti felügyelő ur ajándékozott. Helyet foglal azonkívül benne néhány luthertársasági munka, a „Jó könyvek"
több példánya s egy-két ujabban szerzett egyéb könyv.
£1. Jótékony intézet.

1896 december hó 25-én határozták el a nőegylet megalakítását, melynek neve „Nagyvázsonyi ág. hitv. ev. gyülekezeti nőegylet" s ez évtől kezdve fönn is áll. Alapszabályait
1906. évi január hó 29-én hagyta jóvá a belügyminiszter. A
nőegylet évenkint ad jótékony célokra.
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Egyéb j ó t é k o n y intézet gyülekezetünk kebelében nincsen,
de megemlítésre méltónak tartom, h o g y szerény anyagi viszonyaihoz képest minden nemesebb célra ad a gyülekezet,
különösen szívesen és szép összegeket a gyámintézetre.
)(ll. Temető.
Az e g y h á z k ö z s é g a köztemetőben elkülönített helyét, eltekintve az 1776. évi súrlódástól, melyet a pápista pap idézett elő, midőn nem akarta engedni, h o g y a lutheránusok és
kálvinisták a „ C e m e t e r i u m b a n " eltemessék halottaikat — háboritás nélkül használja. Akkor gróf Zichy Imre a protestánsoknak fogta pártját a „pátris"-sal és öccsével szemben, ki
a pappal egyetértett és megengedte a temetkezést.
A köztemető árok és sövénnyel van bekerítve. Családi
sírbolt csak egy van benne Weiler Sámuelné, szül. Ó-Brien
Máriáé, ki a n y j a volt Weiler L a j o s 1906-ban leköszönt gyülekezeti felügyelőnknek s meghalt 1880 ápril 9-én.
A temető felügyelője a község.
A nagyvázsonyi ág. hitv. ev. gyülekezet kül- és belviszonyaira vonatkozó történet összeállításánál a következő adatokat használtam :
1. Nagytiszteletü T ó t h Gyula néhai lelkészünk 1896 jan.
13-án megtörtént püspöki látogatásra megirt m u n k á j á t .
2. Németh Gábor, helybeli r. kath. plébános „Adatok
Nagyvázsony történetéből" c. m u n k á j á t .
3. Rácz Károly „A pozsonyi vértörvényszék áldozatai"
c. művét.
4. Az 1896. évtől kezdve irott gyülekezeti jegyzőkönyvi
adatait.
Nagyvázsony, 1908 ápril 12.

^siray Xajos
ev. lelkész.

A leányfalui ág, hitv. ev. leányegyház története.
I. R leánygyülekezet statistikai állása.

