
Dr. Jáni János

A  S O G D O q y - X A l A l

evANqeliKüS
eqybAzcoeqye 

és qyülekezereiNek
röRréN ere



TBMfevlWU
CmOíwkWi 

j J J * *  qSUMEO

BALA
IMvt/SOOy

**d£tg<l NaSirvlaoRy
Uooo^onpMp ú t 'v^ “r*/ataMHo TAPOLCA /tóüR Swpa KIlm V»n«t®, UfcK̂S**™* *<iyuaw«i KfríW

iCtfJUtXoAt/l l«fl#08<Qfn4j f

U ÁH O U ti

A * M C

WoWwtfry

<̂taM» CtStóty 
Tin #*

t̂fmogywobu

oKtttofku!
KAPRONCA
KOfRMtlGA

BükXtotfe

BwU»

t*D*urü)*y*c
V ' ájMKttuwk* Hanm

A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye címere 
Az összetett címer Somogy és Zala vármegyék történelmi címereinek fő motívumait 

jeleníti meg az alsó két pajzson. Középen a szintén pajzson elhelyezett Luther-rózsa látható. 
Díszítőelemként a szőlő és a búzakalász szerepel, amely az Úrvacsorát szimbolizálja.

A Luther család címereként -  és Luther Márton kéziratainak hitelesítő pecsétjeként is -  
használt rózsa egyházunk ismert szimbóluma az arannyal szegélyezett, kör alakú változatban

Itt a címeres megjelenítés szabályai szerint pajzson található.
A címert 1995. április 8-án fogadta el az egyházmegye presbitériuma.

SOMOGY-ZALAI 
EVANGÉLIKVS 
EGYHÁZMEGYE 
TERÜLETI BEOSZTÁSA





Köszönetét mondunk
mindazon egyházi és kulturális intézménynek, szervezetnek, 

valamint szerzőnek, alkotónak, akiknek kiadványait, 
kutatási anyagait, írásait, személyes közléseit 

az egyházi hagyományokat tisztelő felnőtt és ifjú nemzedék elé tárhatjuk!

A kiadvány megjelenését anyagilag támogatta 
a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület,

a Zala Megyei Közgyűlés,
Gellénháza Község Önkormányzata

Irta és szerkesztette 
© Dr. Jáni János

Címoldal
A zalaegerszegi evangélikus templom 

Németh Szilvia „Sally” akvarellje (2003)

Hátsó borító
A hévízi számyasoltár, a Szeretethimnusz 

Polgár Rózsa Kossuth-díjas és Munkácsy-díjas kárpitművész alkotása

© Kiadja
Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye 

Felelős kiadó Szemerei János esperes

Második, bővített és átdolgozott kiadás, 2005

© PETIT REÁL Könyvkiadó 
Felelős vezető Szakály Gábor

Grafikai munkák 
Főnix Grafikai Stúdió

ISBN 963 9267 32 5

Nyomás és kötés Danár Nyomda
í

Felelős vezető Dancsó Árpád



Dr. Jáni János

A SOCDOqg-ZAlAl
e v A N Q é L i R ü s

eqgT)Á%Goeqge 
és qgülekezereiNek

r ö R r é N e r e

i

Budapest, 2005



LEKTORÁLTA

Dk Fabiny Tibor (Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye története)

Aradi György, Madarász István (Balatonboglár-Hács-Somogyvámos Egyházközség)
Kendech-Kirchknopj László (Csurgói Evangélikus Egyházközség) 

Köszeghyné Rackó Zsuzsanna (Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközség)
Smidéliusz Zoltán (Gyékényesi Evangélikus Egyházközség)

Halász Sándor (Iharosberény-Vései Evangélikus Egyházközség)
Szemerei János (Kaposvári Evangélikus Egyházközség)

Nagyné Szeker Éva (Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség)
Havasi Kálmán, dr. Reinhardt Miklós (Kötéséi Evangélikus Egyházközség)

Deme Dávid (Nagykanizsa-Szepetneki Társult Evangélikus Egyházközség) 
Smidéliusz Zoltán (Nemespátrói Evangélikus Egyházközség)
Sikter János (Porrogszentkirályi Evangélikus Egyházközség)

Szabóné Piri Zsuzsánna (Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség) 
Deméné Smidéliusz Katalin (Sandi Evangélikus Egyházközség)

Lampért Gábor (Siófoki Evangélikus Egyházközség)
Smidéliuszné Drobina Erzsébet (Surdi Evangélikus Egyházközség)

Szigethy Szilárd (Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség)
Szabó Vilmos (Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség)

Vikár Tibor (Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség)

A fotókat
Baksa Ferenc (1-4, 8, 9, 12-17, 21, 22, 25-28, 35-38, 41, 42, 45, 47-51, 

53, 55, 58-61, 66, 68-74, 78-80, 82, 84, 87-89, 92\  Balogh András (85,86), 
Deme Dávid (52, 54, 67), Ferenczy Attila (44, 46), Halász Sándor (29, 30, 32), 

Kepe Tiborné (23, 24, 57, 64, 65, 91, 93), Madarász István (5-7, 11), 
Marton Zsolt (56), Menyes Gyula (43), Nagy András (39, 40), Sikes Attila (1 8-20), 

Sikter János (62), Smidéliuszné Drobina Erzsébet (63), Szekeres Elemér (10), 
Szemerei János (31, 33, 34), Szigethy Szilárd (75-77), Szilvás László (83),

Vajda István (90), Verasztó Sándor (81) készítette.

A hátsó borítón látható oltárképfotó Molnár Géza munkája.

A fotók nyomdai előkészítését Vincze László végezte.

Az adatgyűjtés lezárva: 2005. május 28.



TARTALOM
Ajánlás .....................................................................................................................................  9
Előszó ......................................................................................................................................... 10
Szerkesztői megjegyzések .........................................................................................................13

I. A SOMOGY-ZALAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE 
TÖRTÉNETE

Egyháztörténeti áttekintés .....................................................................................................16
A reformáció ........................................................................................................................16
A reformáció magyarországi terjedése és Somogy-Zala megyei hatása ....................... 16
Az ellenreformáció ............................................................................................................. 17
Az ellenreformáció magyarországi terjedése és Somogy-Zala megyei hatása ...............17
A Türelmi Rendelet ............................................................................................................ 20

Az első zalai egyházközségek (gyülekezetek) ...................................................................... 20
Alsólendva és környéke ...................................................................................................... 21
Muraköz ..............................................................................................................................22
Nagykanizsa és vidéke ........................................................................................................ 25
Szentgrót és vidéke ............................................................................................................ 27
A Balaton-mellék .................................................................................................................29

Az első somogyi egyházközségek (gyülekezetek) ................................................................32
Az egyházmegyék megalakulása ........................................................................................... 38
Egyházmegyébe szerveződött somogy-zalai gyülekezetek a 17. század elején ...........39
Egyházmegyébe szerveződött somogy-zalai gyülekezetek 1661-ben ............................. 40
Egyházszervezeteink a gyászévtized (1671-1681) után ...................................................42
Feléledő gyülekezeteink és praktikusan szerveződő egyházmegyéink 1781 után ..........43
A somogyi egyházmegye mint jogelőd ................................................................................ 43
Trianon hatása vármegyéink egyházmegyéire ....................................................................48
A somogyi egyházmegye 1921 és 1952 között ......................................................................51
A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye megalakítása ............................................ 54
A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye történeti áttekintése ............................... 57
Egyházmegyei és egyházkerületi elöljárók ..........................................................................61
A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye

2000-2006-os ciklusra megválasztott tisztségviselői ...................................................64
A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület

2000-2006-os ciklusra megválasztott tisztségviselői ...................................................65

II. A SOMOGY-ZALAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE 
GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE

Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség ................ 70
Somogyvámos-Hács körzet .............................................................................................71
A somogyvámosi gyülekezet .............................................................................................71
A hácsi gyülekezet ............................................................................................................. 74
Balatonboglári körzet ......................................................................................................... 77

5



Csurgói Evangélikus Egyházközség .........................................................................................82
A csurgói anyaegyház ................................................................................................................82
A barcsi leányegyház ............................................................................................................... 84
A nagyatádi leányegyház .........................................................................................................85

Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközség.................................................................... 90
Az ecsenyi anyaegyház ............................................................................................................. 90
A bonnyai leányegyház .......................................................................................................... 97
A memyei leányegyház............................................................................................................99
Apolányi leányegyház ............................................................................................................ 100
A somogyszili leányegyház ................................................................................................... 102
Gadács (szórvány) ................................................................................................................... 104
Mocsolád és Somodor (szórvány) ........................................................................................ 105

Gyékényesi Evangélikus Egyházközség ................................................................................. 109
A gyékényesi anyaegyház ......................................................................................................109
Zákánytelep (szórvány) .......................................................................................................... 115

Íharosberény-Vései Társult Evangélikus Egyházközség ..................................................117
Az iharosberényi társegyház...................................................................................................117
A vései társegyház ................................................................................................................... 122
Az iharosi leányegyház .......................................................................................................... 126
A pogányszentpéteri leányegyház..........................................................................................127
A marcali leányegyház ............................................................................................................ 128
Somogycsicsó (szórvány) ........................................................................................................128
Inke (szórvány) ........................................................................................................................129
Nikla (szórvány) ..................................................................................................................... 129

Kaposvári Evangélikus Egyházközség ................................................................................... 133
A kaposvári anyaegyház..........................................................................................................133
Antalszállás-Margitpuszta ......................................................................................................137
Kiskorpád (szórvány) ...............................................................................................................139
Somogyfajsz (szórvány) .......................................................................................................... 139

Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség .............................................................142
A keszthelyi anyaegyház ........................................................................................................143
A tapolcai leányegyház .......................................................................................................... 150
A sümegi leányegyház ............................................................................................................ 152
A hévízi leányegyház ...............................................................................................................153
A gyenesdiási Kapemaum ..................................................................................................... 154

Kötcsei Evangélikus Egyházközség ........................................................................................159
A kötcsei anyaegyház.............................................................................................................. 159
A balatonszárszói leányegyház ...............................................................................................169

Nagykanizsa-Szepetneki Társult Evangélikus Egyházközség ...........................   173
A nagykanizsai társegyház ..................................................................................................... 174
A szepetneki társegyház ..........................................................................................................180
A szőkedencsi leányegyház ...................................................................................................192

Nemespátrói Evangélikus Egyházközség ...............................................................................198
Porrogszentkirályi Evangélikus Egyházközség ...................................................................206

A porrogszentkirályi anyaegyház ......................................................................................... 206
A csurgónagymartoni leányegyház ....................................................................................... 209
A porrogi leányegyház ........................................................................................................... 210
A porrogszentpáli leányegyház..............................................................................................210
A somogyszobi leányegyház ................................................................................................ 211

6



Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség ............................................................ 214
A pusztaszentlászlói anyaegyház ..............................................................................214
A pusztaedericsi fiókegyház ......................................................................................224

Sandi Evangélikus Egyházközség ................................................................................228
A sandi anyaegyház ................................................................................................. 228
A páti leányegyház................................................................................................... 231

Siófoki Evangélikus Egyházközség ..............................................................................235
Surdi Evangélikus Egyházközség ................................................................................239

A surdi anyaegyház ................................................................................................. 239
A liszói leányegyház ............................................................................................... 246
Zákány (szórvány) ................................................................................................... 247

Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség .............................................................. 250
A tabi anyaegyház ................................................................................................... 251
A bábonymegyeri leányegyház..................................................................................258
A bedegkéri fiókegyház ........................................................................................... 262
A lullai fiókegyház................................................................................................... 266
A somogydöröcskei fiókegyház ................................................................................267
A somogymeggyesi fiókegyház ................................................................................271
A torvaji fiókegyház ............................................................................................... 273
A sérsekszőlősi szórvány (egykori filia) .................................................................... 276

Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség .................................................................. 282
A zalaegerszegi anyaegyház ..................................................................................... 283

* A barlahidai leányegyház ......................................................................................... 289
A lenti szórványközpont........................................................................................... 297

Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség ....................................................................303
A zalaistvándi anyaegyház ....................................................................................... 303
A zalaszentgróti leányegyház ................................................................................... 312

MELLÉKLETEK

Személynévmutató ...................................................................................................318
Helységnévmutató ...................................................................................................337
Templomok, parókiák, templombelsők ......................................................................345

7



17 SÁÍzv pedig/ mindené megieAei/ scdzAal k&sé^eseÁÁen/,
m in i/ cduxcjAj/ m i/ k é ^ jiik  uagej/ qnndolfAek/,

a/ kenniinÁ/ tm m keílkodé ez& szeziné: 
azé cu dic&a&sécj/ a z egAjAázAan/ 

CKziisSziu£/ c'̂ )ézws/ á lta t n em zed ékiéi nemzedékié/,
öéilzÁ iw/-öéékké. éÁmen/. ”

: 3,20-21



s d  m élta tá  és/ tú lzo tt figAyeleAn^lkeltő szavak  h e lye tt a  s z ív k o l jö v ő  hálaadás/ 
legyen  a z  első.

is ten n ek  háta/, hogy a  gondolat/ megvalósukt, és/ sokévi/ vajúdás/, szerény 
kezdet/, szerrgaljnas/, aprólékos/, kitartó munka eredményeként kezünkké vehetjük 
ezt/ a  kincsestárat. sd henne/ tévő kincs/ nem más/, mint/ az/ elődök és/ a  most élő  
nemzedék/ telki/, szellemi/, anyagi/ öröksége.

cKiizösségek, települések/ élete, majd fél/ évezred neves/ és/ kevéské ismert 
személyeinek/ küzdelme elevenedtlz meg/ elöttünlz. Hlifit egy mozailzlzép á ll 
össze a/ múli/, és/ végiylzövetketjük a  máig/ tartó történeti szálakat/. ddorszokok 
életéire ptllantkatunk/ ke. iTlegjelennek előttünk az/ akkori viszonyok/, esemé
nyek/. Itíínőfélken lévő, majd újra megelevenedő egyházi/ közösségek/ szünte- 
lenül/ változó képe/ kénül/ elénk/, és/az/ a  csoda, hogy cUnunk/ miként őrizte tneg 
Som ogy- 5Zala mindig/ is/ szórványÁan élő evongélikiiS' népét/ a  történelem/ 
malmai/, évszázadok/ vikarai közepette.

s d  szerző mindezt nem/ csupán a  még fellelhető, kanguaszorgalomnmi össze
gyűjtött adatokkal fórja elénk/, hanem/ a  fáradozás/ gAgiimölcselzént megszületett 
könyvkén hitelesito pecsétként ott van a  ma is/ szórváArysorskan élő testvérünk 
egykázszeretete és/ lizodalmas/ hite is/.

^ zé r t — az/ első sikeres/ kiadást fél évvel/ követve — jó  szívvel/ ajánlom/ ismét 
a  könyvet/ a  Som ogy- alat cé> vangélikus/ cSgykázmegye minden/ tagjának/, más/ 
egyházmegyéknek/, kerületünk egrgház községeinek, egész dlinygaiországi 
*1? vangélikus/ dlgykázivnknak, a  Som ogy- r^ala területén lévő önkom iányza t  - 
oknak és/ a  két megye önlzormányzatának.

sd könyo felidézi/ elődeink sorsát, elxymdolkoziat mai életünlioiv, tettek/ve 
sarkall/, és/ a  jövőt kezeken tartó cllnuvkéo vetett reménységre (áztat.

<5Kísérje áldás/ az l&lvosót/!

Suzid, 2005. május/ 3 i .

i m t :

S m id é liu sz 5Z^oltán
a zsinat lelkész elnöke, püspökkeíyettes/



Előszó

„ Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, 
. legyetek férfiak, legyetek erősek!

2Kor 16,13

A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye és gyülekezeteinek története című kötet 
első kiadásának megjelenése óta csupán két hónap telt el, s az egyházmegye presbité
riuma máris olyan döntést hozott, hogy útjára bocsátja a kötet második -  bővített, 
javított -  kiadását. Az újabb megjelentetést az indokolta, hogy az első kiadás 
példányai olvasóra találtak, s a téma iránt tovább növekedett az érdeklődés, valamint 
az a törekvés is szorgalmazta, hogy minden érdeklődőhöz eljuttathassuk a könyvet, 
továbbá az a felismerés is hozzájárult, hogy az egyházmegyénkén kívül élőknek is le
hetővé tehessük gyülekezeteink múltjának és jelenének hiteles forrásból történő meg
ismerését.

Az Olvasók levelekkel és személyes megkereséssel tiszteltek meg, fejezték ki érzé
seiket, s a még pontosabb és hitelesebb kép kialakítása szándékával közölték észrevé
teleiket, javaslataikat. Mindez szívet melengető a szerző-szerkesztő számára, mert val
lom, hogy egy könyv nem öncélú produktum, a könyv az Olvasónak készül -  a mai
nak és utódainak.

Ez arra kötelezett, hogy a „fehér foltok” tisztázására további kutatásokat végezzek, 
az eddig nem ismert vagy újkeletű értékes adalékokat az új kiadásba beillesszem, a 
nyilvánvaló hibákat kijavítsam, a számos eseményt, a több ezer nevet és évszámot 
ellenőrizzem. Ezt a munkát is szívesen végeztem. Tudom, hogy e feladatot sem 
végezhettem volna el Isten gondoskodó szeretete nélkül. O adott erőt, megértő csalá
dot, barátokat, segítőket a munka folytatásához.

A könyv két fejezetből áll. Az első az egyházmegye, a második az egyházmegye 
gyülekezeteinek történetét tartalmazza.

Az első fejezet a reformáció és az ellenreformáció lényegének és magyarországi tér
hódításának rövid bemutatását követően egy-egy pillantásnyi betekintést ad a 16-17. 
századi -  mára elfelejtett -  Somogy és Zala vármegyei evangélikus gyülekezetekbe. 
Ezt követően az egyházmegyék (esperességek) szerveződésétől elvezeti az Olvasót a 
légrádi -  a 17. század elejétől követhető -  esperességtől a somogy-zalai egyház
megye 1952-ben történt „megalakításáig”, majd annak részletesebb bemutatásával 
napjainkig. Közben megjelennek mindazok az esperességek (muraszombati, kemenes- 
aljai, somogy-baranya-tolnai, zalai, veszprémi egyházmegye), amelyekhez mai 
gyülekezeteink a történelem során tartoztak. Ezek közül legnagyobb hangsúlyt Keme
nesalja és Somogy esperessége kapott. A kemenesaljai azért, mert a gyászévtizedet 
(1671-1681) követően hosszú ideig az ellenreformáció viharaival dacoló valamennyi 
somogyi és zalai gyülekezetei magába foglalta, a somogyi egyházmegye pedig azért, 
mert több mint 150 éven át -  közvetlen jogelődként -  a legtöbb mai gyülekezetünk 
hozzá tartozott. Az egyházmegye történetével együtt megismerhetők a szolgálattevő
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esperesek és felügyelők, valamint az egyházmegyét alkotó gyülekezetek legfontosabb 
adatai, státusváltozásai.

A második -  terjedelmesebb -  fejezet a ma fennálló 18 egyházközség (benne 
anyaegyházak, társegyházak, filiák, fiókegyházak és nagy múltú szórványgyülekeze
tek) részletes történetét tartalmazza megalakulásuktól napjainkig. Ebből idézhetők fel 
a gyülekezetek egykori (ismert) lelkészei, felügyelői, tanítói, és ismerhetők meg je 
lenlegi tisztségviselői, presbiterei. Követhető lélekszámúk múltbeli alakulása, de 
megismerhető a napjainkban magukat evangélikusnak vallók száma is. Az egyházköz
ségek története a „jelen” bemutatásával zárul, kiegészitve a gyülekezetek hajdani és 
jelenlegi bélyegzőinek lenyomataival, valamint a környezetüket bemutató térkép- 
részlettel. A kötetet végül az a közel 100 színes kép gazdagítja, amelyek illusztrálják 
Somogy és Zala gyülekezeteinek templomait, számos templombelsőjét és néhány 
egyházi épületét, jellegzetességét.

Minden gyülekezet esetében szükségesnek tartottam közzétenni mindazt, aminek az 
akkori közösség szempontjából jelentősége volt, s mindazt, aminek a mai nemzedék 
számára jelentősége lehet. Ezt esetenként -  ha a teljes gyülekezeti irattárhoz hozzá
férhettem -  korlátozta az idő, és nehezítette a bőség zavara, máskor az információ tel
jes hiánya akadályozta meg.

A gyülekezetek történetének leírása a hiveknek otthont adó település államigazga
tási és földrajzi környezetbe helyezésével kezdődik, majd annak -  vagy környéké
nek -  evangélikus gyökereiből kiindulva folytatódik. Ezért, ahol alapja volt, ott a re
formáció magyarországi elterjedésének korától -  a 16. századtól -  kezdődik a tör
ténet leírása, még akkor is, ha a gyülekezeti élet az ellenreformáció következtében 
később teljesen meg is szakadt, mint Lentiben, vagy szunnyadt, mint Gyékényesen és 
Porrogszentkirályon.

Ezt követően -  a hívek gyülekezetté szerveződésétől -  kronológiai sorrendben 
következnek az események. Leírásuknál különös figyelemmel voltam a külső és a bel
ső építkezésekre, azok legfontosabb mozgatóira, valamint a gyülekezeti életet serken
tő szervezetekre. Ennek megfelelően néha egy lelkész vagy tanító szolgálatán, egy 
szervezet (pl. nőegylet, ifjúsági egylet) tevékenységén vagy egy templomépítés meg
valósításán keresztül tárul elénk a gyülekezet jellemző korszaka. Ezekből alkothatunk 
teljesebb képet egy átlagos evangélikus anyaegyház, fiba, fiókegyház vagy szórvány 
életéről is. Sokszínűségük -  magyar, német, vend vagy tót (szlovák) eredetük -  el
lenére ugyanis valamennyit áthatja az őseik hitéhez való ragaszkodás, az iskolájukért, 
a templomukért és -  a kisebbségi sorsból adódóan -  a puszta megmaradásukért fo
lyó küzdelem.

Külön szempont volt számomra, hogy ne csak az anya- és társegyházak története 
kerüljön az érdeklődő elé, hanem az olyan nagy múltú gyülekezeteké is, mint például 
Barlahida vagy Somogydöröcske, amelyek mára szórványsorsra jutottak vagy annak 
határán állnak. Ez vonatkozik több hajdan virágzó, lélekszámúk alapján akár anyagyü
lekezetté is válható, de leányegyházi státusban maradt, és mára az előbbiekhez hason
ló sorsra jutott gyülekezetünkre is.

Fontosnak tartottam, hogy más területen is tevékenykedő lelkészeinkről minél
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több ismerethez jusson az Olvasó, ezért tértem ki a gyülekezet történetének leírásában 
részletesebben Kuzmics István és Bakos Mihály surdi lelkészek vend nyelvű, valamint 
az öt évig a német nyelvű Szepetneken szolgáló Kardos Keresztelő János lelkész 
ugyancsak vend nyelvű irodalmi munkásságára. Az utóbbiról kevesek előtt ismert 
ugyanis, hogy magyar volt, s német nyelvű gyülekezetben is szolgált, és ő volt a 19. 
századi vend irodalom legnagyobb alakja. Hasonló teret szántam a sandi gyülekezet 
első -  ott két évig szolgáló -  lelkészének, Sántha Károlynak is, aki 105 énekkel és 
69 átdolgozással kívánta erősiteni hitünket. Ezek után már természetes, hogy a ma már 
csupán 3 evangélikus által lakott Nikla mellett sem mehettem el úgy, hogy ne említsem 
meg az ott nyugvó Berzsenyi Dánielt, aki egyházmegyénk buzgó híve volt.

Hagyományőrző céllal többször idéztem szó szerint a forrásanyagokból. Főképp a 
Harangszó című újságban közreadott vagy a püspöklátogatások alkalmával felvett 
jegyzőkönyvi anyag tűnt esetenként olyannak, amelynek minden szava az Olvasó elé 
kívánkozik.

Az események leírása mellett szükségesnek tartottam a gyülekezeti lélekszám és 
ezen belül a tanulói létszám alakulásának közlését is. Erre a rendelkezésemre álló név
és címtárak, jegyzőkönyvek adatai adtak lehetőséget. Bizonyos esetekben egyéb adato
kat is közöltem (keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés stb.).

Amennyiben megfelelő adatokhoz jutottam, érzékeltettem az egyes történelmi, tár
sadalmi események közvetlen hatását és következményeit is. Ilyenek az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc, a két világháború, az államosítás, az 1956-os forradalom 
és szabadságharc, a kitelepítések és az internálások.

Ezúttal is köszönöm mindazon lelkészek, egyházi vezetők, gyülekezeti tagok, 
intézményi dolgozók és barátok segítségét, akik adatokat szolgáltattak, bármi módon 
támogattak, vagy biztató szavaikkal, leveleikkel erősítettek abban, hogy az egyházme
gye közgyűlése által kezdeményezett könyv első kiadása elkészülhetett.