Leányfalu kisközség Veszprémvármegye veszprémi járásában.
A leányfalui ág. hitv. ev. leányegyházközség eredetét —
adatok hiányában — nem lehet határozottan megállapítani.
Annyi azonban bizonyos, hogy 1776-ban már mint oly gyülekezet állott fönn, melynek iskolatanitója volt, mert mint a
vázsonyi anyagyülekezet filiáját emiitik az akkori iratok. 1787ben már megemlítve találjuk a tanitó nevét is, ki Pelárgus
József volt, s fizetéséről szóló nyugta a gyülekezet régi ládájában van elhelyezve.
1790-ben fölhívja a nagyvázsonyi anyagyülekezet a leányfalui filiális leányegyházat, hogy Tisztelendő Greskovits
Imre lelkész urnák Pusztavámosról leendő meghozatásában
segítségére legyen.
1794-ben állapíttatott meg a Főtisztelendő püspöki hivatal által, hogy a lelkész Nagyvázsonyból hatszor menjen ki
évenkint Leányfaluba.
Az 1795. évben már a második ismert nevü tanitó működött Leányfaluban, névszerint Berta Ferenc, ki után négy
évre már ismét uj tanitó következik Molnár András személyében, kinek utóda csakhamar Sebestyén Mihály tanitó lett.
Az 1813. évben a nagyvázsonyi eklézsiával uj egyezség
következik a széna behordásának ügyében.
1814-ben a reformátusok az evangélikusokkal egyesülnek
s közösen uj harangot szereztek. Ezután 1830-ig semmi nevezetesebb dolgot nem találunk feljegyezve a gyülekezet történetéből.
1830-ban az iskolaházhoz való épületfák szereztettek be.
Az 1833-ik évben pedig ismét tanitóválasztás történt, mely
alkalommal Paál Istvánt választották meg leányfalui tanítóvá.
Hogy az első iskola és imaház mikor lett építtetve : erre
nézve hiányoznak az adatok, de a szabad prédikálást 1837ben engedélyezte Nagytiszteletü Horváth Zsigmond esperes ur
a tanítónak.
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Ugy látszik, hogy a tanitók igen sürüen váltakoztak a
leányfalui gyülekezetben, mert 1838-ban már ismét u j tanítóval találkozunk, a tanitó neve : Patakv Pál, ki légrádi lelkész volt, ő azonban néhány év múlva ismét távozott Sandra,
Somogymegyébe.
1842-ben a helytartótanács templomépitésre, két könyvre
segélygyűjtést engedélyezett a leányfalui ág. hitv. evangélikusoknak s ugyanez évben Antal Ferenc leányfalui lakostól u j
templomhely cseréltetett.
Különösen az újonnan választott tanitó „tisztes és tudós
Nemes Jánossy József" buzgólkodása vitte oda a dolgot,
hogy a gyülekezet több kiküldöttje ment segélyt gyűjteni és
igy a tartós állandóságot nem igérő s a mindent megemésztő
idő vihara alatt már-már roskadozó kisded imaház" helyett
megkezdhették „az utókornak legszebb örökségül hagyandó"
u j templom építését. Miként az egykorú irat mondja : „Az alapkő hitünk és vallásunk egyszerű szertartásai szerint számos egyházi s világi elöljárók, tisztes tagok s egyéb ide sereglett uri
személyek jelenlétében, éneklések s buzgó esedezések közt, az
Urnák nevében ünnepélyesen letétetett" ; ez történt 1843 március 16. napján. „Másnap nagyvázsonyi Freiengruber János
kőmivesmesternek 12 válogatott legényei, elegendő napszámosokkal ellátva egy ügyes pallér vezetése alatt hozzáfogtak
a munkához." Noha kedvezőtlen időjárás is akadályozta a
munkát s pénzben is megfogyatkoztak, a mi miatt Galanthai
Gróf Eszterházy Károlytól vettek fel kamatra 1000 váltó forintot — mindezek dacára 1843 október 8-án már megszólaltak a torony harangjai s miután október 7-én este búcsúztak el az utolsó isteni tisztelet megtartásával a régi imaháztól, nagy örömmel vonultak be másnap, az u j templomba.
Az oltárt 1844 február 27-én helyezték be a templomba,
melynek felavatása 1844 m á j u s 16-án, áldozó csütörtökön
ment végbe. Ennek a templomszentelési napnak emlékezetére
mai napig bucsut tartanak a mulatást kedvelő jó leányfaluiak
minden évfordulón.
Az 1845. esztendőben gróf Zichy Bódoghoz fordultak
alázatos kérelmükkel a leányfalui ev. hivek, kérvén tőle a
Kinizsi-vár harangját. A gróf „tekintetbe véve a jó szomszédságot s adomány célját" megengedte, hogy a nagyvásonkeői várban megnémulva álló harangot templomukba vigyék
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a leányfaluiak Az engedély keltezése: „Nagy-Vázsony, julius 12. 1845." Ez időből emlit az irás egy hagyatékot i s :