S köszönöm az első kiadásra vonatkozó elismerő szavakat és leveleket, kiegészítő 
és javító célzatú észrevételeket, valamint a bővítés és a hitelesség érdekében végzett 
további kutatásaim támogatását.

Szeretném, ha Somogy és Zala lakói, valamint az érdeklődők szívesen vennék ke
zükbe a könyvet. Az evangélikusok azért, hogy hitüket és evangélikus identitásukat 
erősítsék, mások pedig azért, hogy megismerjék egy szórványsorsban élő felekezet 
küzdelmes múltját és nem felhőtlen jelenét. Ugyanakkor érezzék át örömeit is, amelye
ket Isten kegyelméből megérhettek. Mert bármi volt, és bármi van, Sámuelhez hason-

/

lóan mondhatják: „Mindeddig megsegített minket az Ur!"

Gellénháza, 2005. május 28.
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A szerző
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Szerkesztői megjegyzések
A kötetben közreadott több ezer név, számadat, esemény és idézet alapjául az egyház- 
községek, egyházi és magánszemélyek közlései, valamint különböző kiadványok ada
tai szolgáltak. Ezek megnevezése a forrásanyagban található.

Az egyházközségek -  és ezen belül az anyaegyházak, a leányegyházak, a fíókegy- 
házak és a nagyobb múltú szórványok -  ábécérendbe soroltan, történetüket időrendbe 
állítva jelennek meg. Az evangélikusok lélekszáma minden településnél -  zárójelbe ír
va -  megtalálható. Az első adat a 2001. évi népszámláláskor magukat evangélikusnak 
vallók, a második a gyülekezeti nyilvántartásban szereplő egyháztagok, a harmadik a 
választásra jogosult hívők számára utal.

A különböző korú forrásanyagok keletkezésekor a magyar helyesírásnak még nem 
voltak szilárd alapelvei, így a szavak egybeírásában és különírásában, a nagybetűk és 
a kisbetűk alkalmazásában, a rövidítésekben nagy ingadozás mutatkozik, akár egy for
rásanyagon belül is. A kötetben található idézetek -  a szó szerinti idézés elvének meg
felelően -  a korhű írásmód szerint, az eredeti helyesírás meghagyásával olvashatók. 
Vessző pótlására, egybe- vagy különírás megváltoztatására csupán néhány esetben ke
rült sor, ha az eredeti szöveg értelemzavarónak tűnt.

Az idegen nyelvű -  többnyire latin, kevés esetben német és szláv -  kifejezések 
általában magyar változatukban szerepelnek (senior=szenior, superintendens=szuper- 
intendens, licentiátus=licenciátus), ugyanakkor a canonica visitátió (kanonika vizitá- 
ció=hivatalos püspöklátogatás) esetében az eredeti latin változat megmaradt, ha azt a 
vizsgálat jegyzőkönyveiben anno így használták.

A ma már kevésbé használatos szavaknál az első szövegbeli megjelenéskor zárójel
ben szerepel a közismert magyar jelentés, például: fára (gyülekezet), lévita-tanító (egy
házi szolgálatot is végző tanító).

Egyes személynevek a forrásanyagban különféle alakban találhatók, különösen az 
„ i ” „y ”, „ tz ”, „eh” stb. betűk használata volt változatos. Ezen esetekben a hitelesebb
nek tűnő írásmód került a könyvbe, de zárójelben -  általában a név első feltüntetése
kor -  megtalálható a fellelt egyéb változat is. A nemesi, tudományos és egyéb előne- 
vek, címek ismertségük függvényében szerepelnek.

A lelkészek, tanitók, elöljárók szolgálati idejének megállapítása gondot okozott, 
mert a rendelkezésre álló évkönyvekből, egyházközségektől, egyházi és magánszemé
lyektől, intézményektől származó adatokból esetenként az illető személy szolgálati 
idejének csupán egy részét vagy egy-egy évét lehetett pontosan megtudni. Ezért a biz
tos folytonosság évszáma előtt és után a bizonytalanságot „ ? ”-lel jelöltük, például: 
(7-1933-1940-?), ezzel tudatosítva, hogy a szolgálati idő a közöltnél hosszabb 
időszakra is kiterjedhetett. Az évszámokhoz kapcsolt „!”-lel több esetben azt jeleztük, 
hogy adathiány vagy a beosztás betöltetlensége miatt a folytonosság megszakadt.

A személyek azonosítására vonatkozó adatok sem voltak egyértelműek, ezért fon
tos megjegyezni: mind a gyülekezetekben szolgáló személyek neve, mind az adott he
lyen való munkálkodásuk ideje a további kutatások eredménye alapján változhat.

A szerkesztő
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„Legeltessétek az Istennek közietek lévő nyáját, 
gondot viselvén arra nem kényszerítésből hanem örömest;

sem nem rút nyerészkedésből hanem jóindulattal; 
sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken,

hanem mint példányképei a nyájnak. ”
lPt 5,2-3
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A SO M O G Y -ZA LA I 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE

TÖRTÉNETE
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EGYHÁZTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye és gyülekezetei történetének, hívei ne
héz, küzdelmes, áldozatvállalásoktól sem mentes életének, hitükhöz való ragaszkodá
sának megértéséhez a mai olvasónak nagy vonalakban meg kell ismerkednie a refor
mációval, annak hazai elterjedésével, az ellenreformációval és hatásával, majd azokkal 
a felvilágosult uralkodói és egyéb intézkedésekkel, amelyek végül itt is -  a történel
mi Zala és Somogy vármegye területén -  biztositották az evangélikus és református 
vallás szabad gyakorlását.

A re fo rm á ció

A 16. században megindult reformáció -  amely attól kelteződik, hogy dr. Luther Már
ton wittenbergi egyetemi tanár 1517. október 31-én kiszögezte a wittenbergi vártemp
lom kapujára 95 tételét, s abban a búcsúhirdetés (a bűnbocsátó cédulák árusítása) kö
rül elkövetett és egyéb, az egyház tanításába időközben becsúszott visszaélések ellen 
kikelt, s az azokba foglalt hittani igazságoknak bárkivel szembeni megvédésére kész
nek bizonyult -  nem hitújítás, hanem hitjavítás. Más megfogalmazásban: a reformá
ció indítóoka az Isten igéjéhez való hűség, a Szentírás mindenek fölé helyezése volt. A 
95 tételben pedig benne van a reformáció lényege: egyedül a Jézus Krisztusban való 
hit által igazul meg az ember, a bűnbocsánat Isten kegyelmétől függ. Ebből követke
zik, hogy sem Luther, sem reformátor követői nem akartak egyházszakadást előidézni, 
csak az események vezettek ahhoz.

Négyszáznyolcvankét évvel később -  1999. október 31-én, a reformáció emléknap
ján -  a Vatikán és a Lutheránus Világszövetség képviselői által Augsburgban aláírt és 
közzétett ökumenikus nyilatkozatban a két egyház (az evangélikus és a római katolikus)
„ egyetért abban, hogy az ember egyedül a hit alapján és Isten kegyelméből iidvöziilhet 
(igazulhat meg). A jó  cselekedetek nem feltételei, hanem ,,gyümölcsei ” az üdvözülésnek 
-  ezzel gyakorlatilag megerősítést nyert Luther Mártonnak (1483-1456), a reformá
ció megindítójának és vezérének alaptétele ” (MTI)

A re fo rm á c ió  m a g y a ro rszá g i te r jed ése  és S o m o g y -Z a la  m e g y e i h a tá sa

A reformáció gyorsan terjedt Németországban és Európa más országaiban. Hazánkban 
már a Mohács előtti időben megjelent a városok német ajkú polgársága körében. Habs
burg Mária -  II. Lajos felesége -  német kíséretében találkozunk a reformáció tanai
nak első hirdetőivel. Egyetemes hazai elterjedéséről ekkor még nem beszélhetünk. Eb
ben szerepet játszott a magyar katolikus egyház természetéből eredő reformációellenes- 
sége, a reformáció idegen (német) eredete, a Werbőczy vezette nemesi középosztály ér
dekellentéte, valamint a követőit sújtó országgyűlési törvénycikkek megjelenése.

A kilátásba helyezett büntetések -  élet- és jószágvesztés (1523:54. te.), sőt meg- 
égetés (1525:4. te.) -  végrehajtására azonban nemigen került sora 16. század éveiben. 
Mégis megtörtént. Szerémi György -  II. Lajos káplánja -  a Magyarország romlásá
ról írt könyvében az olvasható, hogy Werbőczy nádor a birtokain összesen 8 lutherá
nust megégettetett, „a mozgalom mégis napról napra erősödött,\
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A mohácsi katasztrófa után olyan mértékű volt a reformáció erősödése, hogy tanai 
a 16. század közepére az ország egész területén elterjedtek. A 16. század második felére 
a mágnások és a nemesek között alig volt katolikus, és a városi és falusi nép egyaránt 
csatlakozott az új tanhoz.

Közismerten mindössze három főúri család maradt meg a katolikus egyház hívének 
(Esterházy, Pálffy, Zichy), a nemességből pedig alig akadt néhány. Karácsonyi János 
katolikus egyháztörténész a főúri családokról írja: „az Erdodyek, Pálfjyak, Majtényiak, 
Gersei Pethök, Hetesi Pethék, Istvánfalvyak, Zichyek... Daróczyak,
Melithek és Biidyek voltak közöttük a tekintélyesebbek. ”

A nemzetiségek közül a románok és a ruszinok megmaradtak az ortodox, a horvá- 
tok -  kisebb kivétellel -  a katolikus vallásban. Magyar részről a reformáció első 
prédikátorai közül sokan korábban ferences szerzetesek, papok, valamint külföldi 
egyetemek egykori diákjai voltak. A legismertebbek: Dévai Bíró Mátyás, Sztárai Mihály, 
Huszár Gál, Bornemisza Péter és Magyari István. A magyar társadalomból elsőként a 
főnemesek csatlakoztak hozzájuk, akik közül a Nádasdyak, Enyingi Török Bálint és a 
Zrínyiek neve -  zalai és somogyi kötődésük miatt -  kiemelendő.

A reformáció tanai Zala és Somogy vármegyében gyorsan terjedtek, sőt, a nyugati 
határ közelsége elősegítette megszilárdulásukat is. Az itt élő vagy birtokokkal rendel
kező vezető főúri családok (Nádasdyak, Zrínyiek, Bánffyak, Széchyek, Vésseyek, 
Enyingi Törökök és a Batthyány család egyik ága) pártfogásának és a végvári katona
ság buzgólkodásának következtében nagyobb részben már a 16. század közepére elter
jedt, és számos virágzó evangélikus gyülekezet alakult.

Zalában Alsólendva környékén, a Muraközben, Kanizsa vidékén, Szentgrót körül és 
a Balaton mellett alakultak ki nagyobb evangélikus központok. Somogy vármegye la
kossága is hamar a reformáció híve lett. A gyülekezetek nagyobb része azonban korán 
a helvét ág követőjévé vált, és csak elszórtan maradt meg az ágostai hitvallás mellett. 
Számukat a török hadjárat is csökkentette. Somogy jelentős része ugyanis már korán a 
török hódoltság alá került, s a hadjárat falvak sorának pusztulását okozta. Gyülekeze
teink főképp a megye nyugati részén és északkeleti területén állták ki a lelki és fizikai 
megpróbáltatásokat.

A z e llen re fo rm á ció

Az ellenreformáció -  vagy katolikus restauráció -  ellentámadás a reformáció tanai
nak térhódítása ellen, amely a 16. század második felében indult. A tridenti (trienti) zsi
nat (1545-1563) ugyanis mereven elutasította az evangélikus tanítást. Hangsúlyozta, 
hogy az egyházi tanítás forrása nemcsak a Szentírás, hanem a Szentírás és a hagyomá
nyok. A megigazulás sem egyedül hit által, hanem és jócselekedet" által érhető el. 
Ugyanakkor a katolikus valláson belül is elindított egy reformfolyamatot.

A z e llen re fo rm á c ió  m a g y a ro rszá g i te r jed ése  é s  S o m o g y -Z a la  m e g y e i h a tá sa

A reformáció hazai terjedését nem nézte jó szemmel sem a római katolikus egyház, 
sem a Habsburg uralkodóház. A protestánsok elleni támadások Rudolf (1576-1608) 
uralkodása idején kezdődtek, és már az 1570-es évektől egyre merészebbekké váltak
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a Magyarországon is letelepedett (1561) jezsuiták (Societas Jesu=Jézus Társaság) te
vékenysége következtében. Első módszerük egyike az arisztokrata iijak megnyerése 
volt. Az egyházi körök azonban nem elégedtek meg a vallásos jellegű visszahódítással, 
hanem mindenfajta eszközt bevetettek céljaik eléréséhez.

A magyarországi ellenreformáció lelke a jezsuita Pázmány Péter bíboros, esztergomi 
érsek (1616-tól) volt, aki ékesszóló prédikációival, élőszóval és a sajtó útján folytatott 
hitvitáival számos előkelő családot térített vissza a katolikus egyházba. Sajnálatos módon 
a hitüket elhagyók közé tartozott a reformáció nagy pártfogójaként megismert Nádasdy 
család későbbi sarja is (III. Nádasdy Ferenc), aki -  özvegységre jutott édesanyjához 
(Révay Judit) hasonlóan -  csak úgy kerülhetett az Esterházy családba, ha katolizál.

Nádasdy Ferenc -  Nádasdy Tamás dédunokája, akit 1671-ben a Wesselényi-féle 
összeesküvésben való részvétele miatt lefejeztek -  ugyanis az 1643. november 25-ére 
összehívott csepregi lelkészgyűlésen hozta nyilvánosságra, hogy elhagyja ősei hitét. 
Utána rögtön meg is indította egykori hittestvéreinek kegyetlen üldözését, templomaik 
elfoglalását, papjaik, tanítóik elűzését.

Nagyobb bajt okozott azonban ilyen esetekben a „cuius régió -  eius religio ” elvé
nek észrevétlen tudatossággal való alkalmazása. Egy-egy főúr vagy nagybirtokos reka- 
tolizálása gyülekezetek, templomok és iskolák elvesztésének sorát vonta maga után. 
Gyakorlattá vált a templomfoglalás és -rombolás, iskolák bezárása és elkobzása, papok 
és tanítók bebörtönzése, a nyilvános vallásgyakorlat megakadályozása. Sajnos az ül
döztetések borzalmait és szenvedéseit nem tudták megszüntetni -  csupán rövidebb 
időre mérsékelték -  azok a felszabadító harcok és békekötések sem, amelyek Bocskai 
István (1606), Bethlen Gábor (1621), I. Rákóczi György (1645) és Thököly Imre 
(1681) nevéhez fűződnek.

Különösen I. Lipót (1657-1705) uralkodása alatt szenvedtek sokat az evangélikus 
és református elődök. Ezen belül az 1671-től 1681-ig terjedő évtizedet a magyar pro
testáns egyház „gyászévtizede ”-ként tartjuk nyilván. Erre az időszakra esik az Eperje
sen és Pozsonyban felállított,,vértörvényszékek" működése, amelyekből legismertebb 
a börtönbe zárt, majd gályarabságba hurcolt prédikátorok megkínzásának története. 
1674 tavaszán kezdődött statáriális bírósági perük, amellyel kapcsolatban Széchényi 
György katolikus püspök kijelentette: „a protestánsok számára olyan hurok készül, 
melyet, ha nyakukba ránthatunk, soha többé az evangéliumi vallás hazánkba lábra nem 
áll... ” A kirakatperre az ország 27 vármegyéjéből idéztek be protestáns lelkészeket és 
tanítókat. A budai pasa azonban megtiltotta, hogy a török hódoltság területéről beidé
zettek megjelenjenek. így is 284 evangélikus és 52 református vádlott jelent meg. A bí
róság valamennyi vádlottat halálbüntetéssel fenyegetett. Ennek súlya alatt többen meg
törtek, a beidézettek kétharmada a ,,kegyelemként" felajánlott száműzetést választotta. 
További 93-an (46 evangélikus és 47 református) minden térítvény aláírását visszauta
sították. Ők börtönbe kerültek az ország 6 különböző helyén, és ott embertelen szenve
déseken mentek keresztül. Egyesek a szörnyű lelki és fizikai terror elviselhetetlen ter
he alatt ,, engedtek a jezsuiták állandó zaklatásának . Az erősebbek (18 evangélikus, 
24 református „halálraítélt’) végsőkig ellenálltak. Őket Nápolyba, a spanyol gályák
ra irányították, ahol az eddigieknél is rettenetesebb szenvedések vártak iájuk. Ez sokak
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halálát okozta. A megmaradtak szabadulása nemzetközi összefogás (diplomáciai böl
csesség, anyagi áldozatok) eredményeként történt meg 1676. február 11-én.

Méltánytalan sorsuk nem kerülte el a pápa figyelmét sem. Három évszázad elteltével, 
magyarországi látogatása során -  1991. augusztus 18-án -  II. János Pál pápa, a katoli
kus egyház feje Debrecenben virágot helyezett el a magyar gályarabok emlékművére.

Az akkori idők hangulatát igen jól tükrözi egyik meghatározó személyiségének, 
Kollonich Lipót (1631-1707) gróf, biboros, esztergomi érseknek többször hangozta
tott kijelentése: „Én Magyarországot előbb rabbá teszem, aztán koldussá, végre kato
likussá. "

Az 1681:XXVI. te. a Habsburg Magyarország 11 vármegyéjére (Vas, Sopron, Po-
f

zsony, Nyitra, Bars, Zólyom, Turóc, Liptó, Árva, Trencsén és Szepes) vonatkozóan 
meghatározta azt a 2-2 -  illetve egyik vármegyében három -  helységet, ahova az 
evangélikus és a helvét (református) vallásúak templomot építhettek. Zala megye nem 
szerepelt ezek között, de benne volt abban a kivételezett 19 megyében, amelyeknek 
templomai az akkor azokat ténylegesen használó felekezet birtokában maradhattak. Ez 
kedvezően érintette néhány Balaton melléki (Dörgicse, Kővágóörs, Kapolcs) gyüleke
zetünket. A törvényben felsorolt véghelyekre -  Zala megyéban Szentgrót és Tihany 
volt ilyen -  ugyancsak a kivételes szabályok voltak érvényesek.

Somogy megyét a török hódoltság miatt nem érintette ez a rendelet. Ám ez alól is 
volt megmagyarázhatatlan kivétel. A 19 megye között olyan is szerepelt, amely a tör
vény kihirdetésekor nem tartozott a királyi Magyarországhoz (Szolnok és Heves, vala
mint Pest-Pilis-Solt).

Az 1701-ben megjelent királyi rendeletben pedig az a különös szabály állt, hogy az 
országnak csak azokon a területein gyakorolható az ágostai és a helvét hitvallás, ame
lyek 1681-ben a király tényleges birtokában voltak. Ez kedvezőtlen volt a somogyi 
protestánsok számára, mert a „birodalom "a töröktől visszafoglalt megyéjüket is fegy
verrel szerzett tartományának tekintette.

Az élet azonban legyőzte a paragrafusokat. Az ország -  így a Dunántúl és benne 
Somogy -  több területén is evangélikus használatban maradtak a templomok. Ez 
azonban nem tartott sokáig, mert a kuruc háborúkat követő 1714-15. évi országgyű
lés, majd III. Károly 1731. évi rendelete, a Carolina Resolutio príma után — amely a 
protestánsok esetében különbséget tett nyilvános és magán-vallásgyakorlat között úgy, 
hogy az előbbit az artikuláris helyekre korlátozta, a magán-vallásgyakorlatot az egész 
országban megengedte -  felerősödtek a templomfoglalások. Ezt a 18. század közepén 
egy újabb erőszakhullám követte, amelynek következményeként valóban csak az 
artikuláris helyeken lehetett nyilvánosan gyakorolni vallásukat a nem katolikusoknak.

Az artikuláris helyek száma, illetve fogalma azonban bővült, mert a Carolina 
Resolutio óta nemcsak azok a helyek számítottak artikulárisnak, amelyek a 11 vár
megyében név szerint szerepeltek, hanem abban a további -  ún. kiváltságos -  19 
vármegyében lévő helyek (helységek) is, amelyek igazolni tudták, hogy az 1681: 
XXVI. te. megjelenésekor vagy azt követően -  1720 körül -  templomi, imaházi 
vallásgyakorlatuk volt.

Somogy ugyan még így sem került a kedvezményezettek közé, de a hívek állhatatos

19



kiállásának köszönhetően később sikerült a vármegyénél elérni, hogy Iharosberény és 
Surd artikuláris helyet „megillető" státusú település lett. így lelkészeik szabadon hir
dethették az igét, szolgáltathatták ki a szentségeket, temethettek. De nem zavartalanul!

A magyarországi evangélikusoknak 1681 és 1773 között 675 evangélikus templom
tól kellett megválni. Ebből 40 a Zala vármegye egy részét is magába foglaló kemenes- 
aljai egyházmegyéhez tartozott. Legtöbbjük 1732-ben lett az önkény áldozata.

Pehm (Mindszenty) Józsefnek az ellenreformáció koráról készített írásából kitűnik, 
hogy a Zala megye keleti részét képező Balaton-felvidéken tovább álltak fenn a pro
testáns gyülekezetek. „Az alig 30 falut számláló tapolcai járásban 18 protestáns lel
kész és 20 protestáns iskolamester működik... ” -  még 1752-ben is.

Ugyanakkor ismert, hogy a 18. század második felére -  miután az 1727-ig még 
fennálló nemesapáti gyülekezetét is elsodorta az ellenreformáció -  az akkori Zala me
gye területének Balatontól nyugatra eső részén nem maradt evangélikus gyülekezet.

A T ü relm i R e n d e le t

A két protestáns egyház országos szervezkedéséhez és alkotmányos rendjének kiépíté
séhez II. József 1781. október 29-én kiadott Türelmi Rendelete (edictum tolerantiae) 
nyitott utat. „Megtűrt" egyházként ugyan, de kimondta a nem katolikus (protestáns 
vagy ortodox) felekezetek számára a törvény előtti egyenlőséget, 100 család egyiittlé- 
te esetére a szabad gyülekezetalakítás jogát, és biztosította templom (oratórium) építé
sének, valamint pap és tanító meghívásának és alkalmazásának lehetőségét. A templo
mok azonban nem épülhettek az utcán (csak udvari bejárattal), nem lehetett tornyuk és 
harangjuk. A magán-istentisztelet megtartására mindenütt lehetőség maradt. A rendelet 
másik nagy erénye volt, hogy az addig háttérbe szorított protestáns és ortodox alattva
lók is közéleti pozícióba kerülhettek, ha tehetségük és rátermettségük erre alkalmassá 
tette őket. Az akkori Kárpát-medence népességének mintegy 40%-át érintette ez az 
uralkodói „kegy".

AZ ELSŐ ZALAI EGYHAZKOZSEGEK
(GYÜLEKEZETEK)

Az evangélikus vallást választó hívek már a reformáció idején közösségekbe szerve
ződtek: gyülekezeteket és „egyházközségeket" alakítottak. Ez a közösségi torma biz
tosította ugyanis legjobban hitük vallásos megélését és prédikátoraik számára a leg
eredményesebb szolgálatot. Az egyházszervezet megalakításánál leginkább a szász 
választófejedelemség egyházszervezettségét tartották szem előtt. A híveknek az egy
házközség önálló kormányzásában való részvételéről kezdetben még nem találunk 
említést. A gyülekezetben még hosszú ideig érvényesült a földesúr vagy a városi ta
nács joga, tehát a hierarchikus elv.

Az első zalai gyülekezetek főként a reformációt pártoló vagy annak hívévé vált föl
desurak birtokain (uradalmain), a várakban, a városokban és a környékükön alakultak ki. 
Ilyen volt: Alsólendva és környéke, a Muraköz, Nagykanizsa és vidéke, Szentgrót és
vidéke és a Balaton-mellék.



Alsólendva és környéke
Alsólendva és a környékén fekvő Bagonya, Dobronok, Lenti, Résznek, Szécsisziget, 
Tófej és Zebecke községek lakói korán evangélikussá lettek, és gyülekezetét alakítot
tak. Ezeknek a településeknek egy része -  Alsólendva, Bagonya, Dobronok -  Tria
non következményeként ma Szlovéniához tartozik. Az itthoniak közül pedig csak Len
tiben él viszonylag nagyobb számban (40) evangélikus.