N. Kováts Mihályét, melynek 6 0 / 0 kamatja felerészben a tanítót illeti, felerészben pedig szegény tanulóknak könyvekre
adatik.
1851-ben a jó protestáns tanitó N. Magasi N. Jánossy
József eltávozott Leányfaluból Eöcsre és helyette Paál István
választatott meg tanítónak másodízben, ki azonban alig 10 évi
működés után ismét elhagyta a leányfalui gyülekezetet.
Az 1860. évben u j orgonát szereztek be és pedig körülbelől azért, kogy annál inkább kényszerítve legyen Paál
István — ki orgonálni nem tudott — az elmenetelre. Vele a
gyülekezet már előzőleg békételenkedett s először ugy csorbította fizetését, hogy elvette tőle egy holdnál nagyobb rétjét, később pedig két hold földet szakított el a tanítói legelőből s azt az akkori nagyvázsonyi lelkész: Steiner-Kövesi
Károly urnák adta, melyet azótá a lelkészek használnak állandóan. Most tehát a gyülekezet ismét tanitó nélkül maradt.
Hosszas kerésés után választották meg és hozták Leányfaluba Magyar Somát tanítónak, 1861 március 21-én, ki u j
erővel fogott hivatása teljesitéséhez.
1863-ban N. Nagy János özvegye Horváth Ágnes, a gyülekezetnek ingó javakban minden hovaforditási cél kijelölése
nélkül 23 frt értékű javakat hagyományozott, mely három
részre osztatván fel : egy rész a helybeli tanítóé, egy a nagyvázsonyi ev. lelkészé, egy pedig a nagyvázsonyi ev. egyházé
lett. Ugyancsak négy évvel későbben Steiner-Kövesi Károly
nagyvázsonyi ev. lelkész a leányegyházközség részére ezüstfeszületet ajándékozott. 1870-ben létesült a gyülekezeti magtár.
1870-ben történt, hogy a gyülekezet erdején, Antal Károly gondnoksága alatt a fa eladatott, de erről szóló felsőbb
engedély, vagy közgyűlési határozat seholsem található. 1872ből van azután egy jegyzőkönyv, mely az erdőföldnek makkal való elrakását határozta el, mely határozat azonban foganatosítva mindezideig nem lett. Ugyancsak 1872-ben az iskola és tanítói lak újonnan leendő építésére országos segélygyűjtésért folyamodott az egyház, melyet a magas kormány
3 könyvre engedett m e g ; begyült összesen tiszta h a s z o n :
869 frt. A következő évben megkezdődtek az épitkezések s
október hónapban már készenállott az u j iskola és tanitóla-
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kás. Ebben az időközben történt, hogy Magyar Soma tanitó
meghivatott a kapolcsi gyülekezet által és a leányfalui egyház nem eresztette el, hanem inkább megjavította
fizetését,
28 frttal, egy akó borral és 30 kr. temetési stólával. Ugyancsak akkortájt érkezett meg Őfelségének legkegyelmesebb
adománya, a 150 frt, melyért benyújtott folyamodványt Magyar Soma tanitó személyesen vitte fel Budapestre és kézbesítette Molnár Aladár akkor nagyvázsonyi kerületi országgyűlési képviselő urnák.
1875-ben püspöki látogatás volt a zalai ág. hitv. ev. egyházmegyében, mely a leányfalui egyházat is érintette és dicsérőleg nyilatkozott az ott uralkodó rendről. 1877-ben két
hold szántóföldet és szőlőt szerzett a egyház a mencshelyi
határban 600 frt értékben. Ugyancsak az 1877. év folyamán
n. Púpos Anna, nagyvázsonyi lakos, róm. kath. hitvallású nő
100 frtot hagyományozott a leányfalui egyháznak saját céljainak használatára, azzal a kikötéssel, hogy egy általa szerzett nagyobb feszületet be és elhelyezhesse a leányfalui ág.
hitv. ev. egyház templomába.
1882-ben egy nagyobb u j harangot szereztek 400 frtért,
melyet Seltenhofer Frigyes készíttetett, amelybe az elhasadt
Kinizsi vártoronyból kapott repedt óraharang is beleadatott.
1884-ben Szabó Pál hagyatékából befolyt a pénztárba 4 frt.
Két évvel előbb elhalt Kováts Imre 60 frtot hagyományozott
végrendeletileg az eklézsiának oly célból, hogy annak 6%-os
kamatján évenkint a szegénysorsu gyermekek részére tankönyvek és írószerek szereztessenek ; de amely összeg csak
az 1888. évben fizettetett ki az örökösök által a gyülekezetnek. Ugyanebben az évben elhalt Szabó József 25 forintot
hagyományozott az egyházközségnek arra a célra, hogy annak szintén 6V 0 -os kamatja évenkint a jótanuló gyermekek
között osztassák ki, mely azonban csak 1891-ben kezdődött
meg. Bizonyítják a felsorolt adományok, hogy a leánygyülekezet hivei belátják a tanítás, a gyermekképzés fontosságát
és érdeklődéssel is viseltetnek iránta.