Bővebb adattal Alsóíendváról rendelkezünk. Alsólendván és környékének legtöbb 
helységében a Bánffy család nevéhez fűződik a reformáció elterjedése, megszilárdulá
sa, de a protestáns „világ" felbomlása is. Virágkorát Bánffy István és Bánffy László 
(Zala megyei főispán) alatt élte. A két Bánffy unokatestvér volt. István 1522 és 1568 
között élt. A feleségek is buzgó evangélikusok voltak. Bánffy László és neje, Somi 
Borbála nagy pártfogója volt Bornemisza Péter (1535-1585) püspöknek is, aki prédi
kációinak II. részét nékik ajánlotta. Ebből az időből ismert Alsólendva első evangéli
kus lelkésze, Tőke Ferenc is, akinek szolgálati idejét pontosan nem tudjuk, de bizo
nyos, hogy már 1553 előtt Alsólendván volt, és ott írta (1553 és 1556 között) a ránk 
maradt irodalmi műveit. Ezek közül kettő -  ,,/fz Istennek rettenetes haragjáról " szó
ló, valamint a Szigetvár 1556. évi ostromát leíró „História ohsidionis Insulae Sziget 
1556. ”-históriás ének, a harmadik verses (sírfelirat). Ismeretes, hogy 1559
és 1564 között Beythe István tanító, majd -  egyévi sárvári nevelősködés után -  kö
zel 9 évig (1565-1574) lelkész volt Alsólendván. (Később soproni, majd németújvári 
lelkész és a dunántúli egyházkerület püspöke 1585 és 1595 között). Utódja Kulcsár 
György lett, aki kezdetben (1573) Beythe mellett tanítóként, majd az ő távozása után 
prédikátorként működött. 1577-ben hunyt el.

Alsólendva ebben az időben kiváló irodalmi központ volt, nyomdával is rendelke
zett. Még Tőke Ferenc idejében itt írta Ráskay Gáspár (nógrádi, majd temesi főispán, 
a Bánffy család rokona) a „ Vitéz Francesco"-ró\ szóló históriát. Kulcsár György még 
elődjénél is jelentősebb irodalmi munkát fejtett ki. Legelismertebb és országosan is leg
keresettebb műve a ,JPostilla, azaz evangéliumoknak, melyeket esztendő által keresztyé
nek gyülekezeteibe szoktak olvasni és hirdetni, praedikátzió szerint való magyarázatja 
A virágkor azonban hamar véget ért. A katolikus Esterházy Miklós fiatal evangélikus fe
leségével Alsólendvára költözött, és hittérítés céljából magával hozta Hajnal Gábor je
zsuita prédikátort is. A térítés sikerült, sőt, nemcsak a feleség, hanem Bánffy Kristóf is 
katolizált. 1614-ben már Hajnal Gábor volt Alsólendva papja.

f

Újabb kori gyülekezete 1903-ban önállósult, és 1934-ben építette templomát. A múlt 
század közepén -  rövid időre (1941-1945) -  visszakerült Magyarországhoz, és a ke- 
menesaljai egyházmegyéhez sorolták. Akkori lelkésze Skalics Sándor (1927-1961) 
volt. Előtte Teke Dénes (1903-1923) és Háry Lipót (1925-1927) szolgált a gyüleke
zetben. Skalics Sándor utódja Kercsmár Sándor (1961-1972) lett. Ma (1972-től) 
Skalics Gusztáv -  Sándor fia -  Alsólendva lelkésze.

A lelkipásztor nélküli esztendőkben (1923-1925) Vukán Lajos felügyelő fogta 
össze a kis nyájat.

Dobronokról kevés adatunk van. A reformáció kezdetén mindhárom felekezetnek 
lehettek hívei. Dobronoki György kiváló jezsuita és Dobronoki Miklós református
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püspök is innen származott. Itt volt református lelkész Csillagh Dávid, aki az 1631. évi 
csepregi zsinaton tért át az evangélikus egyházba, majd Gelse papja, sőt (1532-től) a 
zalai maradékgyülekezetek alesperese lett. Musay Gergely püspök 1661. évi jegyzéké
ben már a megszűnt evangélikus gyülekezetek között szerepel.

Szécsisziget Széchy Margit birtokaként evangélikus volt, majd 1570-ben egy másik 
ág révén reformátussá lett. 1619-ben már evangélikus lelkésze volt Farkasdy Márton 
személyében. 1627-ben Smidelius Andrást, 1631-ben pedig Sinka Györgyöt avatták fel 
Szécsiszigetre evangélikus lelkésznek. Lentiben Molitoris György (1632), Zebeckén 
Kanizsai György (1636), Tófejen Csököli István (1630) lelkész működéséről tudunk. 
Musay püspök 1661. évi jegyzékében már egyik község nevét sem találjuk a meglévő 
gyülekezetek között.

Bagonya ismert lelkésze Csemyevich István, Reszneké Borsos István volt. Mind
kettőjüket az 1546. évi büki zsinaton avatták lelkésszé. Musay Gergely 1661-ben ki
adottjegyzékében még mindkét gyülekezet a muraszombati esperességnél szerepelt.

Muraköz
A Muraközben -  főképp a Zrínyiek pártfogása következtében -  már korán elterjedt 
és megszilárdult a reformáció. Ugyanakkor tény az is, hogy a Zrínyi család egyik ké
sőbbi tagjának tevékenysége a szépen megszervezett gyülekezetek nagy részének el
pusztítását „eredményezte”.

Zrínyi Miklós, a szigetvári hős (1510-1566) nemcsak támogatója volt a reformá
ciónak, hanem maga is az evangélikus vallásra tért. Cseh történetírók is kétségte-

í

len dolgot említik, hogy Zrínyi evang. volt, 5  e miatt kellett Rosenberg Évának is áttér
ni". (Rosenberg Éva Zrínyi második felesége volt, akivel 1564-ben kötött házasságot. 
Zrínyi halála után özvegye ismét férjhez ment (1578-ban), és új férje hatására visszatért 
a katolikus egyházba!) Zrínyi birtokain már 1551-től protestáns könyveket terjesztettek. 
Hősi halálát a protestáns lelkészek sora örökítette meg. Verseikben hősiessége mellett 
Krisztus ügye iránti buzgalmát emlegették „hitrokoni" szeretettel.

Zrínyi Miklós halála után György fia (1549-1603) lett a család feje és a protestán
sok patrónusa. Hatására már 1569-ben protestánssá lett a Muraköz. Zrínyi György mint 
buzgó lutheránus 1570-ben nyomdát alapított a Csáktornya melletti Nedőcén. Többek 
között itt adták ki Buchich (Bucsics) Mihály belicai evangélikus lelkész horvát nyel
ven írt munkáit. Később (1586) a nyomdát Varasdra helyezte. (Zrínyi Györgyöt a tör
ténetírók reformátusként is említik!)

A muraközi reformáció terjedésének nagy támogatója volt Zrínyi György barátja és 
bizalmasa, id. Mallekóczy Miklós ( f i 603), valamint annak fia (ifjabb Mallekóczy 
Miklós) is, aki 1565-ben Zrínyi György Miklós nevű fiának özvegyét -  az ugyancsak
lutheránus Széchy Erzsébetet -  vette feleségül.

A nagy protestáns Zrínyi György Miklós nevű fia 1625-ben evangélikusként hunyt
el. Kisebbik fia, György — aki apja halálakor 5 éves volt — az evangélikus Thurzó Im
re gyámsága alá került, majd annak korai halála után Bécsbe vitték. Az udvarban élő 
ifjút Pázmány Péter hamar megnyerte a katolikus egyház számára. 1618-ban még til
takozott ugyan a horvát országgyűlésben a protestáns papokat kitiltó határozat ellen, de
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1622-ben áttért, majd megkezdte a protestánsok üldözését. 1626-ban ezt írta: „Mostan 
a haereticus prédikátorokat is többet tíznél kikergettem s Isten kegyelmességéből csak 
az egy igaz katholica religió hirdettetik. ” Nem sokkal később -  1626 decemberében 
-  a pozsonyi prímási palotában elhunyt.

Felesége továbbra is (1646-ig) protestáns maradt, és evangélikus szellemben pró
bálta nevelni gyermekeit, Pétert és Miklóst is, de II. Ferdinánd elrendelte, hogy a gyer
mekek nevelését a jezsuitákra kell bízni. Az igazi nevelőnő azonban az evangélikus (!)
Batthyány Ferenc özvegye -  a buzgó lutheránus és igen művelt nagyasszony - , 
Lobkovicz Poppel Éva volt. Nevelése nem volt hatástalan a költő és hadvezér Zrínyi 
Miklósra (1620-1664). Az ellenreformáció által szított vallási türelmetlenség nehéz 
éveiben ő volt az egyetlen katolikus főúr, aki a protestánsok mellett kiállt. Ennek több 
írásos bizonyítéka maradt ránk. Gondolkodását jól tükrözik azok a mondatok, amelye
ket az 1662. évi pozsonyi országgyűlésen a tőle búcsúzó evangélikus követeknek mon-
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dott: „En más vallású vagyok, de kegyelmetek szabadsága az én szabadságom, a ke
gyelmeteken ejtett sérelem rajtam ejtett sérelem. Volna bár százezer pápista mellett 
százezer lutheránus és százezer kálvinista vitéze a fejedelemnek: ők megmentenék 
együtt a hazát. " Szabadelvű gondolkodásának ismeretében természetes, hogy azokon 
a birtokokon, amelyeken apja túlkapásai miatt nem szűnt meg a gyülekezet -  ilyen 
volt Légrád -, bántalmazás nélkül élhettek az evangélikusok. Öccse, Zrínyi Péter a fe
lekezeti tolerancia dolgában nem volt ilyen szabadelvű.

Muraköznek Csáktornya, Stridó, Szobotica (Kisszabadka), Muraszerdahely, Szel- 
nica (Szelencehegy), Tumisca (Bántomya), Nedőce, Vinice, Muraszentmárton, Szent- 
mária, Szentvid, Szentmihály, Belica, Perlak, Tüskeszentgyörgy, Kotori és Légrád vol
tak az első evangélikus gyülekezetei -  ezek ma Horvátországban lévő települések. 
Közülük mai egyházmegyénk múltja szempontjából Légrádnak van számunkra legna
gyobb jelentősége. Gyülekezetének ugyanis több lelkésze töltött be esperesi tisztséget 
a mai Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye jogelődjének tekintendő somogyi és 
zalai maradékgyülekezeteket magába foglaló légrádi esperességben. Következéskép
pen Légrád éveken keresztül volt esperesi székhely. A többi gyülekezet múltjának ki- 
sebb-nagyobb terjedelemben történő bemutatását pedig a kornak és benne a reformá
ció pártfogóinak és/vagy ellenségeinek alaposabb megismerése indokolja.

Csáktornya volt a Zrínyiek székhelye. Valószínű, hogy már a szigetvári hős idejé
ben -  az 1550-es évek körül -  volt evangélikus lelkésze. Horvát források szerint 
Zrínyi György 1570-ben foglalta el a Csáktornyái Szent Mihály templomot az evangé
likusok számára. 1598-ban Snollscheck János krajnai lelkész rövid ideig Csáktornyán 
volt, majd egy évvel később Zrínyiné Stubenberg Zsófia visszahívta lelkészének, de 
akkor sem maradt sokáig az erős kálvinista hatás miatt. Csáktornyán egyébként mind
két protestáns felekezetnek voltak hívei. Az ifjabb Zrínyi György katolikus vallásra va
ló áttérése (1622) ugyancsak a Csáktornyái Szent Mihály templomban történt. Áttérése 
után birtokainak legtöbb községéből a protestáns lelkészeket elűzte, helyükre plébáno
sokat tett. Payr Sándor egyik forrása szerint azonban csak 1668(!)-ban árverezték el a 
Csáktornyái lutheránus pap házát.

Légrád 1546-tól Zrínyi Miklós birtoka. Gyülekezetének története is addig a korig
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nyúlik vissza. 1551-ben ugyanis Zrínyi Miklós újjáépíttette várát, amelynek védőit 
Csurgó, valamint Szigetvár környékéről telepített protestáns vitézekkel egészítette ki. 
Nem kizárt, hogy közöttük Szeremlyéni Mihály kanizsai evangélikus lelkész is hirdet
te az igét. Horvát történetírók szerint Zrínyi György Légrádon is 1570 körül fogott hoz
zá nagyobb erővel a reformálás munkájához. A város 1577 és 1600 között török meg
szállás alatt állt. Az első ismert légrádi evangélikus lelkész Serényi György (1620) volt, 
aki áttérését megelőzően Szombathelyen parókusi és kanonoki hivatalt töltött be. 1624 
és 1639 között Ládonyi Ferenc volt Légrád lelkésze, és ő viselte az esperesi tisztséget 
is. Önkényes magaviseleté miatt azonban exkommunikálták, és „mint az egyházból ki
rekesztett halt meg 1639-ben

Iíj. Zrínyi György birtokain végzett ellenreformációja (1626) Légrádon nem tette 
végzetessé a gyülekezet sorsát. A helyőrség nem engedte lelkészének elűzését. 1640-től 
Gödi Imre szolgált Légrádon evangélikus lelkészként, aki az evangélikus vallásra való 
áttérése előtt győri kanonok és archidiakonus (esperes) volt. A zágrábi püspök támadá
sai miatt azonban hamar (már 1641-ben) távoznia kellett. Csepregre ment, de évek 
múltával is kapcsolatban állt egykori híveivel. 1644 és 1650 között Semptei (Schemtei) 
Benedek volt a gyülekezet lelkésze, majd 1646-ban az egyházmegye esperese is. Az ő 
távozása után -  csak 1650-ben -  Perlaky György surdi prédikátor is itt működött. 
1654-ben már Deselvics (Deselvicz) István volt a lelkész, személyében ismét kiváló pa
pot kaptak a légrádiak, majd rövid idő elteltével a környékbeli hívek is. Deselvicset 
ugyanis hamarosan a somogyi és zalai maradékgyülekezetek esperesévé választották. 
Légrádról a török veszedelem miatt költözött el 1664-ben Sopron megyébe, ahol szin
tén esperes lett. (Légrád a 17. században még Somogyhoz tartozott.)

Nedöce (Drávavásárhely) is ősi Zrínyi-birtok volt. Zrínyi György (a szigetvári hős 
fia) ide hozatta Hofhalter Rudolf bécsi nyomdászt Alsólendváról, és itt nyomtatták ki 
a Buchich (Bucsics) Mihály belicai lelkész által horvát nyelvre fordított művek egy ré
szét (pl. a Káté, az Újtestamentum és az úrvacsoráról szóló vitairat). Ismert evangéli
kus lelkésze volt Gederóczi Harczán Mátyás (1615) és Dubinszki Imre (1620). A gyü
lekezet ifj. Zrínyi György tevékenységének áldozata lett 1626-ban.

Bélien első ismert lelkésze Buchich (Bucsics) Mihály volt. A nagy műveltségű lel
kész Németországban ismerkedett meg a reformáció tanaival. Fentebb (Nedőcénél) 
említett, 1574-ben kiadott műveit Belicán fordította horvát nyelvre. A későbbi lelké
szek közül csak Suttak Mátyás nevét ismerjük. A gyülekezet 1626-ban ugyancsak az
ifjú Zrínyi György által indított inzultus következtében szűnt meg.

Turnisca(Bántomya) Széchy-, Batthyány-, majd Zrínyi-birtok volt. Első lelkészei 
lutheránusok voltak, de 1618-ban már a református esperességhez tartozott. Batthyány 
Ferenc özvegye, Lobkovicz Poppel Éva (1631) ismét lutheránus lelkészt hívott. Több
ször elvették templomukat, majd időnként visszakapták. Matota János tumiscai plé
bános zágrábi püspökségre küldött jelentése szerint az evangélikus egyház itt még 
1678-ban is annyira virágzott, hogy külön lelkészt tartottak. Musay püspöknél (1661) 
az ifjú Zrínyi György által elfoglalt gyülekezetek közé tartozott.

Stridón korán megismerték Luther Márton tanait. Horvát források szerint Zrínyi 
György 1571-ben átadta az evangélikusoknak a stridói templomot. Bizonyosan azonban
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csak azt tudjuk, hogy 1612-ben Forgách Mátyást, 1616-ban Gederocinus Jánost avat
ták fel stridói evangélikus lelkésznek.

M u ra szen tm á rto n b a n  Mallekóczy Miklósék pártfogása alatt szilárdult meg a refor
máció. Első ismert lelkésze Fabricius Péter volt, 1615-ben pedig Dravecz Ferencet 
avatták fel a gyülekezet lelkészének. Horvát források szerint 1649-ben még sok volt itt 
a protestáns, és lutheránus pap is közreműködött egy esketésnél. Az ifjabb Mallekóczy 
Miklós is minden erőszak és fenyegetés ellenére kitartott hite mellett. A gyülekezet sor
sa azonban az ismert körülmények hatására megpecsételődött.

A többi gyülekezetről kevesebbet tudunk. Reöytöky András
(1596), Vinniczay János (1620) és Musich Pál (1628); S ze n tm ih á ly ró l Kottár Mihály 
(1612) és Szilágyi György (1620); P erla k ró l Keysznik (Küsznich) Tamás (1612) és 
Baláskovich Tamás (1615); SzentgyörgyrölMakrocs Sebestyén (1612); K o to r ib ó l  
Lenthi Imre (1616) és Horváth János (1620); S ze n tv id rö l Jansa Ambrus (1616) evan
gélikus lelkész neve maradt fenn.

V innicza (V in ice), S zo b o tica  és Szentmáriagyülekezeteinek lelkészeiről még eny- 
nyi adatunk sincs. Megszűnésük okában és módjában azonban osztoztak az előbbiek
kel. Musay püspök (1661) jegyzékében is így szerepelnek.

N a g yk a n izsa  é s  v id ék e

Nagykanizsa, Becsehely, Eszteregnye, Gelse, Hahót, Letenye, Nemesapáti, Pacsa, 
Rajk, Sárkánysziget, Söjtör, Szentgyörgyvár, Szepetnek, Bollahida és Pusztaszent- 
lászló.

N a g yk a n izsa  evangélikus egyháztörténeti jelentősége a reformáció koráig nyúlik 
vissza. Területe ugyanis a 16. század első felében házasság révén a Nádasdyak birtoka 
lett. Nádasdy Tamás felesége Kanizsai Orsolya volt, akinek neve a kanizsai birtokból 
származtatható. A buzgó nádor család -  nekik köszönhető többek közt Sylvester János 
„UyTestamentum Magiar nelwen ” című könyvének kinyomtatása (1541) is -  oltalma 

alatt szilárdult meg a reformáció ezen a véghelyen is, hű támogatókra találva a kani
zsai várnagyokban és tiszttartókban. Kanizsa első ismert evangélikus lelkésze 
Szeremlyéni Mihály volt (1544-1551), aki a környékbeli falvakban is hirdette a re
formáció tanait. 1574-ben Hosius Jakab, majd 1580-ban Hohenberg Farkas volt a ka
nizsai evangélikusok papja. A 16. században több evangélikus lelkész is lehetett Kani
zsán, de név szerint nem ismertek. 1600-ban a török foglalta el a várost, de a 90 éves 
megszállás és hadakozás idején is volt evangélikus gyülekezet a városban és a kanizsai 
vilajethez tartozó településeken. A török ugyanis nem adott tápot a vallási ellentétek 
szításához. A török kiűzése utáni időben az ellenreformáció nyíltan folyt Kanizsán is. 
Valószínű, hogy akkor is éltek ott evangélikusok, de már nem volt szervezett evangé
likus vallásgyakorlat. A városiasodás következményeként kerültek újra Kanizsára az 
evangélikusok, akik kezdetben a surdi és az iharosberényi, majd -  1825-től -  a 
szepetneki gyülekezet lelkészének szolgálatait vették igénybe. 1845-ben alakultak fi
ókegyházzá, és 1900-ban -  Szepetnek filiájából -  önállósodtak. Nagykanizsa és 
Szepetnek evangélikusai 1997-ben társegyházi szerződést kötöttek.

B ecseh e ly  (Becse) nevét Musay püspök 1661-ben az anyaegyházaknál említette.
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Eszteregnye (Eszterény) első ismert lelkésze az 1652-ben ide felavatott -  koráb
ban római katolikus — Szegi Gergely volt. Musay püspök 1661-ben készített jegyzé
kében az anyagyülekezetek között szerepelt.

Gelse (Gerse) mint Kanizsához tartozó Nádasdy-birtok már a reformáció kezdetén 
lutheránus lett. Az 1620 körüli évektől egy ideig felváltva volt református és evangé
likus lelkésze. Az 1630-as évek elején Csillagh Dávid Gelse evangélikus prédikátora, 
akit a somogyi és zalai maradékgyülekezetek alesperesüknek is megválasztottak. 
1648-ban Vajda János volt Gelse evangélikus lelkésze. Musay püspök 1661. évi jegy
zékében az anyagyülekezetek között szerepelt. A későbbi időből (1706-ból) Rossiár 
-  Mesterházy Sándornál Rozár -  Dániel tanító neve maradt fenn.

Hahót sorsa Gelse sorsához hasonló. A reformáció kezdetén evangélikus gyüleke
zete lehetett. Az 1620 körüli évekből református lelkészek neve maradt fenn. 1631-ben 
Károly István Hahót evangélikus lelkészeként írta alá hitvallási könyveinket. 1651-ben 
Thomas István hahóti evangélikus lelkészként vett részt a szakonyi zsinaton. Musay 
püspöknél (1661) is az anyagyülekezetek között szerepelt.

Letenyéről is kevés adattal rendelkezünk. Annyi biztos, hogy 1647. június 25-én 
Köveskuti Gergelyt Letenyére avatták fel lelkésznek. Innen származott Lethenyey 
István csepregi és kőszegi esperes, kiváló író.

Nemesapáti a régi jegyzőkönyvekben nem szerepelt. Evangélikus lelkésze az 1599. 
évi adójegyzék szerint 50 dénár adót fizetett. Musay püspök 1661-ben az anyagyüle
kezetek közé sorolta. 1696. március 5-én Asbóth János egyházlátogatást tartott a gyü
lekezetben. Lelkészük Laki János volt. A hívek kérték az esperest, hogy papjuk tovább
ra is maradhasson. Még 1725-ben is anyagyülekezet volt.

Pacsárólcsak Musay püspök adata áll rendelkezésünkre, amely szerint 1661-ben 
anyagyülekezet volt.

Rajk (Alsó- és Felsőrajk). A 16. században Rajkon Nádasdy Tamás mellett a 
Rajky és Csányi családnak voltak birtokai. A Rajky család tagjai közül többen forgo
lódtak Enyingi Török Bálint és Nádasdy Tamás udvarában mint a „főember szolgái . 
Nem véletlen, hogy — hozzájuk hasonlóan -  már a reformáció kezdetén evangéli
kusok lettek, és többen az egyház buzgó hívévé váltak. Lányaik közül az Ostffyak, a 
Wittnyédiek és más evangélikus családok fiai választottak maguknak feleséget. Lel
készek is kerültek ki a családból: Rajczi (Rajczy, Rajki, Rajky) András (1681-1687) 
surdi, majd (1687) légrádi lelkész, és Rajki János (1695), aki Magyargencsen műkö
dött. A család tehetősebb tagjai később -  Mária Terézia uralkodása alatt -  elhagy
ták vallásukat. A kevésbé tehetősek az üldözések elől Egyedre mentek. Az 1744-ben 
Tolna megyéből (Zombáról) Orosházára vándorló evangélikusok vezetője — Rajki 
Pál -  is ebből a családból származott.

A gyülekezetre vonatkozóan csupán annyit tudunk, hogy 1599-ben evangélikus lel
késze volt, aki 50 dénár adót fizetett. A 17. századból pedig Doktorics István neve is
mert, aki rajki lelkészként (1643) irta alá hitvallási könyveinket. A török háború és az
ellenreformáció vetett véget a rajki protestáns világnak.

Rajknak evangélikus gyülekezete többé nem lett, azonban 1868-ban a nagygeresdi 
Bakó Samu evangélikus birtokos és felesége vette meg a Rajky-birtok egy részét, s a



buzgó család 1886-tól Bojtos János pusztaszentlászlói lelkész segítségével a környék 
evangélikusait összegyűjtötte, és évenként egyszer szórvány-istentiszteletre hívta. Az 
istentiszteletet követően „a cselédek, az úri és szolga nemből valók” -  mintegy szá
zan -  a család vendégei voltak. (Payr Sándor egyháztörténész felesége is ebből a csa
ládból származott.) A Bakó család után a Véssey, majd a Grunner és Manninger evan
gélikus családok települtek Rajkra. A 2001. évi népszámlálás során csupán 3 felsőraj- 
ki és 1 alsórajki személy vallotta magát evangélikusnak.

S á rk á n yszig e t (a 13. században Buzádsziget) Hahót melletti hely volt a reformáció 
idején, de a török háborúk alatt pusztává vált. Ma is pusztaság. Földesura -  a 16. század 
második felében élő Sárkány Antal -  evangélikus volt, aki Nádasdy Tamással rokoni, 
Dévai Bíró Mátyással bizalmi kapcsolatban állt. A 17. század első évtizedeiben itt élő ol
dalági leszármazottja -  István -  a kiskomáromi református gyülekezetét pártfogolta.

S ö jtö r  története Gelse és Hahót sorsához hasonlóan alakult. A reformáció korában 
evangélikus gyülekezete és evangélikus lelkészei voltak. 1627-ből református lelkész 
neve maradt fenn. 1635-ből pedig az, hogy a csepregi zsinaton Hercegszöllősi Jánost 
Söjtörre avatták fel evangélikus lelkésznek. Musay püspök 1661-ben az anyagyüleke
zetek között tartotta nyilván.

S ze n tg y ö rg y v á r  a reformáció korában evangélikus gyülekezet volt, amelyet Musay 
Gergely 1661-ben is az anyagyülekezetek közé sorolt.

S zép e in ek  1557-ben Nádasdy Tamás birtoka volt, és Szele Jakab tiszttartó a szom
szédos Kanizsáról viselte gondját. Valószínű, hogy a reformáció korában itt is alakult 
evangélikus gyülekezet, de lelkészéről ez ideig nincsenek ismereteink. Bizonyos, hogy 
a Nagykanizsán és vidékén dúlt gyakori háborúk nagy pusztítást okoztak itt is, s a la
kosság nagy része elmenekült. Kanizsa várának felszabadítása után (1690) Szepetnek 
újranépesítésére került sor. 1695-től magyar és horvát nemzetiségű, római katolikus 
vallású települők, visszatelepülök alkották az akkor mezővárosi státusban lévő helység 
lakosságát. Gróf Batthyány Lajos nádor 1757-ben Vas megye nyugati részéből -  ma 
Ausztria Burgenland nevű tartománya -  hívott Szepetnekre német ajkú telepeseket, 
akik nagyobb részben ágostai hitvallású evangélikusok voltak. Az onnan érkezőkkel 
kezdődik a mai szepetneki evangélikusok története. A gyülekezet kezdetben Surd filiá- 
ja volt. 1825-ben lett önálló anyagyülekezet. 1997-ben Nagykanizsával társegyházi 
szerződést kötött.

P u szta szen tlá szló , B a rla h id a  és K erecsen y  16-17. századi egyházi életéről nem 
maradt fenn adat, annyit azonban tudunk, hogy Zalában egy Szentlászló nevű telepü
lésnek 1599-ben evangélikus lelkésze volt. Pusztaszentlászló és Barlahida evangélikus 
gyülekezetei a 18. század végén keletkeztek, és gyülekezeti közösséget alkottak Kere
cseny lakói is. A kerecsenyiek azonban magukra hagyottnak érezték magukat, és már 
a 19. század első évtizedeiben katolizáltak. Pusztaszentlászló 1804-ben vált hivatalo
san is önállóvá.

S zén  tgró  t és v id ék e

Szentgrót, Kisgörbő, Nagygörbő, Ukk, Rigács, Hosztót, Galsa, Szegvár, Szalaszeg, Ara
nyod, Véged, Zalaistvánd, Zalakoppány, Ollár, Vaspör, Háshágy és Zalaszentgyörgy



evangélikus gyülekezetei sorolhatók ide. A korábban Vas vármegyéhez tartozó Egervár 
ugyancsak itt kíván említést mint gyülekezet.

Napjainkra Zalaegerszeggel bővült ez a reformáció korában kialakult kör. Gyüleke
zete Zalaistvándból leválva önállósodott. A városba költöző evangélikusok számának 
növekedésével válhatott anyagyülekezetté 1902-ben.

A Szentgrót vidékén élők nagy többsége bizonyára már a 16. században a reformá
ció híve lett. Konkrét adataink azonban főképp a 17. században fennálló egyes gyüle
kezetek lelkészeinek nevére és az egyház egyes patrónusaira vonatkozóan vannak.

Szentgróton a reformáció tana már a 16. században gyökeret vert -  a Hagymássyak 
oltalma alatt. Az evangélikusok mellett a reformátusok is korán találtak követőket. El
ső ismert lelkészei is (1615) reformátusok voltak. A lutheránusok korai jelenlétét bizo
nyítja, hogy két evangélikus lelkész is szentgróti születésű volt. (Szentgróti Benedek, 
akit 1623-ban és Orsich György, akit 1636-ban avattak lelkésszé). Egy 1626-ból szár
mazó református irat Szentgróton lakó evangélikus lelkészről tesz említést. Lelkészei 
közül Deselvics István (1641-1650), Miskolczy (Miskolczi, Miskoltzy) Mihály 
(1651-1654), Szenczy György (1669-1671), Gauder János (1705-1708) és Király 
Máté (1709-1716?) neve ismertebb. A korai gyülekezeti élet 1725-ig állt fenn, majd 
a környező községek gyülekezeteihez hasonlóan az ellenreformáció áldozata lett. 
1784-ben újraéledt. Ma Zalaistvánd filiája.

Egervár Vas vármegyéhez tartozott a reformáció idején. Földrajzi elhelyezkedé
se és a mai Zala megyéhez való tartozása (12 kilométerre van Zalaegerszegtől) azon
ban azt indokolja, hogy itt emlékezzünk meg róla. A reformáció idején a Nádasdy 
család birtoka volt. Nádasdy Tamás Egerváron -  útban Sárvár felé -  halt meg 
1562. június 2-án. Ismert evangélikus lelkésze volt Ságodi Gergely (1598), Lasnár 
Gergely (1642), valamint egy Ferenc nevű 1601-ből. Musay Gergely püspök 1646. 
évi úti naplójában az olvasható, hogy az Egervár környéki gyülekezetek neveit távol
ságuk miatt nem ismeri. Ebből Egervár gyülekezetének akkori fennállása feltételez
hető, de az 1661-ben kiadott jegyzékben neve nem található sem a megszűnt, sem a 
még fennálló gyülekezetek között.

Nagygörbőn Pápay János (1628), Kisgörbön Bellusi Pál (1646) evangélikus lelkész 
működéséről tudunk. Musay Gergely püspök 1661-ben készített jegyzékében mindkét 
falu nevét az anyagyülekezetek között találjuk. Ismeretes, hogy Hetyei András „gör
béi” lelkész 1674-ben megjelent a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt. 1696 márci
usában Asbóth János kemenesaljai esperes egyházlátogatást tartott a gyülekezetekben. 
Nagygörbőn szomorúan kellett tapasztalnia, hogy a lakosság nagyobb része katolizált. 
Ugyanakkor Kisgörbön 16 házban laktak evangélikusok, akik pap — vagy legalább 
licenciátus -  küldését kérték esperesüktől. Tanítójuk Mensatoris Mátyás volt, akit 
1706-ban Pusztai Pál tanító -  majd licenciátus -  követett, s aki később a katolikus 
vallásra tért. Kisgörbőt 1725-ben még a kemenesaljai esperességhez tartozó anyagyü
lekezetek között jegyezték.

Hosztóton Szepsi István (1616), Szentmihálfalvai (Szentmihálfai) János (1629), 
Vajda János (1637) és Szalai Sutoris János (1646); Aranyodon Szalai Márton (1611), 
Szentgróti Benedek (1630) és Hajgató Gergely (1653); Olláron Joó János (1628),
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Fartagh János (1630) és Rohonczi Mátyás (1635); H á sh á g y o n  (ma Zalaháshágy) 
Mesteri Pál (1644) és Dömötör János (1647); Z a la k o p p ú n y b a n  Szentgróti Benedek 
(1623) és Lendvai Mihály (1659); Z a la sze n tg y ö rg y ö n  pedig Dömötöri István (1618) 
volt az evangélikus gyülekezet ismert lelkésze. Ezek a gyülekezetek Musay Gergely 
1661. évi jegyzékében még anyagyülekezetként szerepeltek. Hozzájuk hasonló stá
tusa volt U k k n a k  és V égedn ek  is.

S za la sze g  feltehetően Aranyod filiája volt ebben az időben. (Szalaszegi Mihály mu
raszombati lelkész Szalaszegről származott.) Vaspör Háshágyhoz tartozhatott, tanítója 
1706-ban Csákányi György volt. 1708-ban Lénárt Benedek kemenesaljai esperes tar
tott egyházlátogatást a gyülekezetben.

G alsa  és R ig á cs  neve csak később -  a kuruc háborúk idején -  fordul elő jegyző
könyveinkben. 1725-ben közös anyagyülekezetként szerepelnek. 1786-ban Galsa 
anyagyülekezetként a felső-veszprémi esperességhez került.

S ze g v á r  evangélikus múltjáról a legrégebbi adat a 17. századból maradt ránk. Egy 
vizsgálat során azt vallotta Schibrik György jánosházi nemesember, hogy „ 
prédikátor vagyon és innét Jánoskáiéról is körösztölnyi oda vittek". Jegyzőkönyveink
ben csak 1695-ben említik először anyagyülekezetként. Asbóth János esperes 1695. évi 
egyházlátogatásakor Kerman János volt a lelkész (aki előtte Kapolcson szolgált), és 
Reguli András a tanító. Az esperes Zabler Jakab püspöknek írt egyik levelében Szeg
várról mint Kapolcsnál „ magasabb” (értsd: jobb) helyről ír. A gyülekezet további sor
sa azonban mást mutat. Szegvár 1725-ben már a szomszédos falvakhoz hasonlóan az 
ellenreformáció áldozata lett.

Z a la is tvá n d  Ollár leány gyülekezete lehetett, majd a Kemendet, Ollárt és Zala- 
istvándot súlyosan érintő török hadjárat (1664) után a megmaradt hívek Nemesapátihoz
kapcsolódhattak annak fennállásáig (1727). Ezután csak a távoli Nemesdömölk marad-
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hatott számukra, és a családi kör. így várták meg a Türelmi Rendelet megjelenését. A 
ma is fennálló anyagyülekezetté 1783-ban szerveződtek.

Z a la eg erszeg  a 16-17. században mocsaraktól körülvett végvár volt. Várában bi
zonyára voltak protestáns prédikátorok is, de gyülekezetté alakulásról nincs tudomá
sunk. Esetleges létezése sem lehetett volna hosszú, mert olyan katolikus papjai voltak, 
mint Forgách Ferenc -  a későbbi prímás, a hazai ellenreformáció elindítója -  és 
padányi Bíró Márton, akinek jelentős szerepe volt a környék rekatolizálásában. 
Zalaegerszeg 1902-ben Zalaistvánd fiókgyülekezetéből önállósodott.

A B a la to n -m ellék

Alsó-, Felső- és Kis-Dörgicse, Akaii, Vászoly, Tihany, Kővágóörs, Szepezd, Kapolcs, 
Petend, Eöcs, Taliándörögd, Szentantalfa, Zánka, Hegymagas tartozik ehhez a körzethez.

A polgárosodás kapcsán kialakult mai gyülekezeteink közül az 1926-ban önállóso
dott Keszthelyt és később alakult filiáit (Hévíz, Tapolca, Sümeg) sorolhatjuk ide, de re
formációkori múltjukat nem ismerjük.

A lsó d ö rg icse  és F elsó d ó rg icse  lakói már a reformáció magyarországi elterjedésének 
korai szakaszában elfogadták a lutheri tanítást. Ezt támasztja alá Szeniczei Bárány 
György dörgicsei lelkész -  később tolnai esperes és elismert pedagógus -  1726-ból
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származó feljegyzése is: „a gyülekezet már közel két századdal vagy elébb is gyakorol
ta szabadságát". Konkrétabb az 1769-ből fennmaradt számadókönyv első lapján olvas
ható írás: ,J  dörgicsei evang.eklesia legelső kezdetét vette 1565-ben ma
gyar király uralkodása alatt. ” Feltehetően az áttérés tömeges volt, mert a falu templo
ma 1754-ig az evangélikus gyülekezet használatában állt. Első ismert lelkészei: Márfi 
György (1616), Szentmihálfalvai (Szentmihálfai) János (1651) és Albini Lénárd (1652). 
Musay Gergely 1661-ben az anyagyülekezetek között emlitette Dörgicsét. 1674-ben 
Zsédenyi István volt Dörgicse lelkésze, aki a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt 
Zsolnai István nagyvázsonyi és Joós György kővágóörsi lelkésszel együtt jelent meg.

Zsédenyi István ítélete halál, illetve végül gályarabság lett. Kínzó börtön és a gá
lyán töltött évek után 1677-ben tért vissza Dörgicsére. Hívei szívesen fogadták, de egy 
ideig (1681) csak titokban végezhette szolgálatát. 1696-ig volt Dörgicse lelkésze, majd 
Kővágóörsre költözött. 1706-ból két tanító -  Lucáé János és Rotarides (Rotharides) 
Sámuel -  működéséről tudunk, akiket még abban az évben lelkésszé is avattak. Ké
sőbb Garcsek György (1726-ig) volt Dörgicse papja. 1726 és 1729 között Szeniczei 
Bárány György a lelkész, akit a pécsi püspök és a vármegye elűzött Tolna megyéből, 
de három év múlva visszament előző -  sárszentlőrinci -  szolgálati helyére. Ő kezd
te meg az anyakönyv vezetését. A két Dörgicse egyesült anyagyiilekezetet alkotott. A 
19. század elejére mindkét helyen evangélikus templom állt. Ma a veszprémi egyház
megyéhez tartozik. Társegyháza Balatonfured.

KisdörgicseLibájának keletkezéséről nem tudunk. A dörgicsei anyaegyházhoz va
ló közelsége közös múltat feltételez, de hiteles adatok csak 1821-től vannak.

Akaii gyülekezete és imaháza egy régi okmány tanúsága szerint a bécsi béke idején 
(1606) már fennállott. Fábri Gergely feljegyzése szerint 1750-ben Gyurcsek János volt 
a tanítója.

Vászoly múltjáról nincsenek adataink. 1827-ben építettek az ott élő hívek imaházat. 
Később a reformátusokkal közösen tartottak fenn iskolát.

Tihany a reformáció korában királyi vár volt. Gyulaíy László várkapitány Dévai 
Bíró Mátyás hatására lett a reformáció híve. Első lelkészei bizonyára lutheránusok 
voltak. A későbbi várkapitányok közül Saffarics Mihály 1611-ben Zvonarics Mihály 
sárvári esperest kérte, hogy küldjön hozzájuk evangélikus lelkészt. Később a kálvini 
reformáció terjedt el, és 1621-ben református lelkésze lett Tihanynak.

Kővágóörs az egyik legrégebben alakult és legfolyamatosabban működő gyülekeze
te a vidéknek. 1555 és 1605 között már rendszeresen tartottak evangélikus istentisztele
tet az ősrégi templomban. A 17. század elején ugyan Kővágóörs is református hatás alá 
került, de 1614-től már ismét evangélikus lelkésze volt Huszár András személyében, aki 
mintegy negyedszázadon át volt a gyülekezet prédikátora. Őt Joós György (1646), 
Dvomicenus Márton, ismét Joós György (1650), majd Körti Gergely (1653) követte. 
Kővágóörs Musay Gergely 1661. évi jegyzékében az anyagyülekezetek között szere
pelt. 1666-tól ismét Joós György a lelkész, sőt, 1674-ben mint kővágóörsi prédikátor je
lent meg a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt Zsédenyi István dörgicsei és Hetyei 
András görbői lelkésszel. (Ezzel kapcsolatban A zalai egyházmegye története c. könyv 
51. oldalán Soós Gergely kővágóörsi lelkész neve olvasható.) A pozsonyi országgyűlés
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(1681) után azonban ismét visszakerült, és 1689-ig folytatta hivatalát. Utóda Czvetán 
András volt (1689-1692). Őt feltehetően Temlin Balázs követte bizonyos időre, mert 
az 1696. évi visitátiókor -  a gályarabságból 1677-ben visszatért és 1696-ig Dörgicsén 
szolgáló -  Zsédenyi István volt a lelkész. Utódjai között Király Máté (1706), majd 
Csurgó György neve található. 1719-től 1725-ig ismét Temlin Balázs a lelkész. Anya
könyveit 1741-től vezeti. Benne a lelkészek neve és szolgálati ideje pontosan követhe
tő. Kis János -  a későbbi püspök -  1799 és 1802 között volt a gyülekezet lelkésze. 
Ma Kővágóörs a veszprémi egyházmegyéhez tartozik. Társegyháza Révfülöp.

Szepezd a reformáció korában Kővágóörs fíliája lehetett. Fábri Gergely 1750. évi 
feljegyzésében magyar ajkú gyülekezetként szerepel, és Omoszta nevű tanítója volt.

Kapolcs reformációkori múltjáról nincsenek adataink. Első ismert evangélikus lelké
sze Nováki János volt, akit 1657-ben avatott fel Musay Gergely püspök. 1692-ben Ker- 
man János lett a lelkész. Felavatását Zabler Jakab bártfai püspök végezte, mert a dunán
túli kerületnek nem volt püspöke. Asbóth János kemenesaljai esperes 1695. évi egyház
látogatásakor csak tanító működött a gyülekezetben. 1706-ból Reguli András lelkész ne
ve maradt fenn. A 18. század első évtizedeiből még Rotarides (Rotharides) Sámuel, 
Gyurcsek János, Hegyfalusi György (1725), Iványi Sándor (1741) lelkész neve ismert. 
Anyakönyveit 1741-től vezeti. Ma a veszprémi egyházmegye önálló egyházközsége.

Petend múltjáról nem sok ismeretünk van. Asbóth János kapolcsi egyházlátogatá
sakor annak Elbájaként jegyezték. 1725-ben is fiijaként szerepelt. Utolsó ismert tanító
ja Gazdag Ferenc volt. 1749-ben Esterházy Ferenc inzultálására szűnt meg.

Eöcs és Taliándörögd filiái a 16. és 17. századi jegyzőkönyveinkben nem szere
pelnek. Eöcs evangélikus vallású lakói Kapolcs gyülekezetéhez tartozhattak, mert a 
Türelmi Rendelet után rögtön gyülekezetté szerveződtek. 1786-ban már imaházat, is
kolát és tanítólakot építettek. Első ismert tanítójuk Takács János volt. Taliándörögd 
evangélikusai a Nyirő család érdemének tartják gyülekezetük korai megalakulását. 
Adatok hiányában azonban csak 1790-től követhető múltjuk. Első ismert tanítójuk 
Iklódi Szabó József (1799) volt.

Szentantalfán korán elterjedhetett a reformáció, de még 17. századi jegyzőköny
veinkben sem említik. A reformátusok 1659-ig tudják visszavezetni gyülekezetük tör
ténetét. A legrégebbről fennmaradt evangélikus vonatkozású irat 1720-ból származik, 
és a korábbi közös evangélikus-református múltat bizonyítja. Konkrétan azt, hogy 
már a kuruc háborúk (1704-1711) előtt volt közös harangjuk, és Joós (Joss) György 
evangélikus lelkész Szentantalfán lakott, s egyaránt szolgált lutheránusoknak és kál
vinistáknak. Ez a közösködés a későbbiekben is fennállt. 1729-ben, majd 1759-ben 
közös oratóriumot építettek, amelyet 1768-ban a csicsói plébános a vármegye segítsé
gével elfoglalt. 1751-től már volt önálló tanítójuk, akit a református tanítóval és pap
pal együtt elűztek a templomfoglaláskor. Csak 1776-ban engedték meg újra az evan
gélikus tanító alkalmazását. Anyagyülekezetté -  az 1781-ben kiadott Türelmi Ren
delet után -  1784-ben alakulhattak. Első lelkészük Urszini (Ursini) Mihály volt. Ma 
a veszprémi egyházmegyéhez tartozik. Nagyvázsonnyal, Mencshellyel és Zánkával 
alkot egyházközséget.

Zánka gyülekezetének alapítói a III. Károlytól (1731-ben) kapott „felséglevél
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birtokában vándoroltak be Németországból. Előbb Tótvázsonyban telepedtek le, majd 
onnan szekunder telepesként (1736 körül) érkeztek Zánkára. Vallásukat a reformátusok
kal közösen gyakorolták 1784-ig, akkor csatlakoztak a szentantalfai anyaegyházhoz fí- 
liaként. Külön tanítót csak 1794-től alkalmaztak. Első tanítójuk Szombati András volt.

Hegymagason már a reformáció korában alakult evangélikus gyülekezet. Lelkészei 
közül Sartoris Miklós (1635) és Némethi János (1646) neve ismert. Musay püspök 
1661-ben még a Zala megyei anyagyülekezetek között említi a települést.

Keszthely és környéke Luther Márton tanainak Magyarországon történt elterjedé
sekor -  és az azt követő időkben -  nem került azoknak a központoknak a hatása alá, 
amelyekben egy-egy jelesebb prédikátor tanítása nyomán evangélikus gyülekezetek 
alakultak.

Sümeg és Tapolca környékén a veszprémi püspök, Keszthelyen és vidékén a hahóti 
apát fegyveresei tartották távol az „eretnek tanokat" terjesztőket. Nem zárható ki, 
hogy a török kiűzése után a környéken letelepített hajdúk között evangélikusok vagy 
inkább reformátusok is voltak, de önálló gyülekezetekről a környező levéltárakban 
semmiféle adat nem található.

ff

AZ ELSŐ SOMOGYI EGYHAZKOZSEGEK
(GYÜLEKEZETEK)

Somogybán a végvárak -  Szigetvár, Barcs, Babócsa, Somogyvár, Csurgó, Zákány 
és a Zala megyénél már tárgyalt Légrád -  voltak a reformáció első központjai. Ezek

ff

földesurai és várkapitányai vették pártfogásba az ide érkező prédikátorokat. Okét kö
vetve települések egész sorában alakultak protestáns gyülekezetek. Ilyenek voltak (a 
teljesség igénye nélkül): Eötvös (Ötvös), Homokszentgyörgy, Kálmáncsa, Nagyba
jom, Kisbajom, Segesd, Szelna, Udvarhely, Tarany, Gyékényes, Iharosberény, Iha
ros, Marcali, Nemespátró, Porrogszentkirály, Porrog, Somogyszob, Surd, Tab, Vése. 
Később alakult meg Bábony, Döröcske, Ecseny, Köttse (Kötcse), Liszó, Pat, Sand, 
Szőkedencs és Vámos gyülekezete.

Kaposvár már egészen más korban szerveződött gyülekezetté. Gyökerei sok hely
ről erednek, hasonlóan a még fiatalabb Siófokéhoz és Balatonbogláréhoz.

A török hódoltság idején a hitélet gyakorlása a török bégek és basák kénye-kedvé- 
től függött, de általában nem akadályozták annak vallásos formában való megélését 
egyik felekezet esetében sem. Az igazán nehéz időszak — az ellenreformáció nyílt tá
madása -  a hódoltság utáni Habsburg-uralommal vette kezdetét.

A várak nyújtotta biztonság mellett patrónusokra is szükség volt. A legkiválóbbak 
közé Enyingi Török Bálint és neje, Pemflinger Katalin, a Jeona Lutheriemet'' (luthe
ránus nőstényoroszlán) tartozott, akinek többek között Szigetváron, Somogyváron és 
Csurgón voltak birtokai. Csurgó később Zrínyi-birtok lett. Nádasdy Tamás ugyancsak
több birtok -  pl. Zákány, Iharos, Böhönye -  ura volt.

Ezen a vidéken is magas fokú szellemi munka folyt. Művelői közül feltétlenül emlí
tést érdemel Kálmáncsehi Sánta Márton, Melius Juhász Péter, Somogyi Péter, Szegedi 
Kis István és a szomszédos Tolnából Sztárai Mihály.
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A somogyi egyházak azonban korán a kálvinizmushoz csatlakoztak, s csak elszórtan 
maradtak meg evangélikus gyülekezetek. Musay Gergely 1661-ben kiadott jegyzéké
ben már csak 9 anyagyülekezetünk volt Somogybán.

Szigetvárnak a reformáció korában Enyingi Török Bálint a birtokosa, aki 1531-től 
az 1541-ben történt elfogatásáig feleségével, Pemflinger Katalinnal és gyermekeivel 
itt élt. Családja még két évet töltött Szigetváron. Gyermekei nevelője 1534 és 1543 
közt Tinódi Lantos Sebestyén volt. Később elköltözött a család, s birtokait -  mivel 
gyermekei a töröktől nem tudták volna megvédeni -  átadták Ferdinánd királynak. 
Az e korban élő várkapitányai (Dersffy Farkas és Kerecsényi László) a Nádasdyak- 
hoz való viszonyuk alapján evangélikusok lehettek. Horváth Márk (1555-1561) bi
zonyosan az volt. Szigetvár első ostroma alatt (1556) evangélikus lelkészek hirdet
ték az igét, amint az Tőke Ferenc alsólendvai lelkésznek még abban az évben meg
írt históriás énekéből ismert. Szigetvár Zrínyi Miklós idejében is protestáns maradt. 
A későbbi szigetvári hős Horvátországban és a Muraközben maga is terjesztette a 
horvát nyelvű protestáns iratokat. Szigetvár elestével (1566) azonban nyoma veszett 
a reformációnak.

Babócsa korán a reformáció fellegvára lett. Minden valószínűség szerint kezdetben 
a lutheránusok hatása alatt állt. 1558-ban Pemeszi Farkas volt a babócsai kapitány, aki 
buzgó pártfogója volt az evangélikusból reformátussá vált Szegedi Kis Istvánnak is. 
Gyülekezeteinek alakulásáról nincs konkrét adatunk.