A temlomot 1888-ban kerítették körül kőfallal és a szél
által ledobott toronygomb és kereszt újra visszahelyeztetett.
1894-ben a tanítói fizetés az egyházközség által 17 íorint
35 krajcárral kiegészíttetett.
Magyar Soma, ki majdnem 37 évig működött,

mint ta-
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nitó a leánygyülekezetben, 1898 jan. 9-én halt meg. Sokat
veszített vele a gyülekezet, mert annak iskoláját állandóan
magas színvonalon tartotta. Életében érdemes volt a hivek
ragaszkodó szeretetére, holta után méltó, hogy nevét kegyelettel említsük és áldva emlegessék azok, kiket a szellemi tudományokban oly buzgón oktatott.
Az 1897. év május 22-én ismét tanitót választott a gyülekezet Majercsik János személyében, ki nem lett méltó utóda
az elődnek sem az iskolában, sem mint protestáns ember.
Katholikus nőt vévén feleségül : születendő gyermekeit téritvénnyel engedte át a pápista egyháznak, amiért azután mennie kellett a gyülekezetbül s innét eltávozott 1901 augusztus
31-én. A gyülekezetnél 193 korona 18 fillér tartozást hagyott
hátra, amiből 100 koronát még a mai napig sem fizetett meg.
1901 augusztus 25-én választotta meg a gyülekezeti
közgyűlés tanítójának Halász János vászolyi tanitót, ki mindezideig működik a leánygyülekezetben. Az 1901. évtől egész
az 1905. évig csak annyit lehet megemlíteni, hogy az 1902.
évben az iskola és tanitólakás tetőzetét 800 korona erejéig
újjáépítették.
1905 október hó 8-án egyezett meg a gyülekezet a lelkészi és tanítói földek munkaváltságára nézve és pedig az
anyagyülekezet lelkészével ugy, hogy munkaváltság fejében
kap 16 kor.-t, a tanítóval pedig 110 kor. munkaváltságban
állapodtak meg.
Ugyanebben az évben a gyülekezetnek 1. h. sz. bérházát 1000 koronoáért az egyházmegye elnökségének engedélyével eladták, mert oly állapotban volt, hogy fentartása nagyobb összegbe került volna, mint az érte bevett haszonbér.
1906 ápril 15-én tartotta meg az anyagyülekezet eltávozó lelkésze, Gyalog István leszámolását a leányfalui ev.
gyülekezettel, mely alkalommal megállapították, hogy sem a
gyülekezetnek a lelkészen, sem a lelkésznek a gyülekezeten
nincs semmi követelni valója.
1907 julius 19-án tette le a gyülekezet tanítója az 1907.
évi XXVII. tc. megkövetelte esküt a veszprémmegyei kir.
tanfelügyelő kezébe a veszprémi megyeház termében, hol hivatalból jelen volt az anyagyülekezet újonnan választott lelkésze is.
Ugyanebben az esztendőben építtetett a gyülekezet zárt
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pitvart az iskola elé, mivel az iskola rossz belső a j t a j a miatt
a terem télen nagyon k i h ű l t ; az épités október hó első felében eszközöltetett. Október 16-án m o n d j a ki a gyülekezet
közgyűlése, h o g y miután tanítójának az 1907 XXVII. törvénycikk megkövetelte
fizetéskiegészitést
saját erejéből megadni
nem t u d j a : ennek m e g a d á s á é r t a nagym. m. kir. vallás- és
közokt. minisztériumhoz folyamodik és kötelezi magát ezzel
szemben arra, h o g y ha az iskola nem felelne m e g a törvényszabta követelményeknek, azt a törvény értelmében átalakítja.
Ezenkívül arra is, h o g y mindazon felszereléseket, melyekkel
a felekezeti iskoláknak is rendelkezniük kell, 3 éven belül
megszerzi.
1908-ban birtokot vásárolt a leányfalui ev. gyülekezet.
2600 koronáért vette m e g T i m m e r Ferenc, leányfalui lakosnak, Leányfalu mezején a kőhányási dűlőben levő 12 hold
földjét, melynek vételárát — miután teher nélkül kapta m e g
a földet — le is fizette meglevő takarékpénztári tőkéjéből.
Az eddigiekben irtam le chronologiai sorrendben amaz
említésre méltóbb dolgokat, melyek a gyülekezet ismert történetének első idejétől napjainkig felmerültek.
Megszűnvén az anyagyülekezet iskolája, most szép feladat áll a leánygyülekezet iskolája, illetve annak vezetői előtt
és ez : versenyezve, megkettőztetett erővel küzdeni itt a katholikusok között a tiszta evangeliomért, így Isten segedelmével az utódok méltókká lesznek az alapító elődökhöz.
II. R leányegyház polgári alakzata.
A leányegyházközség területén lakik összesen : 406 személy, akik közül 264 ág. hitv. evangelikus, 60 ev. ref. és
82 róm. kath., izraelita jelenleg nincsen.
Az e g y h á z k ö z s é g nyelve m a g y a r . Tagjainak élelmi forrásai : A földmivelés, mellyel különösen a nagyszámmal levő,
de őseiknél jóval csekélyebb birtokokkal rendelkező nemesi
családok sarjai foglalkoznak ; azután elterjedt foglalkozási ág
a cserépedénykészités s a cserekeskedés a cserépedénnyel;
végül vannak a gyülekezeti tagok között napszámosok is.
A gyülekezet képviselve van a községi képviselőtestületben, a tanitó a községtől ismétlőoktatási díj címén kap 20
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koronát évenkint. A felekezetek példás békességben
egymás között.