Somogyvár és a Szent László által 1091-ben alapított apátsága Somogy megye egy
házi életének legnagyobb központja volt. Szent László királyt is itt temették el, és csak 
később vitték hamvait Nagyváradra. A reformáció kezdeti szakaszában (1520-1530) 
Enyingi Török Bálint volt a vár ura, s így feltehetően evangélikus prédikátorai is vol
tak. Payr Sándornál -  Thury Etelétől származó forrás alapján -  az olvasható, hogy 
az evangélikusok 1634-ben elfoglalták a reformátusoktól.

Csurgó első gyülekezetének története a reformáció idejéig nyúlik vissza. Akkori 
földesurai -  Török Bálint, majd a Zrínyiek is -  a reformáció hívei voltak. Enyingi 
Török Bálint elfogatása (1541) és Konstantinápolyba hurcolása után felesége, Pem
flinger Katalin, a „lutheránus nőstényoroszlán " is ide költözött két fiával Szigetvárról. 
1618-ban Csurgónak már református lelkésze volt, de Kis Bertalan püspök 1632-ben 
Révkomáromi Horváth Andrást evangélikus lelkésznek avatta fel Csurgóra. A kálvini 
reformáció somogyi térhódítása következtében azonban Csurgó temploma református, 
majd az ellenreformáció előretörésével ismét katolikus lett. Ez idő alatt is éltek itt nagy 
számban evangélikusok, de 1781 -re, II. József Türelmi Rendeletének idejére már any- 
nyira megfogyatkoztak, hogy önálló gyülekezetté alakulni és templomot építeni nem 
tudtak. Porrogszentkirály fiókegyházaként élték vallásos életüket. 1947-től lett Csurgó 
önálló anyagyülekezet.

Zákány is Nádasdy-birtok volt, s ennek köszönhetően lakói már korán megismer
kedtek a reformáció tanaival. Lelkészei közül Révkomáromi Horváth András (1635) és 
Vincze Ferenc (1651) nevét ismerjük. Musay Gergely püspöknél 1661-ben Zákány 
még az anyagyülekezetek között szerepelt, majd eltűnt a történelem viharaiban. A mai 
Zákányban a gyülekezeti nyilvántartás szerint 8 evangélikus él Surd szórványaként.
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Eötvös a 17. század elején református volt. Az 1628 és 1634 közötti időből még 
református lelkésze is ismert: Laskó Máténak hívták. Musay Gergely püspök 1661.
évi jegyzékében az evangélikus anyagyülekezetek közé sorolta. A múlt század elejé 
már Vése szórványa volt.

Homokszentgyörgyöt a 16. század végén birtokló földesurak -  Nádasdy Tamás, 
Ungnad Kristóf, Nádasdy Ferenc -  hitvallásának ismeretében feltételezhető, hogy itt 
is alakult evangélikus gyülekezet.

Kálmáncsa(régebbi nevén Kálmáncsehi) a somogyi reformáció egyik központja 
volt. Lakói már a 16. század közepén Luther Márton tanainak követői lettek. Első is
mert és kiváló reformátoruk Eszéki Zigerius Imre volt (1545), akit -  még abban az 
évben -  az ugyancsak kiváló Szegedi Máté (1545-1550?) követett. Szegedi Máté 
utóbb (1560) Sárvárra került és a dunántúli evangélikus egyházkerület püspöke lett 
(1576-1585). Nem kizárt, hogy közvetlenül az ő utódja volt az 1558-tól itt működő 
Szegedi Kis István, aki később a református hitre tért, sőt, református püspök is lett 
már kálmáncsai lelkészként.

Nagybajom a 17. század elején evangélikus volt. 1624-ben a gyülekezet Ládonyi 
Ferenc Légrádon székelő espereshez fordult azzal a panasszal, hogy a református val
lásról evangélikusra tért lelkészüket a kiskomáromi református püspök elmozdította. 
A későbbi időből csak református lelkészek működéséről tudunk, illetve arról, hogy 
Zalanthai Péter -  akit 1631 -ben avattak szentkirályi evangélikus lelkésszé -  itt tért 
vissza (1634) a református vallásra.

Kisbajom sorsa osztozhatott Nagybajom településében. A ránk maradt adatok sze-
ff

rint itt már 1625-ben református lelkész működött Zalanthai Péter személyében. O az, 
aki 1631-ben tért át hozzánk, és lett Szentkirály lelkésze. Nagybajomban kinyilvánított 
hitehagyása után (1634) ismét Kisbajom református lelkészeként működött, de -  Payr 
Sándort idézve — „mintrészegeskedőt említi a jegyzőkönyv, aki összevesz a polgárok
kal és késhez is kap

Segesd a reformáció tanait korán elfogadta. Evangélikus vonatkozású konkrét ada
taink nincsenek. Payr Sándornál -  Thury Etelétől származó forrás alapján -  az ol
vasható, hogy az evangélikusok 1634-ben elfoglalták a reformátusoktól.

Szehta (Szenna), a szomszédos Patca és más közeli falvak felavatatlan evangélikus 
lelkésze volt Vodarics Mihály, aki később (1636) áttért a református vallásra.

Udvarhely (Somogyudvarhely) a reformáció korában Enyingi Török János (1550), 
később az ugyancsak evangélikus Zrínyi György birtoka volt. Régmúltjáról nincs ada
tunk. 1643-ban Czeglédi Györgyöt avatta lelkészévé Kis Bertalan püspök. Musay 
Gergely 1661. évi jegyzékében az anyagyülekezetek között tartotta nyilván. A múlt 
század elején már Porrogszentkirály szórványaként szerepelt.

Tar anyu ak  a reformáció idején Enyingi Török Bálint (1536) és Ziínyi Gyöigy a 
földesura, a reformáció szabad terjedésének ezért nem volt akadálya. Két lelkész mű
ködéséről tudunk: 1631-ben Kenyeresi Istvánt, 1654-ben pedig a légrádi születésű 
Ivánkó Pétert avatták fel taranyi lelkésznek püspökeink. Musay Gergely püspök 1661- 
ben még az anyagyülekezetek közé számította. A múlt század elején már Porrog
szentkirály szórványa volt.
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Gyékényes reformációkori múltjáról nincsenek hiteles adataink, annyi azonban biz
tos, hogy 1598-tól a közeli Zákánnyal együtt Gyékényes is Nádasdy Ferencnek -  a re
formáció nagy pártfogójának -  a birtoka volt. Ebből feltételezhető, hogy Zákányhoz 
hasonlóan itt is korán szerveződött evangélikus gyülekezet. A hagyomány mind a 17. 
század elejéről, mind annak végéről őriz evangélikus lelkészek működésére vonatkozó 
emlékeket. Gyékényes nevét először a Fábri Gergely dunántúli püspök által 1750-ben 
készített gyülekezeti névjegyzék említi Somogyszobbal együtt -  akkor anyagyüleke
zet volt. 1755-től -  az ellenreformáció üldözése miatt -  a surdi gyüle
kezet neves lelkésze, Kuzmics István pásztorolta a gyékényesi evangélikusokat is. 
III. Károly és Mária Terézia uralkodása alatt a gyékényesi evangélikusoknak sokat kel
lett szenvedniük a többrendbeli zaklatások miatt. 1765-ben lerombolták templomukat 
és iskolájukat, de a gyülekezetét nem tudták megsemmisíteni. Megőrizte hitének para
zsát, és -  már 1813-ban -  ismét önálló anyagyülekezet lett.

Iharosberény a reformáció korában Nádasdy Tamás birtoka volt, ezért nem véletlen, 
hogy itt is korán alakult evangélikus gyülekezet. Legrégebbi éveiről -  megbízható ada
tok hiányában -  keveset tudunk. Első ismert lelkésze Telekesi Benedek (1601-1608) 
volt. A 17. századból ismeretes az is, hogy 1649-ben a meszleni Gudor Pált, 1657-ben 
pedig Petánczi Jánost avatták fel herényi lelkésznek. Musay püspök 1661-ben az anya
gyülekezetek közé sorolta. Ezt a státusát később is megtartotta, de a hitélet nem volt za
vartalan. A hívek helytállásának köszönhetően azonban sikerült elérni, hogy Iharos
berény -  Somogy vármegyében, Surd mellett -  artikuláris helyet,,megillető státusú 
település lett. Ez jelentős változást eredményezett mind a gyülekezet tagjai, mind a kör
nyékbeli hívek számára. Létük így sem volt biztonságban, de a zaklatások mérséklőd
tek. Az állam engedékenyebb magatartása csak Mária Terézia uralkodásának vége felé 
lett érezhető, és a Türelmi Rendelet megjelenése után vált nyilvánvalóvá. A gyülekezet 
ma is élő közösség. Vésével szerveződött társegyházközséggé 1997-ben.

Iharos Nádasdy Tamás birtoka volt a reformáció idején, s már annak hajnalán ala
kult evangélikus gyülekezete is. Abból a korból csak Simonides Tamás nevét ismer
jük, aki 1631-ben iharosi lelkészként írta alá hitvallási könyveinket Az ellenreformá
ció vihara azonban megtépázta a gyülekezetét. Lelkészét elűzte és megszüntette a 
nyilvános istentisztelet tartását. Az iharosberényi „ artikuláris" hely közelsége azon
ban menedéket nyújtott, s a hívek oda járhattak istentiszteletre. A Türelmi Rendelet 
változtatott helyzetükön. A gyülekezet újraéledt, és leányegyházként Iharosberényhez 
csatlakozott.

Marcalinak már a 17. század elején evangélikus gyülekezete volt, és talán már a re
formáció idején is. Kis Bertalan püspök 1625-ben avatta Marcali lelkészének Végh 
Szakonyi Jánost, aki még 1636-ban is ott működött. Több korai evangélikus vonatko
zású adattal nem rendelkezünk. 1657-ben már a református Szigetin István volt Mar
cali lelkésze, s a település református lett. így érthető, hogy Musay püspök 1661-ben 
készített jegyzékében már nem szerepel az evangélikus anyagyülekezetek között. A 
gyülekezet ma Iharosberény filiája.

Nemespátró lakói már a reformáció hajnalán (1540-1570) evangélikussá váltak. 
Ez a reformáció terjedését támogató Nádasdy Tamás birtokainak közelségéből és Surd



szomszédságából szinte bizonyosra vehető. Mesterházy Sándor szerint lehetséges, 
hogy „éppen SzeremlyéniMihálynak, Nagykanizsa vándorpapjának (1544 táján) a vi
dékifalvakban mondott prédikációiból ismerték meg Nemespátró lakosai a reformáció 
tanait”. 1590-ben már állt evangélikus temploma, s önálló gyülekezetként működhe
tett az ellenreformáció megindulásáig. Később Surd társgyülekezete, majd filiája lett. 
1783-tól ismét önálló egyházközség.

Porrogszentkirályés Porrog evangélikus gyülekezetének megalakulását homály 
fedi, azonban tény, hogy Porrogszentkirály is -  hasonlóan a környező települések
hez -  a lutheránus Enyingi Török Bálint birtoka volt. Ebből feltételezhető, hogy a 
reformáció hajnalán már itt is voltak evangélikusok, sőt bizonyos, hogy a 17. század 
elejétől már nagyobb számban laktak itt gyülekezetbe szerveződve. Az 1626-ban tar
tott újkéri zsinaton például Légrádi Gergely mint szentkirályi lelkész írta alá hitval
lási iratunkat. Musay Gergely evangélikus püspök pedig 1661. évi jegyzékében 
Szentkirályt -  mint Somogy megyei helységet -  az anyagyülekezetek között sorol
ta fel. Az ellenreformáció azonban a töröktől visszafoglalt területeken egyre erősebb 
támadásba lendült, s hátráltatta -  esetenként megszüntette -  a gyülekezeti életet. 
Ez történt Szentkirállyal is. A nehéz, üldözésekkel telt időben -  évtizedeken át, fel
tehetően 1731-től -  a gyülekezetei tanítói vezették, s csak a Türelmi Rendelet meg
jelenése után 2 évre (1783) éledt fel újra, és vált a vele szinte összeépült Porroggal 
együtt anyagyülekezetté.

Somogyszobon is korán tért hódíthattak a reformáció tanai. Egy 1750-ből szárma
zó névjegyzékben Fábri Gergely evangélikus püspök „Szobof' mint evangélikus anya- 
gyülekezetet említi. Ma Porrogszentkirály filiája.

Surd a reformáció idején a Nádasdyak birtoka volt. Nekik és az itt lakó hitvalló 
ősöknek köszönhető, hogy ma az egyházmegye legrégibb múltra visszatekintő gyüle
kezeteként tarthatjuk számon. Bizonyosra vehető, hogy már a reformáció korában 
anyagyülekezetté alakult. Az üldözések idején helyet megillető jogokhoz
jutott, és így nagy terület evangélikusságának központja lett.

Szökedencsnek az evangélikus Véssey család volt a birtokosa. Bizonyára az ott la
kók is evangélikusok voltak. A török háborúk alatt megritkult népesség pótlására a 
földbirtokos vend evangélikusokat hozatott. Vallásuk nyilvános gyakorlására azonban 
csak a Türelmi Rendelet után nyílt lehetőségük. Az addig „szunnyadó” hívek már
1805-ben megalapították leánygyülekezetüket.

Tab 1598-ban Nádasdy Ferenc birtokában volt. A 17. század első évtizedeiből már 
ismert református gyülekezete, amely a kiskomáromi esperességhez tartozott. A falu 
1660 után elpusztult. 1713-ban azonban már evangélikus vallású tótok, németek és kö
zéjük vegyült magyarok találhatók Tabon. 1717-től anyagyülekezet. Ma a Tab és Kör
nyéke Evangélikus Egyházközség székhelye.

Vese település a reformáció korában a Véssey család birtoka volt. A Vésseyek már 
a reformáció kezdetén felvették az evangélikus vallást. Bizonyos, hogy ugyanakkor 
Vése lakossága is evangélikus lett, de 1634-ben református volt. A töiök megszállás 
alatt a lakosság megritkult. Helyükre a földbirtokos család Vas megyei vend anyanyel
vű, evangélikus telepeseket hívott, s gondoskodott vallásos életük gyakorlásáról is.
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Az első idők lelkészeinek és tanítóinak nevét nem ismerjük, de tudjuk, hogy az üldö
zések idején is -  amikor a településnek lelkésze nem lehetett -  voltak tanítóik. A III. 
Károly és Mária Terézia uralkodása alatti időből a fennmaradt anyakönyvi bejegyzés 
két tanító -  Dubovay és (1750-ből) Paksi -  nevét említi. A Türelmi Rendelet kibo
csátása után ez a gyülekezet is feléledt, és 1786-ban önálló anyagyülekezetté alakult. 
1997-től Iharosberénnyel társegyházközséget alkot.

B á b o n y  a török hódoltság alatt elpusztult, majd újratelepült győri és Győr megyei 
telepesekből. Evangélikus gyülekezetként csupán ezt követően van róla adatunk. 
Szeniczei Bárány György szerint 1723 körül alakult magyar hívekből. Bábonymegyer 
ma a Tab és Környéke Egyházközség leányegyháza.

D ö rö csk e  (Somogydöröcske) gyülekezetét 1758-ban alapították német ajkú evan
gélikusok, akik másodlagos telepesként kerültek oda a Tolna megyei Gyönk környéké
ről. Az egykor virágzó gyülekezet a második világháborút követő politika -  a kollek
tív bűnösség embertelen elvét gyakorlatba ültető kitelepítés -  áldozata lett.

E c se n y  az 1574. évi török kincstári jegyzékben 7 házzal szerepel. 1776-ban még 
pusztaként tartották nyilván. Német ajkú -  több helyről érkező -  evangélikusok le
telepedésével vált községgé. Evangélikus anyagyülekezete 1784-ben keletkezett.

K ö tc se  (Köttse) gyülekezete a 18. század elején (1730) alakult. A gyülekezet tagja
inak kisebb része közvetlenül a Német Birodalomból jött Kötésére, nagyobb része 
azonban másodlagos (szekunder) telepesként -  többnyire Tolna és kisebb részben 
Baranya már 7-8 éve kiépült német falvaiból -  érkezett.

L iszó  evangélikusainak ősei Vas megyei vend telepesekként találtak itt otthonra a 
18. század elején. Surd gyülekezetéhez csatlakoztak, és ma is annak fi Héjaként élik 
egyházi életüket.

P a t már a középkorban lakott település volt, de a török harcok alatt elpusztult. A 18. 
század közepétől vend származású evangélikusok települtek a faluba, és alapították 
meg ma is élő leánygyülekezetüket. Kezdetben Iharosberényhez tartoztak, majd (1895) 
a közelebb fekvő Sandhoz csatlakoztak.

Sanda török hódoltság alatt elnéptelenedett falu. Az 1565. évi török adólajstrom
ban csak hat házzal szerepelt. 1701-ben már pusztaként tartották számon. Evangéli
kus gyülekezetének története a 18. század közepéig nyúlik vissza, Vas megyéből 
származó vend telepesek alapították. Kezdetben Iharosberényhez tartozott, 1868-tól 
önálló.

V ám os (Somogyvámos) a török hódoltság alatt Vámosfalva néven szerepelt. A 16. 
század végén sokácok és vendek telepedtek le a faluban, de a gyülekezetét alkotó ősök 
német ajkúak voltak, és Tolna, valamint Baranya már kiépült falvaiból érkeztek a 18. 
század végén és a 19. század elején. 1814-ben alapították gyülekezetüket.

K a p o svá r  a Dersffy család birtoka volt, amelynek tagjai korán elfogadták a refor
máció tanait. A település 16. és 17. századbeli protestáns múltjáról azonban nincsenek 
ismereteink. Az evangélikusok megjelenése a 19. században rohamléptekkel megindult 
városodásával függ össze.

S ió fokon  1934-től van szervezett evangélikus gyülekezet, B a la to n b o g lá r  pedig 
2000-től a Balatonboglár-Somogyvámos-Hács körzet székhelye.
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AZ EGYHÁZMEGYÉK MEGALAKULÁSA

„Az egyházmegye meghatározott területen lévő egyházközségek egyházigazgatási szer
vezete, testvéri, szolgálati és gazdasági közösségük megélésének színtere. (1997. évi
II. ET. 9. §)

A 16. század közepén az egyöntetű lelkészi működés biztosítása, a hitvitákban va
ló egységes fellépés, a fokozódó támadások elleni védekezés és egymás testvéri erősí
tésének igénye szükségessé tette az egyházközségek szervezkedését. Az egyházközsé
gek és a gyülekezetek esperességeket (fratemitásokat vagy seniorátusokat) hoztak lét
re. Ebben példaként szolgáltak a római katolikus esperességek -  természetesen a rá
juk jellemző hierarchikus rendszer nélkül -  és a külföldi protestánsok által kialakított 
közösségi formák. A fratemitás élén álló szenior (senior) a lelkészek közül került ki, és 
széles körű jogok illették.

Az 1545. évi erdődi zsinat még nem szólt egyházkormányzatról. Az 1546. évi eper
jesi zsinat már említi az archidiakonustés benne a szeniort, akinek fő tiszte az egyház
látogatás és a lelkészavatás.

Már a 16. század közepén (1551) az evangélikus egyházszervezet harmadik foko
zata is megjelent. Az esperességek is társultak, és püspököt vagy szuperintendenst 
(superintendenst) választottak, aki mint „printer pares" viselte tisztségét. Kez
detben azonban a szuperintendensi tisztség sok helyütt az esperesi hivatal tartalmával 
volt azonos, másutt a nevek használata mosódott egybe.

Az első dunántúli esperesek egyike Szegedi Máté sárvári lelkész lehetett, aki 1576 
és 1585 között a püspöki tisztséget is betöltötte. Következésképpen a sárvári esperes- 
ség a Dunántúl egyik legrégebbi egyházmegyéjének tekinthető. Hozzá hasonló időben 
-  még a 16. század második felében -  alakult a csepregi és a esperes-
ség is. A kezdeti időben Csepregen Reczés János, Fertőszentmiklóson Klaszekovics 
István működött esperesként. 1598-ban ők adták ki (Vidos Lenárd sárvári esperessel és 
Thokoich György csepregi alesperessel) az ágendát, a kánonokat és az Egyesség Köny
vét (Formula Concordiae).

Később alakult -  és gyülekezeteinek korai megszűnése miatt csak rövid ideig állt 
fenn — a lánzséri és a kabaláiesperesség, amely 1603-ban Muraközi György közép- 
pulyai lelkészhez tartozott. Valamivel későbbi a rábaközi egyházmegye. Rábaköz első 
ismert esperese Körösi Imre (1628—1635) szili lelkész volt. Ám nem zárható ki az 
sem, hogy őt megelőzően már Kóla János (1625) töltötte be ezt a tisztséget.

Kemenesalja gyülekezeteinek esperessége már a 16. században létezhetett. Egyhá
zi iratainkban azonban csak az 1603. évi iváni zsinaton említik „ecclesiae Ketnenes- 
allyenses ” néven, annak kapcsán, hogy Magyari István sárvári főesperest és Cziczak 
János egyházkerületi jegyzőt küldték ki a kemenesaljai gyülekezetek meglátogatására. 
Akkor a sárvári főesperesség alá tartozott. Később a rábaközi esperességhez került. Na
gyobb „önállósághoz” azonban csak 1635-ben jutott, amikor a „ " főesperes
Baranyai Máté (1635-1646) vásárosmiskei lelkész lett, aki mellett Ferrarius András 
bogyoszlói lelkész alesperesként működött. 1646-ban különváltak, innen számítható 
önálló élete. Kemenesaljának Újvári András (1646-1649) lelkész lett az esperese



Ostffyasszonyfáról. 1649-től Szentivánfalvi Benedek ikervári lelkész főesperesként 
vezette az egyházmegyét. 1652-től Bejczi György lelkész (Alsóság) személyében is
mét csak alesperese volt Kemenesaljának. A főesperes Horváth Benedek sárvári lelkész 
volt. 1657-től azonban már Zvonarics Sámuel ismét főesperesként állt Kemenesalja 
élén, de akkor már hozzá csatlakoztak Veszprém és Zala megye egyes gyülekezetei is. 
Az alesperesi tisztséget Joós György vázsonyi lelkész viselte.

Tolna és Baranya megyében is korán kialakultak az esperességek. A legrégebbi 
dunántúli kánonok Baranyából kerültek fel Sopron megyébe, s azokban több helyen 
van szó az esperesek tisztéről. Sztárai Mihály -  első dunántúli püspökünk -  is e 
török hódoltság alatti területen működött 1560-ig. Laskói székhelyéről gyakorolta a 
lelkészek ordinálására és a tanítók kiküldésére vonatkozó püspöki jogokat, és tartot
ta össze a reformáció lutheri és kálvini irányzatait. Távozása sajnos nem maradt ha
tástalan: az egyházmegyék a hercegszőllősi zsinat (1576) után a reformátusokhoz ke
rültek.

A német ajkú egyházaknak Sopron és Kőszeg vidékén volt egy-egy esperességük. 
Tudomásunk van a körmendi, németújvári, rohonc-szalonaki, borostyánkői magyar 
és német esperességekről is, valamint arról, hogy ezek magyar lelkészeit és híveit ké
sőbb Beythe István -  a lutheri hitét elhagyó püspök -  megnyerte a helvét vallás szá
mára. A német ajkúak pedig -  kitartva az ágostai hitvallás mellett -  külön esperes- 
séget alakítottak. A vend evangélikusoknak ugyancsak külön egyházmegyéjük volt.

Zala megye területén korán kialakultak az evangélikus gyülekezetek, és korán csat
lakoztak a dunántúli kerülethez is. Bizonyság erre az is, hogy a kerület legrégebbi hi
vatalos nevében Vas és Sopron mellett Zala megye szerepel. A gyülekezetek közül 
azonban sok elpusztult a török háború idején (pl. Sárkánysziget), mások pedig az el
lenreformáció áldozatai lettek. Gyülekezetei az esperességek kialakulásakor -  más 
vármegyék gyülekezeteivel összekapcsoltan -  több esperességhez (egyházmegyéhez) 
kerültek. Kezdetben a Vas megyei esperességekhez tartoztak. Ez abból következett, 
hogy már a 16-17. században kialakult központok és -  kevés kivétellel -  a gyüle
kezetek elhelyezkedését is a szétszórtság jellemezte. Ez utóbbi különösen Nagykanizsa 
környékén tűnik fel, de szembeötlő Zala megye északnyugati részén egykor fennállt és 
mai gyülekezeteinél is. Muraköz és a Balaton-mellék ugyancsak különálló volt, de 
gyülekezetei között nem volt nagy a távolság.

EGYHÁZMEGYÉBE SZERVEZŐDÖTT 
SOMOGY-ZALAI GYÜLEKEZETEK

A 17. SZÁZAD ELEJÉN

Nincsenek adataink arra vonatkozóan, hogy Somogy és Zala vármegye gyülekezetei 
mikor szervezkedtek először egyházmegyébe. Valószínűsíthető, hogy a 17. század ele
jén alakult az az esperesség, amely mai egyházmegyénk területének legtöbb -  akkor 
fennálló -  gyülekezetét magába foglalta.

Bizonyos, hogy 1624-től 1639-ig Ládonyi Ferenc volt a egyházmegyét al
kotó somogyi és zalai -  úgynevezett -  maradékgyülekezetek esperese. Mellette már
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1632-ben -  Kanizsa vidékén, a hódoltsági területen -  Csillagh Dávid gelsei lelkész 
alesperesként segítette az egyházmegye munkáját.

Valószínű, Ládonyi Ferenc halála után a somogyi gyülekezetek egy ideig a m ura- 
szo m b a ti (vend) esperességhez tartoztak. Erre enged következtetni, hogy a légrádiak 
1643-ban Szvetics Gergely muraszombati lelkészen keresztül kértek papot a kerülettől, 
illetve az is, hogy 1645-ben Semptei Benedek egy helyi ügy megoldásához Terbócs 
(Terbocz) János felsőiendvaiesperestől kért segítséget. Terbócs János 1625 és 1646 
között állt a muraszombati esperesség élén.

Semptei Benedeket 1644. január 14-én avatta fel légrádi lelkésznek Kis Bertalan 
püspök. 1646-ban már ő a zalai és somogyi gyülekezeteket összefogó lég rá d i egyház
megye esperese. Tisztségének időtartama nem ismert, de nem kizárt, hogy légrádi mű
ködésének további teljes idejét (1646-1650) átfogta.

Semptei Benedek távozása után ismét a m u ra szo m b a ti egyházmegyével alkottak 
egy közösséget gyülekezeteink. A szeniori tisztséget Krizsán (Krisán) Tamás mura- 
szombati lelkész viselte.

A következő ismert esperes -  a már 1654-től Légrádon szolgáló -  Deselvics István 
volt. Esperessé választásának ideje nem ismert ugyan, de Musay Gergely 1660. évi 
püspöki meghívójában már esperesnek titulálja. Musay püspök 1661-ben kiadott jegy
zékében pedig kifejezetten is lég rá d i -  a somogyi és zalai maradékgyülekezeteket 
magába foglaló -  egyházmegye espereseként szerepel.

Deselvics István távozását követően gyülekezeteink ismét a m u ra szo m b a ti vend 
egyházmegyéhez kerültek.

Lehetséges, hogy közben más lelkészek is töltöttek be esperesi tisztséget ezen a te
rületen, de nevükről nincs tudomásunk.

EGYHÁZMEGYÉBE SZERVEZŐDÖTT 
SOMOGY-ZALAI GYÜLEKEZETEK 1661-BEN

Musay püspök jegyzéket készített az 1661. évben még fennállott és a korábban elvett 
gyülekezetekről; Nemeskéren 1661. április 1-jén kelt ” már csak 9 egyház
megyét tartalmaz.

1. A fe r tö m e llé k i  (és répcemelléki) gyülekezetek Musay Gergely püspök közvetlen 
felügyelete alatt álltak. 2. A k ő szeg i esperesség a régi csepregi egyházmegye örökébe 
lépett, esperese Gödi Imre kőszegi magyar lelkész volt. 3. A so p ro n v id é k i német es
peresség, Schubert János soproni lelkész vezetésével. 4. A k ő sze g v id é k i német espe
resség (a Batthyány-uradalomból megmaradt gyülekezetek tartoztak hozzá) Klesch 
Dániel alesperes, kőszegi német lelkész vezetésével. 5. A (Payr Sándor
nál: kemenesalji) esperesség. (Ehhez tartoztak a Veszprém megyei egyházak és Zala 
megye Balaton melléki egyházai is). Esperesük Zvonarics Sámuel szentivánfai lel
kész. 6. A sá rv á r i esperesség, amely a hegyháti és rábamenti gyülekezeteket is magá
ba foglalta, de Nádasdy Ferenc katolizálása miatt már nem tartalmazta Sárvárt és 
Saárt, mert’ ott nem volt gyülekezetünk. Esperese Regini Márton répceszentgyörgyi 
lelkész volt. 7. A rá b a k ö z i esperesség. (Ehhez tartoztak a Győr, Moson, Veszprém,
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Komárom és Fejér megyei gyülekezetek is). Szentmiklósi János kajári lelkész vezeté
se alatt állt. 8. A  m u ra szo m b a ti (vend) esperesség -  Krizsán Tamás muraszombati 
lelkész vezetésével. 9. A lé g rá d i esperesség, amelyhez a somogyi és a zalai gyüleke
zetek egy része tartozott. (Az utóbbiakat zalai „maradékgyülekezetek” néven jegyzi 
Payr Sándor.) Esperese Deselvics István légrádi lelkész volt.

A kilenc esperességhez 224 anyagyülekezet és közel félszáz filia tartozott.
Musay püspök jegyzékében Somogy és Zala vármegye gyülekezetei három egyház

megyébe soroltattak. A zalaiakat mind a háromban (V., VI., IX.), a somogyiakat csak 
egyben (IX.) találjuk.

„K In  se n io ra tu  R e v e re n d i D o m in i S a m u e lis  Z v o n a r ic s :  1. Ostfi-Asszonyfalva. 2. 
Sitke. 3. Simonyi. 4. Mihályfalva. 5. Vönöck. 6. Kenyéri. 7. Gencs. 8. Magasi. 9. 
Hőgyész. 10. Szergény. 11. Vatt. 12. Dobron. 13. Saágh. 14. Szent-Márton. 15. Kocs- 
Boba. 16. Köcsk. 17. Miske. 18. Nőghér. 19 Peresztegh. 20. Kis-Somlyó. 21. 
Jánosháza. 22. Varsány. 23. Véghed. 24. Aranyad. 25. Szent-Grót. 26. Szent-György. 
27. Kis-Görbö. 28. Nagy-Görbő. 29. Hosztót. 30. Ukk. 31. Kerta. 32. Nagy-Szőlős. 33. 
Dóba. 34. Devecser. 35. Koppán. 36. Ajka. 37. Vázsony (Nagy-). 38. Méneséi. 39. 
Kapolcs. 40. Dörgicse. 41. Kővágó-Eőrs. 42. Hegymagas. 43. Söjtör. ”

„F/. S u b  se n io ra tu  D o m in i R e v e re n d i M a r tin i R e g in i:  1. Guar. 2. Szent-György. 
Hegyfalu. 4. Séden. 5. Niczk, Vámos-Család. 6. Szent-Ivánfalva. 7. Térsty én falva. 8. 
Patty. 9. Eölbő. 10. Semjén. 11. Csenge. 12. Ikervár. 13. Péczel. 14. Kovácsi. 15. 
Sennye. 16. Kolta. 17. Szent-Lenárd. 18. Szent-Tamás. 19. Hidvég. 20. Szent-Király. 
21. Rába-szent-Mihály. 22. Gyarmath. 23. Nádasd. 24. Szőcze. 25. Háshágy. 26. 
Szala-Szent-Georg. 27. Ollár. 28. Vámos-Család. ”

A kemenesaljai egyházmegyénél Aranyad (Aranyod), Szent-Grót (Zalaszentgrót), 
Véghed (Zalavég), Kis-Görbö és Nagy-Görbő, Söjtör*, valamint a sárvári esperesség- 
nél található Háshágy (Zalaháshágy), Szala-Szent-Georg (Zalaszentgyörgy) és Ollár 
(Kemendollár) ma Zala megyéhez tartozik. (*Söjtör besorolása időközben változhatott, 
mert a légrádi esperességnél is szerepel!)

,JX . S u b  sen io ra tu  R e v e re n d i D o m o n i S te p h a n i D e se lv ic s  (M in . L ég rá d ien sis ):
1. Légrád. 2. Surd. 3. Zákány. 4. Szent-Király. 5. Udvarhely. 6. Berény. 7. Tarány. 8. 
Eötvös. 9. Gerse. 10. Hahót. 11. Söjtör. 12. Nemesapáti. 13. Pácza (Pacsa). 14. 
Eszterény. 15. Becze. ”

A légrádi esperességnél szereplők közül Surd, Zákány, Szentkirály (Porrog- 
szentkirály), Udvarhely (Somogyudvarhely), Berény (Iharosberény), Tarány (Tarany), 
Eötvös (Ötvös), valamint Légrád nyugat-somogyi, Gerse (Gelse), Hahót, Söjtör, 
Nemesapáti, Pácza (Pacsa), Eszterény (Eszteregnye) és Becze (Becsehely) zalai gyü
lekezet volt. Deselvics István esperesről pedig ismeretes, hogy 1636-ban Wittenberg- 
ben tanult, rövid ideig Murányban lelkészkedett, majd visszajött a Dunántúlra. 1646 
és 1650 között Szentgrót prédikátora volt (Payr Sándor szerint valószínűleg már 
1641-től). 1650-ben részt vett a Németgencsen tartott egyházlátogatáson. Az 1650-es 
évek közepétől Légrád papja, hamarosan esperese a vidéknek. Kiváló papi voltát jel
zi, hogy az 1669. évi büki zsinaton a dunántúli egyházkerület püspökének is jelölték, 
és Fekete István -  az akkor megválasztott püspök -  is őrá adta le szavazatát.
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EGYHÁZSZERVEZETEINK 
A GYÁSZÉVTIZED (1671-1681) UTÁN

Az 1681 és 1742 közötti években nem volt a dunántúli egyházkerületnek püspöke. A 
protestáns egyházkerületek nagy része ugyanis megszűnt I. Lipót (1657-1705) és a 
Szelepcsényi György-féle kegyetlen egyházüldözés alatt. A protestantizmus felszámo
lását célul tűző Kollonich Lipótnak sikerült az evangélikus egyházi szervezetek csak
nem tökéletes szétbomlasztása a 17. század végére, és csak II. Rákóczi Ferenc szabad
ságharca kapcsán vált lehetőség (1704) átmenetileg -  néhány évre -  a szuperinten- 
denciák újbóli megszervezésére, illetve fenntartására.

Az 1734. október 20-án kiadott Carolina Resolutio secunda a kért és történelmileg 
kialakult öt evangélikus egyházkerület helyett csak négyet engedett. Beosztásuk vég
legesítése 1735-ben történt. így jött létre -  és nevében fenn is maradt több mint két
száz évig -  a dunántúli, a dunáninneni, a bányai és a tiszai egyházkerület. Kisebb te
rületi módosítására azonban 1895-ben sor került. Ugyanakkor amíg Trianon nagymér
tékű kedvezőtlen (1920), addig a második világháború alatti visszacsatolások -  rövid 
időre -  kedvezőbb mértékű területi változást eredményeztek.

A gyászos évtized (1671-1681) után a dunántúli egyházmegyék száma is kettőre 
csökkent -  a győrire és a kemenesaljaira -, hosszú időre. A légrádi esperességet al
kotó somogyi és zalai maradékgyülekezeteket a kemenesaljai egyházmegyéhez sorolták.

A török kiűzése (1686) után felperzselt, elnéptelenedett és pusztává vált területekre 
letelepedett tót (szlovák), német és magyar evangélikusok összefogására 1720 körül 
került sor. Szeniczei Bárány György sárszentlőrinci lelkész, akit a Nagyvázsonyból ér
kező magyar telepesek hoztak magukkal, megszervezte a tolna-baranyai egyházme
gyét, és attól kezdve a Somogy megye északkeleti részén lévő gyülekezetek -  Tab, 
Kötcse (Köttse), Bábony -  a közelebb fekvő új egyházmegyéhez csatlakoztak.

Fábri Gergely püspök 1750-ben készített gyülekezeti névjegyzékében Somogy me
gyéből Surd, Pátró, Iharosberény, Vése, Tab, Gyékényes, Szob (Somogyszob), Légrád 
neve található Kemenesaljánál. (Pátrót Surd fíliájaként említi.)

A kemenesaljai egyházmegye espereseként irányította gyülekezeteinket: Asbóth János 
(1695-1704), Aáchs Mihály (1706-1708), Lénárt Benedek (1708-1713), Hegyfalusi 
György (1713—1716), Király Máté (1716—1725), Csereti Mihály (1725—1743), Mis- 
key (Miskei) Ádám (1743-1774), Farkas Mátyás (1774-?), Tompos Balázs (7-1786).

Ebben az evangélikus szempontból szomorú korszakban a hitükben megmaradt, szór
ványsorsba kényszerített hívek csak családi otthonaikban végezhették mindennapos val
lásgyakorlatukat. A Zala megye északnyugati részén élőknek (pl. Zalaistvánd, Zalaszent- 
grót, később Pusztaszentlászló, Kerecseny, Barlahida) nyilvánosan erre legközelebb csak 
a nemesdömölki (ma Celldömölk része) artikuláris helyen volt lehetőségük. Itt gyűlt ösz- 
sze a nagyobb ünnepeken fél Vas vármegye és fél Zala vármegye evangélikussága isten- 
tiszteletre, amelyen legtöbbször három -  magyar, német, vend -  nyelven hirdették az 
igét, szolgáltatták ki az úrvacsorát. A Zala déli területein élők és a Somogy megyeiek 
Iharosberénybe és Surdra jártak, ahol ugyancsak lehetőség volt arra, hogy a magyar nyel
vű híveken kívül a vend és német ajkúak is anyanyelvükön gyakorolják vallásukat.
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FELÉLED Ő  G Y Ü LE K EZ ET E IN K  ÉS PR AKTIKU SAN  SZERVEZŐDŐ
EG Y H Á Z M EG Y ÉIN K  1781 U TÁ N

Az évtizedekig tartó önkénynek II. József -  felvilágosodott uralkodó -  vetett vé
get 1781-ben kiadott Türelmi Rendeletével. Hatására már 1783-ban önálló gyüleke
zetté szerveződött -  újraéledt -  az addig szunnyadó, 1727-ig Nemesapáti védő
szárnya alá tartozó Zalaistvánd evangélikussága, és a kisebb lélekszámú Szentgrót, 
Tiiskeszentpéter, Aranyod, Gyíilevész és Szentmihály evangélikusaival alapított egy
házközséget. A  későbbiekben Zalaistvándhoz magukat a nagyobb
lélekszámú Pusztaszentlászló (1788), Barlahida (1788) és Kerecseny (1797) evangé
likusai is, mert egy 1786-ban megjelent rendelet kimondta, hogy szervezett gyüleke
zetek lelkészei csak azokra a helyekre mehetnek ki istentiszteletek és temetések 
megtartására, amelyekben a hívek (írásba foglaltan) egy már szervezett gyülekezet
hez csatlakoztak.

Somogy vármegye nyugati részén elsőként a mindig különleges helyzetben lévő 
Nemespátró (1783), a Porroggal társult Porrogszentkirály (1783), majd Gyékényes 
(1785!) és Vése (1786) lett anyagyülekezet. Az északkeleti részen, az 1717-ben alakult 
Tabon az ellenreformáció támadása hosszabb-rövidebb időre megszakította ugyan a ren
des gyülekezeti életet, de 1775-től ismét folyamatos a lelkészi szolgálat. Az 1730-ban ke
letkezett Kötésén 1783-tól, az 1723-ban alakult Bábonymegyeren 1784-től, az 1758-ban 
alalakult Döröcskén 1787-től működik zavartalanul a gyülekezeti élet. 1784-ben Ecse- 
ny is anyagyülekezet lett. A környéken lévő Torvaj (egykori anyagyülekezet) is feléledt, 
és feltehetően már 1790-ben megválasztotta tanítóját. A lelkészi hivatalokban az anya
könyvezés folyamatos. A filiák cselekvő részesei a meginduló egyházi életnek.

A Türelmi Rendelet megjelenése után feléledt gyülekezetek templomokat és iskolákat 
építettek, lelkészeket és tanitókat választottak. Az egyházközségek újabb esperességekbe 
csoportosultak. Rövid idő alatt az eddigi 3 esperesség helyett 13 lett a Dunántúlon.

A SOMOGYI E G Y H Á Z M E G Y E  MINT JOGELŐD

Az esperességek szerveződése idején mai egyházmegyénk területének legnagyobb 
része a légráili esperességhez tartozott, de időnként a muraszombati esperességgel al
kotott egyházigazgatási egységet. A gyászévtized után a Dunántúlon csak két egyház
megye maradt. A somogyi és a zalai maradékgyülekezetek a kemenesaljai egyházme
gyéhez kerültek, amelyet az 1695. évi kemenesmihályfai gyűlésen újjászervezett 
,,kemenesaljai tractus" cím alatt említenek. Változás csupán 1720 után történt a 
tolna-baranyai egyházmegye megszervezésével, majd a Türelmi Rendelet megjele
nését követően az új egyházmegyék megalakulásával. Előbbi alkalommal a Somogy 
megye északkeleti részén lévő gyülekezetek (Tab, Bábony, Köttse) az új egyházme
gyéhez csatlakoztak.

A Türelmi Rendelet megjelenése után a Somogy megyei gyülekezetek ideiglenesen 
a felsőtolna-somogyi esperességhez kerültek, és Murmann Mihály ráckozári (ma Egy- 
házaskozár) lelkész, alesperes irányítása alá tartoztak. Matkovich Pál kerületi felügyelő
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1786-os névjegyzéke szerint Etsény, Sz.-király, Nemespátró, Surd, Tab, Bábony, 
Gyékényes, Iharosberény, Kötse és Vése alkotta a somogyi gyülekezetek körét.

A praktikusabb megoldást kereső somogyiak — s az akkor már Zala megyéhez tar
tozó Légrád -  hamarosan önállósodtak, megalakították mai egyházmegyénk közvet
lenjogelődjét, a S o m o g y i Á g o s ta i H itva llá sú  E va n g é lik u s K eresztyén  E gyh ázm egyét. 
(A továbbiakban a különböző névtárakban szereplő rövidebb változat -  ,, somogyi 
egyházmegye ” -  található.)

Mivel a somogyi egyházmegyét tekintjük jogelődünknek, ezért a továbbiakban csak 
érinteni kívánom a kemenesaljai, zalai és tolna-baranya—somogyi egyházmegyéket, 
amelyekbe ugyancsak kerültek Somogy vagy Zala vármegye gyülekezeteiből.

A Somogy keleti részén fekvő gyülekezetek (Bábony, Ecseny, Döröcske, Kötcse, 
Tab) 1796-ban az akkor alakult t o ln a - b a r a n y a —s o m o g y i  egyházmegyéhez kerültek. 
Első esperesük Kis Péter györkönyi lelkész (1796-1798) volt, akit Bárány Pál varsá- 
di lelkész (1798-1806) követett. A 19. századi utódok közül Novák Lajos mekényesi 
(1807-18197), Tatay Imre tolnanémedi (1830-1843), Borbély József bonyhádi 
(1843-1858), Schneiker Jakab varsádi (1858-1863), Schleining Károly majosi 
(1863-1880), Ritter István gyönki (1880-1887), Bauer Adolf keszőhidegkúti 
(1887-7) lelkész neve és esperesi szolgálati ideje ismert.

Az 1783-ban anyagyülekezetté alakult Zalaistvánd -  rövid za la i kitérő után -  a 
k e m e n e sa lja i esperességhez tartozott másfél évszázadon keresztül. Az 1804-ben 
Zalaistvándtól önállósodott Pusztaszentlászló is a kemenesaljai esperesség egyházköz
ségeihez került. Szervezkedésük idején Farkas Mátyás mihályfai, szergényi (1774-7), 
Tompos Balázs gergelyi (7-1786), Perlaky Dávid nemesdömölki (1800-1802), 
Döbrentey Lajos bobai (1802-1817?) lelkész viselte az esperesi tisztséget. A 19. 
század további éveiben Hrabovszky István nemesdömölki (7-1819-1831), Beliczay 
Jónás kemeneshőgyészi (1831-1842), Magassy Dávid kissomlyói (1842-1845), 
Edvi Illés Pál nemesdömölki (1845-1852), Tóth János nemesmagasi, nemesdömölki 
(1852-1874), Csapli István nemesmagasi (1874-1880), Hering János kemenes
hőgyészi (1880-1886), Nagy Károly kissomlyói (1886-7) és Mód Lénárt nagy- 
simonyi (7-1891-1895) lelkész volt az egyházmegye esperese.

A Balaton melléki gyülekezetek 1782-ben még a Somló-vidék gyülekezeteivel képez
tek egy egyházmegyét Erhard György nagyszőllősi lelkész és szenior vezetésével. Kü
lönválásuk 1783 és 1787 között történt az újonnan alakult za la i egyházmegyébe kerülé
sükkel. Első esperesük Iványi Sándor kapolcsi, majd kővágóörsi lelkész volt. Matkovich 
Pál kerületi felügyelő 1786. április 26-án kelt körlevelében már Vilfmger János kapolcsi 
(1786-1793?) lelkész esperesi működését jelzi. Ugyanakkor az egyházmegye gyüleke
zetei között „Istvánd” (Zalaistvánd) neve is szerepel. Ez a szervezeti kapcsolat csupán a 
19. század elejéig tartott. További esperesek: Murmann Mihály kővágóörsi (7—1799), 
Lakatos Ádám kapolcsi (1799—7), László Sámuel mencshelyi (1812—1836), Horváth 
Zsigmond kővágóörsi (1837-1845), Lájpczig János kapolcsi (1846-1861), Blajsza Já
nos mencshelyi (1861—1868), Eősze István kővágóörsi (1868—1876), Lágler György 
kapolcsi (1876-1884), Horváth Sándor kővágóörsi (1884-1886), Tóth Gyula nagyvá
zsonyi (1886-1896) és Czuppon Sándor kővágóörsi (1896-1908) lelkész.

4 4



A somogyi egyházmegye első esperesének Bakos Mihály surdi lelkészt választották, 
aki 1789-től 1802-ig töltötte be ezt a hivatalt. Az ő működésének első évében (1789) 
látogatta meg Hrabovszky Sámuel püspök a somogyi gyülekezeteket. Az esperes pedig 
1796-ban tartott gyülekezeteiben egyházlátogatást.

A somogyi egyházmegyének 1802 és 1834 között Balliér István porrogszentkirályi 
lelkész volt az esperese. Irányítása alá Gyékényes, Iharosberény, Nemespátró, Porrog- 
szentkirály, Surd és a zalai Légrád, illetve (1825-től) Szepetnek tartozott. Gyakran 
meglátogatta a gyülekezeteket -  mindent elkövetett hitük és evangélikus azonosság- 
tudatuk erősítéséért. Balliér István hosszú esperesi szolgálata alatt több jelentős ese
mény történt az egyházmegyében. 1814-ben vezették be az egyházmegyei felügyelő 
tisztséget. Az egyházmegye első felügyelője Véssey László földbirtokos lett. Bevezet
ték az egyházmegyei közgyűlések tartását. Az 1828. június 10-én tartott közgyűlésen 
Véssey Ferenc felügyelő (1828-1838) indítványára kimondták: „az esperességi gyű
lések a felügyelő lakhelyén tartassanak”. Ekkor jelentették be a Pesten tartott egyete
mes gyűlés határozatát is, amelynek megfelelően az evangélikus lelkészek a „ 
ciók” alkalmával egyforma -  a református papok palástjához hasonló -  papi ruhát 
viselnek. Kis János püspök egyházmegyei canonica visitátiói (1814, 1819 és 1829) is 
erre az időre estek.

Az egyházmegye gyülekezetei a betegsége miatt tisztségéről lemondott esperes he
lyére Pongrácz Ferenc (1834-1863) gyékényes! lelkészt választották. Működése ide
jén -  1834. július 9-én -  Vése adott otthont az egyházkerület közgyűlésének. Az 
ugyanabban az évben Surdon tartott esperességi gyűlés egyik határozata Bertl Károly 
szepetneki lelkész feladatává tette, hogy a szepetneki német gyülekezetben „ 
san ” terjessze a magyar nyelvet. Az 1843-ban Szőkedencsen tartott esperesi gyűlésen 
hirdették ki az egyházi törvényként elfogadott „Egyházi Rendszert”.

Haubner Máté szuperintendens 1847-ben látogatta meg a somogyi gyülekezeteket. 
Az istentiszteleteken „Luther-kabátban" jelent meg, és annak viselésére buzdította a 
lelkészeket is.

Szőkedencshez kapcsolódik egy másik, 1848. május 17-i fontos esemény: az egy
házmegye ott ülésező küldöttei örömmel üdvözölték az 1848. évi XX. tc.-et, de kikö
tötték, hogy „százados, különösen az 1790/91. évi 26. te.-ben megnevezett jogai az 
egyháznak kül- és belkormányzatát illetőleg tökéletes épségben maradjanak”.

A szabadságharc bukása után szomorú évek következtek. Az 1848. évi XX. te. elvei 
-  amelyek kidolgozásában az evangélikus Kossuth Lajosnak elsőrendű szerepe volt -  
messze kerültek a megvalósítástól. Haubner Máté egyik hazafias főpásztori levele miatt 
börtönbe került. A kerületi felügyelői tisztséget felfüggesztették. Az egyházkerület élé
re Wohlmuth Leopold rohonci lelkészt állították. Az egyházmegyei gyűléseket betiltot
ták, csak 1860-ban enyhült a helyzet. Haubner Máté visszakerült hivatalába, és mind az 
egyházkerületben, mind az egyházmegyében folytatódott az önkormányzati munka. Ám 
a kossuthi elvek megvalósítása csak évtizedek múltával, részletekben történhetett meg. 
Ma már szerencsére történelem, hogy a nem katolikus templomban kötött házasságot 
ágyasságnak és az ebből származó gyermekeket törvénytelennek bélyegezték.