élnek

III. Az egyházközség háztartása.

Ugyanúgy kormányoztatik, mint az anyagyülekezet. A
közgyűlések állandóan az iskolahelyiségben tartatnak s rendes
jegyzőkönyvek vétetnek fel róluk.
Az egyházközség jelenlegi gondnoka : Szabó Aladár. Egyházfi: Sági János. Az egyháztanács tagjai: Antal István, Antal Gyula, Antal Imre, Vörös Pál, Vörös Kálmán, Pálfy Zoltán.
IV. Vallásos élet.

Az isteni tisztelet minden negyedik vasárnap a leánygyülekezet templomában tartatik az anyagyülekezet lelkészének jelenlétében, továbbá sátoros ünnepek másodnapjain és
áldozócsütörtökön is a lelkész tart isteni tiszteletet, a tanitó
vasárnap délutánokon prédikál. Azonkívül rendesen tart könyörgéseket. Az isteni tiszteleteket a hivek szorgalmasan látogatják. A confirmálandó növendékek az anyagyülekezetbe
járnak oktatásra és itt confirmáltatnak. Keresztelés, egyházkelés, házasságkötés, confirmatio és temetési szertartás ugy
megy végbe, mint az anyaegyház történetében fel van tüntetve. Az erkölcsi állapot elég jó.
V. Templom.

Az 1843 előtti imaház szomorú sorsra jutott: gazdasági
épület gyanánt szolgál; félszer és istállóvá alakították át.
Az uj templom felszerelése : Oltár és szószék fából való,
1842-ből, oltárkép (menybemenetel) 1842-ből. Keresztelő köve
és üléspadjai 1843, 1842-ből valók. Van még két feszület,
7 gyertyatartó ; egy ládában összesen 16 darab régebbi és
ujabb oltár-, szószék- és kehelytakaró lepel. Ezüst gyónókelyhe és ostyatányéra 1897-ből való. 1 csillár 1898-ból. Orgonája 1860-ból és két harangja 1882-ből.
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VI. Iskola és egyebek.

Az 1873-ban épült iskola felszerelése elég hiányos, pár
régi térképe, 1 földgömbje és néhány szemléltető faliképe van.
A gyülekezeti nőegylet 1896-ban alakult meg. Könyvtára
nincs a leánygyülekezetnek; levéltára az anyagyülekezetben
van s néhány régi irata a leányfalui ev. gondnoki ládában.
A községi temetőt a felekezetek közösen használják. E
történet megirásához az adatokat Magyar Soma által irt,
1896-bóli történet és azóta kelt gyülekezeti jegyzőkönyvekből vettem.
Nagyvázsony, 1908 ápril 14.
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