Az egyházmegyei felügyelői tisztségre időközben Véssey Lajos (1839-1846),
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Vései Véssey Márton (1846-1847), majd ismét Véssey Lajos (1847-1859) nyerte el
az egyházközségek bizalmát. 1860-ban Kund (1860-1869) fajszi nagybirtokost 
választották egyházmegyei felügyelővé.

Andorba János iharosberényi lelkész volt 1863 és 1889 között az egyházmegye es
perese. Feladatát erélyesen, nagy elhivatottsággal végezte. „Ahol csak lehetett, a luthe
ránus öntudatot fejlesztette, kidomborította ”-  olvashatjuk Mesterházy Sándor írásá
ban. Nem hagyta elveszni a rábízottakat. Nevéhez fűződik a horvát-szlavónországi 
evangélikus misszió megszervezése. Gyakran leutazott, hogy a Magyarországról -  kö
zöttük a szepetneki, valamint a polányi és más somogyi gyülekezetekből -  kivándorolt 
evangélikusokat gyülekezetbe szervezze. Munkája eredményeként már a 60-as években 
megalakult Pozsega megyében Antunovác magyar-német-tót és Hrastovác német
nyelvű gyülekezete. Az ő érdeme a somogyi tanítóegylet megalakulása is. Ez azért illet 
különleges figyelmet, mert tagjai már az 1867-ben tartott egyleti gyűlésükön elhatároz
ták, hogy több tantárgyból (vallástan, természettan, számtan) mintatanításokat fognak 
tartani a feladattal megbízott tanítók. Nem véletlen, hogy az általános tankötelezettséget 
kimondó 1868. évi XXXVIII. te. hatályba lépésekor -  az evangélikus tradíciókhoz ha
sonlóan -  már a somogyi egyházmegyének is elismert tanítói kara volt.

Andorka János elnöktársa 1870-től Vései (1870-1889) szőkedencsi
földbirtokos lett, akit „tekintélye, iigybuzgósága és áldozatkészsége” alkalmassá tett az 
egyházmegye irányítására, 1909-ben meg is választották a dunántúli egyházkerület fel
ügyelőjévé (tisztségét 1912-ben bekövetkezett haláláig viselte). Közös -  a megye vala
mennyi gyülekezetére kiterjedő — canonica visitátiójukat 1880-ban tartották. 1889-ben 
mindketten (Andorka János idős korára hivatkozással) lemondtak tisztségükről.

Az 1875. évi névtárban 11 egyházmegye és 5 szabad királyi város gyülekezetei
nek legfontosabb adatai szerepelnek. Ebben a somogyi egyházmegyét 11 egyházköz
ség alkotta, 3 politikai megyéből. Somogy vármegyéből. Gyékényes (697), Iharos- 
berény (1830), Nemespátró (600), Porrogszentkirály (1353), Sand (476), Surd (880) 
és Vése (1164). Zala vármegyéből: Légrád (290) és Szepetnek (655). A szlavóniai 
Pozsega vármegyéből: Antunovác (220) és Hrastovác (300). Az esperességhez össze
sen 8485 lélek tartozott. A tanulók létszáma 1016 volt. Az egyházközségek közül 
Szepetneket magyar—német, Antunovácot magyar—német—tót, Hrastovácot német, 
a többit magyar nyelvűként jegyezték. (A községnevek utáni zárójelben itt
fejezet további részében -  a lélekszám szerepel!)

Az egyházmegye 11 anyagyülekezetén kívül 7 leánygyülekezet (Barcs, Iharos, 
Liszó, Nagykanizsa, Pat, Szőkedencs, Pogányszentpéter) rendelkezett saját iskolával, 
és 3 gyülekezetnek (Barcs, Iharos, Pat) volt temploma, illetve imaháza.

Az egyházmegye elnöksége mellett jegyzők, pénztámok, számvevők, valamint az 
egyházmegyei törvényszék, illetve az egyházmegyei gyámintézeti bizottmány működött.

A mai Zala megyéből Pusztaszentlászló (398) és Zalaistvánd (718) -  az előbbi 
Bollahida (Barlahida), az utóbbi Zalaszentgrót filiával -  a Vas megye déli íészén talál
ható gyülekezettekkel együtt a kemenesaljai esperességhez tartozott. Esperesük Csaph 
István nemes- és pórmagasi lelkész, felügyelőjük a vönöcki Boda József volt.

Öt somogyi egyházközség -  Bábony (605), Döröcske (2336), Ecseny (2127),

4 6



Kötcse (815) és Tab (1258) -  evangélikussága a egyesült
esperességhez tartozott. Döröcskének Szili, Gadács, Bonnya; Ecsenynek Polány, Vámos, 
Hács-Putenda, Somodor; Tabnak Torvaj, Tótkér volt a fíliája. Az esperesi tisztséget 
Schleining Károly majosi lelkész töltötte be. A felügyelő a gyapai Kurcz György volt.

A somogyi egyházmegye esperesének 1889 nyarán Németh Pál (1889-1921) vései 
lelkészt, felügyelőjének Véssey Mihály vései nagybirtokost választotta az egyházme
gye. Véssey Mihály azonban egyévi szolgálat után lemondott. Utódja Gyula
(1890-1897) csurgói járásbíró lett, de csak 7 évig szolgálhatta egyházmegyéjét, mert 
fiatalon, rövid szenvedés után elhunyt. Őt Berzsenyi Sándor (1897-1921) niklai föld- 
birtokos -  a költő unokája -  követte, aki nagy lelkesedéssel és odaadással végezte 
egyházmegyei munkáját.

Németh Pál esperességének időszaka sem szűkölködött eseményekben, sem az el
nökök személyét, sem az egyházmegyét illetően. 1890-ben az esperes Andorka Gyula 
felügyelővel meglátogatta az egyházmegye gyülekezeteit. Az 1891-ben tartott zsinaton 
pedig ők képviselték a somogyi egyházmegyét. 1893-ban az egyetemes gyámintézet 
(Zelenka Pál püspök és Ihász Lajos kerületi felügyelő elnöklete alatt) Nagykanizsán 
tartotta közgyűlését. 1895-ben a dunántúli egyházkerület közgyűlése volt a dél-zalai 
városban. Ezen a gyűlésen mondott le Karsay Sándor püspök.

Ebben az esztendőben alakították meg az egyházmegye lelkészei a lelkészegyletet. 
1899-ben Gyurátz Ferenc püspök -  Németh Pál esperes és Berzsenyi Sándor felügye
lő kíséretében -  meglátogatta az egyházmegye gyülekezeteit. A látogatás prog
ramjából a Horváth-Szlavónországban lévő gyülekezetek és Fiume protestáns gyüle
kezete sem maradt ki. 1916. augusztus 23-án -  20 év után -  ismét egyházmegyénk
ben, Nagykanizsán tartotta évi rendes közgyűlését a dunántúli egyházkerület, amelynek 
érdekessége, hogy Gyurátz Ferenc püspök -  akárcsak elődje -  a dél-zalai városban 
jelentette be püspöki hivataláról való lemondását. így innen indult el az a kezdeménye
zés, amely Kapi Béla püspökké választását (1916-1948) eredményezte.

Az 1910. évi névtárban a dunántúli egyházkerület 10 egyházmegyével szerepelt. 
Ekkor már nem tartozott hozzá a fejér-komáromi esperesség, amelyet a 19. század 
végén (1895) kapcsoltak a dunáninneni egyházkerülethez.

A somogyi egyházmegyét akkor 14 egyházközség alkotta, amelyek területileg 3 poli
tikai megyéhez és Zágráb városához tartoztak: Somogy megyéhez a gyékényesi (751), az 
iharosberényi (1850), a nemespátrói (701), a porrogszentkirályi (2097), a sandi (908), a 
surdi (986), a vései (1713); Zala megyéhez a légrádi (404), a nagykanizsai (690), a 
szepetneki (809); Pozsega megyéhez az antunováci (961), a hrastováci (1167) és a mali- 
bastaji (674). A zágrábi egyházközség lélekszámát a névtár nem tartalmazza. Az esperes
séghez -  Zágráb kivételével -  13 711 lélek tartozott. A tanulók száma 1810 volt.

A mai Zala megyéből Pusztaszentlászlót és barlahidai filiáját (725), Zalaistvándot 
és zaleszentgróti filiáját (906), valamint az 1902-ben önállósodott Zalaegerszeget (316) 
Kemenesaljánál találjuk a Vas megyei gyülekezetek között. Oda tartozott a ma Szlo
véniában lévő Alsólendva (330) is, amely 1903-ban lett anyagyülekezet. Az esperesi 
tisztséget Varga Gyula (1895-1929) vönöcki lelkész, a felügyelőit az egyházas- 
berzsenyi dr. Berzsenyi Jenő töltötte be.
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Ot somogyi egyházközség -  Nagybábony (507), Somogydöröcske* (2256), 
Ecseny (2731), Kötcse (1066) és Tab (1497) — evangélikussága a tolna—baranyai 
egyházmegyéhez tartozott. Somogydöröcskének változatlanul Somogyszil, Gadács és 
Bonnya; Ecsenynek Polány, Somogyvámos* és Hácspettend*; Tabnak Torvaj és Magyar
kér* volt a filiája. Az egyházmegye élén Horváth Sándor (?-l 903-192 1) paksi lel
kész, főesperes állt. A felügyelő Szeniczey Géza paksi földbirtokos volt. (A *-galjelölt 
községek neve időközben megváltozott!)

Az egyházmegye a század elején tovább erősödött. A zalai megyeszékhely evangé
likusainak önállósodását a somogyiak is követték. 1916-ban Kaposváron is lelkészt vá
lasztottak, leváltak Ecsenytől, és megalakították egyházközségüket.

Az 1914-ben kitört első világháború a somogyi egyházmegye gyülekezeteit is pró
bára tette. A gyülekezetek férfi tagjai közül sokan hadba vonultak. A tanítók nagyobb 
része is a császár katonája lett. A gyülekezetek harangjait egymás után vitték el hadicél
ra. A szörnyű háború a gyülekezetekben pótolhatatlan veszteségeket okozott. A gyilkos 
golyók emberéleteket követeltek, és rokkantakat, árvákat, özvegyeket, gyermekeiket 
sirató szülőket hagytak maguk után. Minden gyülekezetünkben gyászoltak, majd a fáj
dalmak enyhülése után hősi halottaik neveit emléktáblán vagy emlékoszlopon örökítet
ték meg. Az anyagi veszteség is jelentős volt -  alapítványok, alapokba fektetett pénz
eszközök váltak értéktelenné.

Az 1921-es év jelentős változást hozott az egyházmegye élén -  mindkét elnöké
nek személye megváltozott. A 32 évig hűségesen szolgáló Németh Pál esperes helyére 
Mesterházy Sándor (1921-1933) nemespátrói lelkészt választották. Az elhunyt Ber
zsenyi Sándor felügyelő utódja pedig dr. Ittzés Zsigmond (1921-1946) kaposvári fő
orvos lett. Ünnepélyes beiktatásuk Nagykanizsán volt 1921. november 17-én.

TRIANON HATÁSA VÁRMEGYÉINK EGYHÁZMEGYEIRE

Nem csak reményteljes változás történt egyházunkban. A franciaországi Versailles 
melletti Trianon palotában megkötött békediktátum -  aláírták 1920. június 4-én, 
életve lépett 1921. július 26-án -  következtében az országgal együtt „megcsonkultak” 
az egyházkerületek, de a somogyi és a kemenesaljai egyházmegye is. A soproni felső 
egyházmegye pedig szinte valamennyi egyházközségét elvesztette. Határainkon túlra 
került a magyar nyelvű légrádi egyházközség is. Elkerültek a somogyi egyházmegye 
bábáskodásával létrejött Pozsega megyei vegyes (magyar, német, tót) nyelvű gyüleke
zetek, valamint a Zágráb köré csoportosuló — ugyancsak többnyelvű — evangélikus 
közösségek. A Kemenesaljához tartozó Alsólendva(lásd 21. old.) és szórványainak fe
le ugyancsak átkerült a határ túlsó oldalára.

Légrád evangélikus gyülekezete már ismert az olvasó előtt. Ifj. Ziínyi György el- 
lenreformációs tevékenysége nem tudta megtörni, sőt, meghatározó szerepet töltött be 
az egyházmegye életében lelkészein keresztül. Ismeretes, hogy több esperest adott So- 
mogy-Zalának. Történelmének további alakulásában nagy szerepe volt annak, hogy 
1571 és 1664 között nagy többségben magyar evangélikusok lakták a várost. Figye
lemre érdemes, hogy végvára a gyászévtized (1671-1681) idején, 1675-ben „külön



vallásszabadsági engedélyt nyert ” I. Lipóttól. A zaklatások és az üldözések ellen azon
ban így sem kaptak védelmet. Papjaikat és tanítóikat elűzték -  utolsóként Rajczi And
rás lelkészt és Perlaky János tanítót, 1687-ben majd újabb és újabb intézkedések
kel akadályozták meg visszatelepülésüket. A horvát nyelvű lakosság az üldözések ha
tására katalizált, a magyar nyelvű „hamu alatt parázslóit". Kitartásának köszönhető, 
hogy a Türelmi Rendelet megjelenése (1781) után újraéledt, gyülekezetté szerveződött 
és Surd filiája lett. 1792-től Artner Mihály a tanítója. 1804-től Horváth József lelkész
tanító vezette a gyülekezetét. 1807-ben templomot épített. 1810-ben anyagyülekezetté 
alakult. 1841-ben új templomot emelt, amelyet 1889-ben kibővített. 1908-ban új isko
lával és tanítólakással gazdagodott. 1917-ben 415 lélek tartozott az egyházközséghez. 
Mind az iskolában, mind az egyházi szolgálatban kizárólag a magyar nyelvet használ
ták. Trianon következtében a község a határ túlsó oldalára került. 1941 és 1945 között 
ismét Magyarországhoz tartozott. Ekkor (1941. október 18-án) látogatta meg a gyüle
kezetét D. Kapi Béla püspök. Abban az időben Liska Endre volt a gyülekezet lelkésze. 
1945-től nincs magyar oktatás. Az asszimiláció mind az evangélikus hívek, mind a ve
lük azonosítható magyarság vonatkozásában nagyon gyorsan folyik. Az egykor erős 
evangélikus egyház mára 140-150 hívőre zsugorodott. A 60-as években a hitoktatás 
még magyarul folyt, később két nyelven, ma már csak horvátul. A gyülekezet utolsó, 
magyar nyelven prédikáló lelkésze Szántó Imre volt, aki a kilencvenes évek végéig 
szolgált a hívek között. Napjainkban Marian Sporsics személyében horvát nyelvű pász
tora van a kis közösségnek.

A gyülekezet hajdani jelentőségét jól jelzi az a névsor, amely ismert lelkészeiről és 
tanítóiról fennmaradt.

Lelkészek: Serényi György (1620), Ládonyi Ferenc (1624-1639),
Balázs (1639?), Gödi Imre (1640-1641), Hidegkúti András (1641-?), Semptei 
(Schemtei) Benedek (1644-1650), Perlaky György (1650), Deselvics (Deselvicz) István 
(1654-1664), Rakicsányi István (1664-1671), Szanai (1674), Karujfa (1677-1678),
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Barakonyi Adám (1687), Rajczi András (1687), (!), Horváth József lelkész-tanító 
(1804-1813), Csengető (Tsengető) Mihály (1814-1821), Czipott György (1821), 
Fichtner Ferenc (1822-1827), Kovács Mihály (1827-1830), Pataki Pál (1830-1836), 
Mernyi Sámuel (1836-1837), Hutter Zsigmond (1837-1839), Andorka János 
(1839-1843), Neusinger János (1843-1881), Szilvágyi Gyula (1881-1901), Bors 
György (1901-1912), Horváth Olivér (1912-1920), (!), Liska Endre ( ? - l  94 2 -?), 
Szántó Imre (a 20. század utolsó évtizedeiben), Marian Sporsics (?).

Tanítók: Perlaky János (1687), (!), Artner Mihály (1792), Famelitzi (1795-1 801), 
Laki József (1801-1804), Horváth József lelkész-tanító (1804-1810), (!), Töskés 
Sámuel (1810-?), Pécsek János (1858), Gring János (1859), Amtmann János 
(1860-1887), Mikler Győző (1887-?).

Antunovác háromnyelvű (magyar, német, tót) evangélikus lakói 1865 és 1867 kö
zött érkeztek több felvidéki és dunántúli vármegyéből, és a gróf Jankovich-féle parcel
lázott birtokon települtek le. Már 1867-ben gyülekezetei alapítottak. Első tanítójuknak 
Mártoni Mártont (1868-1870) választották, akit a Nagykanizsáról meghívott Kohut 
Mihály lelkész-tanító követett. Utána Tanács József (1875) helyettes tanító, majd
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Tomásowiczky György és Bottyán István tanító vezette a gyülekezetei. Az iskolai ok
tatás 1877-ig egy bérelt magánházban folyt. Imaházul is szolgáló iskolát 1877-ben épí
tettek. 1884-ben Szerényi Sándort választották lelkésznek. Templomukat 1887-ben 
építették. 1888 és 1896 között a tragikus sorsú Weng Gyula volt a lelkészük, majd új
ra Szerényi Sándor, akit Mucsfáról hívtak vissza. 1909-ben lelkészlakással és új isko
lával gazdagodtak. A lelekezeti iskolában azonban csak hosszú kérelmezések után 
kezdhette meg az oktatást Spissak Henrik tanító, mert -  az 1890-től községi iskola
ként működő régi intézmény mellett -  a hatóság éveken át nem engedte meg az egy
házi iskola működését. 1917-ben az egyházközséget 1300 lélek alkotta, az anyagyüle
kezetben 433, a hozzá tartozó nagy szórványterületen 867 evangélikus élt.

Hrastovác evangélikus lakói Tolna és Baranya vármegye német nyelvű községeiből 
érkeztek 1866-1867-ben. Lakóházaik felépítése után rögtön megépítették imaházul is 
szolgáló iskolájukat. Lelkészei: Péter Adám, Beyer Teofil (1903), Seregély Béla, Dobro- 
voljac Milkó (1910), Plivelics Fülöp,Kettenbach Jakab (1915-1917!). Tanítói: Hass 
János, Spissak Henrik, Vánkos Jenő. Az egyházközséget 1917-ben 1585 lélek alkotta. 
Az anyagyülekezetben 705, a mali bastaji leányegyházban 398, a kapetanovopoljei le
ányegyházban 265 volt az evangélikus hívek száma. A híres Daruvár fürdőhelyen 94 
evangélikust tartottak nyilván. Szórványban 125-en laktak. A leánygyülekezetek az 
anyaegyházban lakó hívekhez hasonlóan német nyelvűek voltak. 1908-tól Mali-Bastaji
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gyülekezetét Mémyi Adám nyugalmazott lelkész gondozta. Imatermüket a lelkészlakás
ban alakították ki. Gyermekeik horvát nyelvű iskolába jártak. (Az 1910. évi névtárban 
anyagyülekezetként szerepel!) Kapetanovopolje már a letelepedés óta saját iskolával 
rendelkezett. 1917-ben Venzel Mátyás volt a tanítójuk.

Pozsega az azonos nevű vármegye székhelye. A város és környékének evangélikusai 
az antunováci egyházközség fiókgyülekezeteként szerveződtek, 1912-ben imaházat épí
tettek, majd anyagyülekezetté alakultak. Imaházukat 1913 nyarán szentelte fel Gyurátz 
Ferenc püspök. Lelkészük Dobrovoljac Milkó -  korábban katolikus plébános -  lett, 
aki német és horvát nyelven hirdette az igét a városban és nagy kiterjedésű szórványá
ban. 1917-ben lélekszámúk 200 volt, 50-en a városban, 150-en a szórványban éltek.

Zágráb evangélikus gyülekezetének és libáinak története a 19. század második fe
lében kezdődött. Megszervezésük dr. Kolatschek zágrábi lelkész nevéhez fűződik, aki 
az 1880-as években került a városba, és nagy buzgalommal végezte munkáját. A város 
által ajándékozott telken 1882-ben iskola és lelkészlakás, majd 1884-ben templom 
épült. 1909-ben új, kétemeletes iskolát emeltek, amelyben az elemi iskolán felül pol
gári fiú- és leányiskola is működött. A szépen kialakított területet „Luther-udvar"-nak 
nevezték. 1917-ben Bayer György volt a gyülekezet lelkésze, aki már hosszú ideje mű
ködött zágrábi hívei között. Segédlelkészként Mártony Elek és Varga Imre neve ismert. 
Ők az evangélikusokhoz csatlakozó magyar református hívek érdekében magyar nyel
ven végezték szolgálatukat. Később Búzás másodlelkész végezte a gyülekezeten belüli 
gondozásukat, ugyancsak magyar nyelven. Ismert tanárok, tanitók: Czemek Gusztáv, 
Schuhmacher Samu, Schindler Gusztáv, Kokot Lujza, Laskarin Hermin. A Horvát- és 
Dalmátország területén élő valamennyi evangélikus a zágrábi egyházközséghez tarto
zott. Összesen 2063-an voltak, közülük Zágrábban 493-an laktak. Az egyházközségnek
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öt filiája volt: a mlinszkai és a kutinai német nyelvű (imaházzal, iskolával és tanítólak
kal), a brsljanicai magyar, német, tót és cseh nyelvű (templommal és lelkészlakással), 
a srbsko selistei német nyelvű (imaházzal) és a belovári vegyes nyelvű. A leánygyüle
kezetek helyi vezetését Stoll Ferenc lévita-tanító (Mlinszka), Ebersold Vilmos tanító 
(Kutina), Zmaila Iván helyettes lelkész (Brsljanica), valamint Poglitsch lévita-tanító 
(Belovár) végezte. A legújabb gyülekezetnek (Srbsko Seliste) a világháború éveiben 
még nem volt helyben lakó „tanult” lelki vezetője. A filiák közül a legnagyobb lélek
számú a belovári volt, amelyhez 580 lélek tartozott.

A  SOM OGYI E G Y H Á Z M E G Y E  1921 ES 1952 K Ö ZÖ TT

Mesterházy Sándor (1921-1933) már esperessé választása előtt megismerte egyház
megyéjének gyülekezeteit. Megírta a somogyi egyházmegye történetét, amely e mun
kának is egyik forrása lett. Esperesként nehezen viselte el a területi változásokat, de 
bizakodva tekintett a jövőbe. Szorgalmazta a gyülekezetekben folyó -  Kapi Béla püs
pök által elindított -  belmissziói tevékenységet, és irányította a Barcs-Nagyatád- 
Somogyszobi Missziói Gyülekezet megszervezését. Célja mind esperesi munkájában, 
mind irodalmi tevékenységében a lelkek „ meg volt. Ezt fejezi ki könyve utó
szavának egyik mondata is: „Hadd haladjanak az emberek a fejlődés a boldog
ság, az üdvösség felé. " Tizenkét éven át buzgón végzett hivataláról, egyszerű, puritán 
papi lelkülettel viselt tisztségéről 1933 nyarán mondott le. Egykori lelkésztársa és hi
vatali utódja -  Horváth Lajos -  így írt róla: „ vallásossága, alázatos, szelíd jel
leme, egyháztörténeti mély tudása, meleg emberszeretete tették munkáját áldásossá, 
benne a lelkészek atyjukat tisztelték és szerették.

Mesterházy Sándor elnöktársa mindvégig dr. Ittzés Zsigmond volt. Nem csoda, 
hogy ő is a lelkek megtartását, a hívek erősítését tartotta az egyházmegyei lelkészi kar 
fő feladatának.

Az 1933. évi névtárban a dunántúli egyházkerület 9 egyházmegyével szerepelt. 
Ekkor már nem létezett a vasi felső egyházmegye, mert egyházközségeit Kőszeg és 
Szentgotthárd kivételével -  Trianon következményeként -  az ausztriai Burgenland- 
hoz csatolták. Két egyházközsége a vasi közép egyházmegyéhez került. Mai egyház- 
községeink adatai öt egyházmegyében találhatók: a somogyiban, a kemenesaljaiban, a 
tolna-baranya-somogyiban, a zalaiban és a veszprémiben.

A jogelődnek tekintett somogyi egyházmegyét akkor 10 egyházközség és a Barcs- 
Nagyatád-Somogyszobi Missziói Gyülekezet alkotta. Területileg 2 politikai megyéhez 
tartoztak. Somogy megyéhez a gyékényesi (815), a kaposvári (1547), az iharosberényi 
(1395), a nemespátrói (679), a porrogszentkirályi (1739), a sandi (880), a surdi (970), a 
vései (1249) és a Barcs székhelyű missziói gyülekezet; Zala megyéhez a nagykanizsai 
(1249) és a szepetneki (594) egyházközség tartozott. Az egyházmegyében (a missziói 
gyülekezetben és a szórványokban élőket nem számítva) 1144 tanulót tartottak nyilván.

A Kemenesaljához tartozó Vas megyei gyülekezetek között Pusztaszentlászlót 
(702), Zalaistvándot (871) és Zalaegerszeget (693) találjuk a mai Zala megyéből. Bar- 
lahida még Pusztaszentlászlónál van nyilvántartva, de már 1932-ben megkezdődött
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missziói gyülekezetté szervezése. 1933 Augusztusában vált véglegessé a missziói kör.
Zalaszentgrót változatlanul Zalaistvánd fii i áj a volt. Az esperesi tisztséget Molitórisz
János (1929-1952) ostffyasszonyfai lelkész, a felügyelőit koltai Vidos Dániel merse- 
váti földbirtokos töltötte be.

A tolna-baranya-som ogyi egyházmegyéhez hat somogyi egyházközség tarto
zott: Bábonymegyer* (547), Somogydöröcske (2221), Ecseny (1510), Kötésé (1274), 
Tab (1942) és az 1927-ben önállósult Somogyvámos (861). Somogydöröcskének vál
tozatlanul Somogyszil, Gadács és Bonnya, Ecsenynek már csak Polány, Tabnak Torvaj, 
Magyarkér, valamint -  új gyülekezetként -  Lulla és Sérsekszőlős volt a filiája. Eb
ben az időben a tolna—baranya—somogyi egyházmegye volt a dunántúli egyházkerü
let legnagyobb lélekszámú egyházmegyéje (55 495 lélek, 8214 tanuló). Mai egyház
megyénk legnagyobb gyülekezete pedig Somogydöröcske volt! Az egyházmegye élén 
Müller Róbert (1931-1936) felsőnánai lelkész állt főesperesi státusban. Az alesperes 
Gyalog István kétyi lelkész volt. Az egyházmegyei felügyelő tisztet dr. Pesthy Pál nyu
galmazott igazságügy-miniszter, földbirtokos töltötte be. (A *-gal jelölt község neve 
időközben megváltozott!)

A za la i egyházmegyéhez a keszthelyi (527) egyházközség (alakulásának éve: 1926) 
tartozott. Az esperesi tisztséget -  Magyari Miklós (1908-1920) kapolcsi és Fenyves 
Ede (1920-1926) mencshelyi lelkész utódjaként -  Nagy Lajos (1926-1937) szent- 
antalfai lelkész, az egyházmegyei felügyelőit dr. Berzsenyi Jenő nyugalmazott járásbí
ró (Hegyfalu) viselte. A zalai egyházmegye -  szemben az előbbivel -  a dunántúli egy
házkerület legkisebb lélekszámú egyházmegyéje volt. Hét egyházközségében 3846 
evangélikus élt.

A veszprém i egyházmegyéhez tartozó Siófok a névtári nyilvántartásban még Lajos- 
komárom szórványaként szerepelt 83 lélekkel, de már szervezés alatt állt az Enying 
székhelyű missziói gyülekezet. Esperese Takács Elek (1913-1937) homokbödögei 
lelkész, felügyelője Mihály Sándor pápai gazdasági felügyelő volt.

Az 1940. évi névtár adatai a som ogyi egyházmegye gyülekezeteinél nem mutatnak 
számottevő változást. A kem enesalja inál Barlahida már missziói központként szerepel. 
A to ln a - b a r a n y a - s o m o g y i  egyházmegyénél Gyalog István (1936-1940) kétyi lel
készt találjuk a főesperesi székben. Dörmer Frigyes varsádi lelkész az alesperes, Fábián 
Imre sárszentlőrinci lelkész pedig a belmissziói esperes tisztét töltötte be. Müller Róbert 
korábbi esperes „tiszteletbeli esperes" címet kapott. Még ugyanabban az évben Fábián 
Imre (1940-1952) lett a főesperes, és ebben a tisztségben meg is maradt az új egyház- 
szervezet megalakulásáig. A za la i egyházmegyénél Jónás Lajos (1937—1948) alsódör- 
gicsei lelkész lett az új esperes, a felügyelői tisztségre dr. Roósz Ádám (1937-1949) 
keszthelyi ügyvéd kapott bizalmat. Jónás esperest Menyhár István (1948-1949) követ
te, majd Halász Béla lett az egyházmegye esperese, aki hivatalát az egyházmegyék át
szervezéséig viselte. Az egyházmegyei felügyelői tisztségre dr. Fekete Zoltán egyetemi 
tanárt -  a későbbi országos felügyelőt -  választották. Az 1940. évi névtár veszprém i 
egyházmegyére vonatkozó adatai között már szerepelt az Enying székhelyű missziói 
gyülekezet, s az egyházmegye élén új esperes, Hering János állt. Siófok -  a későbbi 
székhely -  82 lélekkel az enyingi missziói gyülekezet egyik „oszlopa” volt.



Amint a névtári adatokból kitűnik, Somogy és Zala területén több missziói kör, il
letve missziói központ is alakult a 30-as években. Szükségességük vitathatatlan. Az 
egyre jobban szétszóródott evangélikusok „megmentésére" ez mutatkozott a leggyor
sabban és legjobban járható útnak.

Somogy megye délnyugati részén élő evangélikus szórványhívek összegyűjtésére 
alakult 1932-ben a Barcs-Nagyatád-Somogyszobi Missziói Gyülekezet, amelynek 
Barcs lett a székhelye. A vármegye északkeleti részén élő evangélikusok is szerveződ
tek: az 1934-ben Enyingi Missziói Gyülekezet néven alakult egyház központja Enying, 
majd 1943-tól Siófok lett. A székhelyváltozást követően azonban már Enying-Siófoki 
Missziói Gyülekezet néven szerepelt. A Zala vármegye északnyugati részén lévő göcse
ji falvak evangélikus lakói a Barlahida székhelyű Barlahidai Missziói Gyülekezet tag
jai lettek. Már 1932-ben -  Balogh István segédlelkész kihelyezésével -  megkezdő
dött szervezése, de a kör csak 1933 augusztusában vált véglegessé. A gondozását ak
kor már Jakus Imre missziói segédlelkész látta el. A missziói gyülekezet Pusztaszent- 
lászló és Zalaegerszeg több göcseji szórványhelyének evangélikusaiból alakult.

A praktikus megoldások keresése később sem szűnt meg. Még 1939-ben megala
kult a Balaton déli partján élő evangélikus hívek összegyűjtését célzó 
déki Evangélikus Missziói Kör Balatonszárszó központtal. Balatonszárszó ezt megelő
zően Kötcse szórványa volt.

A40-es évek eleje más eseménnyel is szolgált. 1941 tavaszán visszatért 
és Muraköz. Alsólendva visszakapta régi szórványterületét -  a lenti missziói kört - , 
ezzel a kemenesaljai egyházmegye újabb zalai gyülekezettel bővült. A zalaegerszegi 
gyülekezet pedig mentesült egy nagy szórványterület gondozása alól. Ám ez csak rövid 
négy évig tartott, mert 1945 tavaszán Alsólendva ismét a határ másik oldalára került.

Ebben a korban volt Horváth Lajos (1933-1952) gyékényesi lelkész a somogyi 
egyházmegye esperese, akit 1933. szeptember 28-án iktatott hivatalába a leköszönő -  
örökös tiszteletbeli esperesnek megválasztott -  Mesterházy Sándor. Az új esperes már 
hivatalba lépésének második évében végiglátogatta az anyagyülekezeteket, filiákat és a 
fiókegyházakat, s folytatta az elődje által gyakorlattá vált evangelizációs munka irányí
tását. Szorgalmazta az egyesületek létrehozását. Különösen sok ifjúsági egyesület tevé
kenykedett esperessége alatt. Az ifjúságért érzett felelősségét jól jelzi, hogy évente 2-2 
alkalommal rendeztek ifjúsági konferenciát. Sokat küzdött azért, hogy a változó, nehéz 
időkben békességben éljenek, és hitvallási alapon megmaradjanak a különböző politikai 
elvekkel rokonszenvező lelkészek és gyülekezetek. A második világháború és a nagy 
társadalmi-politikai változások kora is az ő szolgálati idejére esett. A háborút az egyház
megye nagyobb anyagi veszteségek nélkül élte túl, de harangjai ismét sok helyen áldó- 
zatiil estek. Épületei (különösen Gyékényesen, Paton) és berendezési tárgyai is megsé
rültek, és meg is fogyatkoztak, de a legnagyobb veszteség emberáldozatban volt. Most 
már nemcsak a harctereken hősi halált halt fiaink helye maradt üres templomainkban, ha
nem a bombázások és a brutális gyilkosságok polgári áldozataié is. És egy másik hábo
rú is szedte áldozatait: a kitelepülés, a kitelepítés, az internálás. A lelki élet területén még
is megindult a munka, és kiterjedt a gyülekezetek minden rétegére. A vallásos estélyek, 
az evangelizációk, az ifjúsági konferenciák, a bibliaórák mind-mind gyülekezeteink
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erősödését szolgálták. A hatalom nem nézte jó szemmel ezeket a megnyilvánulásokat, 
és ahol csak lehetett, akadályokat gördített eléjük. Mindemellett meg kellett küzdeni az 
iskolák és az egyházi javak államosításából adódó gondokkal is. Előbbi a filiákat érin
tette súlyosabban, utóbbi minden gyülekezetünk anyagi létét veszélyeztette.

Horváth Lajos esperesi tisztsége lemondással szűnt meg 1952 decemberében. Ő 
volt a somogyi egyházmegye utolsó esperese.

Elnöktársa 1946 nyaráig dr. Ittzés Zsigmond volt, aki 25 évi példás és hűséges fel
ügyelői szolgálat után -  lemondás útján -  vált meg tisztségétől. Helyére Jamrich 
Béla (1946-1952) csurgói c. igazgatót választották. Beiktatását Horváth Lajos esperes 
végezte 1946. július 31-én Csurgón. Ő volt a somogyi egyházmegye utolsó felügyelője.

Ebben az időszakban vármegyéink (Somogy és Zala) egyházmegyéiben élénk épít
kezések folytak. A somogyi egyházmegyében Kaposváron 1929-ben és Csurgón 1936- 
ban templom, Nagykanizsán 1931 -ben gyülekezeti ház épült. A tolna-baranya-somo- 
gyi egyházmegyében Hácson 1936-ban emeltek templomot. Fonyódon 1936-ban közös 
evangélikus-református (protestáns) templommal, Ecsenyben 1936-ban gyülekezeti 
házzal gazdagodtak a hivek. A kemenesaljai egyházmegyéhez tartozó Zalaegerszegen 
1928-ban gyülekezeti ház, Lentiben 1932-ben templom, Barlahidán 1933-ban ifjúsági 
ház és 1935-ben templom, Pusztaszentlászlón 1934-ben, Zalaistvándon 1939-ben ifjú
sági ház épült. A. zalai egyházmegyéhez tartozó Keszthelyen 1929-ben templom, Tapol
cán 1936-ban és Sümegen 1937-ben közös evangélikus-református templom építése je
lezte a gyülekezetek életképességét. A háború, sőt a fordulat éve, 1948 után a Somogy- 
vámoson 1951-ben és a Somogymeggyesen ugyancsak 1951-ben serénykedő templom
építők is több generáció számára kívántak „szent hajlékot" emelni.

Közben a második világháború következményeként -  1945-ben -  ismét átrajzol
ták Magyarország térképét. A változás még a trianoni határoknál is kedvezőtlenebb 
lett számunkra. Nemcsak az ideiglenesen visszakerült területeket vették el ismét, ha
nem az 1920-ban Magyarországnak ítélt területből 5 községet -  stratégiai szempon
tok miatt -  az ország határain kívüli területhez, Csehszlovákiához csatoltak. Az 
ittmaradtak sem sokáig lehettek biztonságban, mert 1946 és 1948 között — lakosság- 
csere következtében — a szlovák és a német nemzetiségű magyar állampolgárokat 
Csehszlovákiába, illetve Németországba telepítették, helyükre magyar ajkú lakosokat 
hoztak főképp a Felvidék magyarlakta területeiről. A kényszermunkára (1944-1945) 
hurcoltak száma is jelentős volt. A kitelepítés és az elhurcolás az egyházak közül az 
evangélikus felekezetet érintette legsúlyosabban, mert híveik között köztudottan ma
gas arányban voltak — és vannak ma is — szlovák és német eredetű gyülekezetek.

A S O M O G Y -Z A L A I  EVANGÉLIKUS EG Y H Á ZM EG Y E
M EG A LA K ÍTÁ SA

A második világháború után az ország politikai berendezkedése is megváltozott, és ez 
különösen 1948-at -  a fordulat évét -  követően meghatározta az egyházak életterét 
is. Döntött anyagi helyzetükről, új ideológiát dolgozott ki eikölcsi megítélésükre, s be
leszólt elöljáróik kiválasztásába.
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Ilyen körülmények között alkotta meg a Magyarországi Evangélikus Egyháznak a 
Magyar Népköztársaság Kormánya engedélyével 1948. évben Budapesten összehívott 
zsinata 1952. május 20. napján megnyílt ülésén „A Magyarországi Evangélikus Egy
ház területi beosztásának újjárendezéséröl" szóló 1952. évi I. egyházi törvénycikket, 
amelyet a zsinat világi elnökeként Mihályfi Ernő, a zsinat lelkész! elnökeként dr. Vető 
Lajos írt alá. Jóváhagyója -  1952. május 22-én -  Horváth János, az Állami Egyház
ügyi Hivatal elnöke volt.

Az 1952. évi I. egyházi törvénycikk a Magyarországi Evangélikus Egyház addigi 
egyházmegyei beosztását és elnevezését megszüntette, és az egyházközségeknek az 
egyházmegyékbe való beosztásánál az államigazgatási megyék határait vette figyelem
be. Az egyházmegyéket pedig úgy osztotta egyházkerületekbe, hogy azokban az egy
házmegyék száma egyenlő, az egyházközségi rendes lelkészi állások száma pedig 
megközelítően egyenlő legyen.

Mindezekre tekintettel a zsinat 16 egyházmegye létrehozásáról döntött, s ebben 
több politikai megye összevontan, több önállóan, ugyanakkor -  a legnagyobb lélek
számú evangélikust tömörítő -  Békés megye két egyházmegyeként (Kelet-Békési és 
Nyugat-Békési) szerepel. Somogy és Zala megye 24 egyházközsége egy egyházme
gyébe került, és a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegyét alkotta.

Az egyházmegyébe tartozó egyházközségek és lelkészeik 1952-ben 
Somogy megyéből

1. Balatonszárszó Szakái Árpád
2. Barcs Molnár Lajos
3. Bábonymegyer Schád Ottó
4. Csurgó Szekeres Elemér
5. Ecseny Berkényi Ede
6. Gyékényes Horváth Lajos, Halasy Endre
7. Iharosberény Hegyháti János
8. Kaposvár Dubovay Géza
9. Kötcse Szende Sándor

10. Po rrogszen tki rá ly Lágler Béla
11. Siófok Buthy Dénes
12. Somogydöröcske Szerdahelyi Pál
13. Somogyvámos Schöck Gyula
14. Tab- Torvaj Jakus Imre, Németh Zoltán
15. Vése Lakatos György
Zala megyéből 
1. Barlahida Feller Ad ám
2. Nagykanizsa Fónyad Pál
3. Nemespátró Szomjas Károly
4. Pusztaszen tlászl ó Loós János
5. Sand Teke Zsigmond
6. Surd Zámolyi Gyula
7. Szepetnek Weiler Henrik
8. Zalaegerszeg Nagy Miklós
9. Zalaistvánd Kutas Elek
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A törvény szövegében Balatonszárszó, Barcs, Barlahida és Siófok -  a missziói 
gyülekezeti státust mellőzve -  az egyházmegye önálló egyházközségeként szerepel.

A zsinat egyidejűleg a Tiszai Evangélikus Egyházkerülethez osztotta be a Nógrádi, 
a Budai, a Fejér-Komáromi, a Veszprémi, a Győr-Soproni és a Vasi Evangélikus 
Egyházmegyét, a Bányai Evangélikus Egyházkerülethez pedig a Tolna-Baranyai és a 
Somogy-Zalai Egyházmegyét. Ezzel az egyházkerületek eddigi beosztását, illetve ve
le együtt a Dunántúli Evangélikus Egyházkerületet és a Egyházkerületet
megszüntette. így az eddigi négy egyházkerület helyett kettő lett. Ugyanakkor a meg
maradt egyházkerületek nevét is megváltoztatta. Az egyházkerületek új neve: Északi 
Evangélikus Egyházkerület, valamint Déli Evangélikus Egyházkerület. A Som ogy- 
Zalai Evangélikus Egyházmegye -  miután előzőleg a Bányai Evangélikus Egyházke
rületbe soroltatott -  a Déli Evangélikus Egyházkerület része lett.

A Déli Evangélikus Egyházkerülethez tartozott: Kelet-Békési, Nyugat-Békési, 
Csongrád-Szolnoki, Bács-Kiskun, Pest megyei, Pesti, Tolna-Baranyai és So
mogy-Zalai Egyházmegye, összesen 155 egyházközséggel.

Mindkét egyházkerület székhelye a fővárosba került. Az Északi Evangélikus Egy
házkerület püspöki székhelyéül a zsinat a Budai Evangélikus Egyházközség vári lelké- 
szi körét, a Déli Evangélikus Egyházkerület székhelyéül a Pesti Evangélikus Egyház- 
község Deák téri lelkészi körét jelölte ki. (6. § 2. bek.)

A törvény a hatálybalépés napját az egyházegyetem közgyűlésének elnökségére bíz
ta. Kihirdetéséről és életbeléptetéséről pedig úgy rendelkezett, hogy „a zsinati elnökség 
annak szövegét megküldi valamennyi egyházközségnek". (10. § 2.) A „Magyarországi 
Evangélikus Egyház Egyházközségeinek, Egyházmegyéinek, Egyházkerületeinek, Isko
láinak és Intézményeinek” címzéssel megküldött 586/1952. sz. levélben ez olvasható: „A 
Magyarországi Evangélikus Egyház területi beosztásának újjárendezéséröl szóló I. tör
vénycikket 1952. évi június hó elsején, pünkösd vasárnapján hatálybaléptetjük.

Budapesten, 1952. évi május hó 24-én.

Mihályfi Ernő 
egyetemes felügyelő 

az egyetemes közgyűlés 
világi elnöke

Dr. Vető Lajos 
püspök

az egyetemes közgyűlés 
egyházi elnöke

Lényegében ez a kerületi beosztás maradt meg -  az egyházmegyék területi beosz
tásának kisebb-nagyobb módosításával -  2000. október 16-ig.

Az egyházkerületek határa 1952 és 2000 között két esetben változott. Először azért, 
mert az ország keleti részén — az államigazgatási megyehatárok megváltoztatása nél
kül -  Komádi és környékének a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyétől a Kelet-Békési 
Egyházmegyéhez való csatolása maga után vonta az egyházkei lilét határának megvál
toztatását. Másodszor 1979-ben azért, mert az államigazgatási szempontból végzett te
rületrendezés következtében Veszprém megyétől Zala megyéhez csatolták vissza 
Keszthelyt és környékét, és így az érintett terület, valamint -  a továbbra is Veszprém 
megyében maradt -  Tapolca és Sümeg környéke (1980-tól) a Somogy-Zalai Egyház
megyéhez, és ezzel a Dunántúli Egyházkerülethez került.



Az előbbi döntéssel egyházmegyénk a Keszthely és Környéke Evangélikus Egyház- 
községgel bővült, amelyet a keszthelyi anyaegyház, valamint a tapolcai, a sümegi és az 
1994-ben alakult hévízi leányegyház alkot.

Egyházkerületünkön belül a Kelet-Békési és a Nyugat-Békési egyházmegye terüle
tének kisebb módosítását vonta maga után néhány egyházközség egymás közötti cseré
je 1972-ben. Nagyobb változással járt a kis lélekszámú, erőtlen Csongrád-Szolnoki 
egyházmegye megszüntetése 1996-ban, illetve a Pest megyei egyházmegye kettéosztá-
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sa Észak-Pest megyei és Dél-Pest megyei egyházmegyére. Mindezek következtében a 
múlt század végére a Déli Evangélikus Egyházkerületet a Kelet-Békési, a Nyugat- 
Békési, a Bács-Kiskun, az Észak-Pest megyei, a Dél-Pest megyei, a Pesti, a T o lna- 
Baranyai és a Somogy-Zalai Egyházmegye alkotta 110 egyházközséggel.

Az 1991 és 1997 között ülésező VI. zsinat 1997-ben döntött az egyházkerületek hár
mas szerkezetéről. Az egyes kerületek területi beosztása azonban csak az 1998 és 2001 
között ülésező VII. zsinat döntése alapján nyerte el mai formáját.

A 2000. évi XII. E. tv. 3. §-ával módosított 1997. évi II. E. tv. 99. §-ának mellékle
te alapján Magyarországi Evangélikus Egyház egyházkerületei 2000. október 16. 
napjától:

Északi egyházkerület,
0

amelyhez a Borsod-Hevesi, a Budai, az Észak-Pest megyei, a Dél-Pest 
megyei, a Hajdú-Szabolcsi és a Nógrádi egyházmegye tartozik;

Déli egyházkerület,
amelyhez a Bács-Kiskun, a Kelet-Békési, a Nyugat-Békési, a Pesti és a 
Tolna-Baranyai egyházmegye tartozik;

Nyugati (Dunántúli) egyházkerület,
amelyhez a Fejér-Komáromi, a Győr-Soproni, a Somogy-Zalai, 
a Vasi és a Veszprémi egyházmegye tartozik. ”

A  S O M O G Y -Z A L A I  EVANGÉLIKUS E G Y H Á Z M E G Y E
TÖRTÉNETI ÁTTEKIN TÉSE

A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye első esperesének Kutas Elek zalaistván- 
di lelkészt, első felügyelőjének pedig Trimmel Henrik kötéséi felügyelőt választotta az 
egyházmegye közgyűlése.

Kutas Elek (1953-1957) egyházunk szempontjából zavaros években, lelkiismere
tesen végezte szolgálatát. Feladata a területileg új egyházmegye eredeti rendeltetésé
hez hű pásztori vezetése és az új követelményekhez is igazodó adminisztratív irányítá
sa volt. Szolgálata négy évig tartott.

Az újjáalakult egyházmegye második esperese Lágler Béla (1957-1970) porrog- 
szentkirályi lelkész lett. Két cikluson keresztül állt az egyházmegye élén. Evangéliumi 
alapon, lelkes igehirdetéssel kívánta megtartani az egyre fogyó falusi híveket. Temeté
sén (1977-ben) Káldy Zoltán püspök hangsúlyozta:,, Lágler Béla bölcsességgel látta el 
szolgálatát és reménységgel hirdette az igét, amely megmarad örökké. ”

Trimmel Henrik (1953-1970) széles látókörű, elismert gazdaként számon tartott
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földműves volt, aki nagy buzgalommal és vallása iránti elkötelezettséggel végezte a reá 
háruló ieladatokat azokban a múlt századi években, amelyek mind politikai, mind egy
házi vonatkozásban a legtöbb ellentmondást hordozták. Mindezeket hosszú szolgálati 
ideje is bizonyítja, amelynek idős kora szabott határt.

Az egyházmegye elnöksége 1970-ben teljesen megújult. Dubovay Géza kaposvári 
lelkész az esperesi, Horváth Lajos mezőgazdász a felügyelői tisztségre nyerte el a hí
vek bizalmát. Rendkívüli egyházmegyei közgyűlésen történő ünnepélyes beiktatásuk 
1970. április 26-án volt a kaposvári templomban. A beiktatási ünnepet megtisztelte D. 
Káldy Zoltán püspök is. A Lk. 22,24-30 versei alapján tartott -  szinte új korszakot 
jelentő -  igehirdetésében világosan, határozottan beszélt arról a Jézusról, aki szavai
val és gyógyításaival, majd golgotái kereszthalálával nemcsak egyeseknek, hanem az 
egész emberiségnek szolgált. A „diakóniai út ” teológiájának megtalálásáról és elfoga
dásáról -  amelyet akkori egyházi vezetőink „egyházunk és népünk jövőjéért érzett fe
lelősséggel kimunkáltak ” -  a beiktatott esperes is bizonyságot tett, és annak alapul vé
telével hirdette meg esperesi programját székfoglaló beszédében. A 3 évenként végzett 
esperesi hivatalvizsgálatok során nemcsak a gyülekezetek adminisztrációját és pénz
ügyi helyzetét vizsgálta, hanem a mindennapok legkülönbözőbb kérdéseivel is foglal
kozott. Különösen fontosnak tartotta a gyülekezetek hitéletének elemzését, jó rendjét, 
az imádkozást, a lelkészek folytonos tanulásának szükségességét, magánéletük tiszta
ságát, az igehirdetésekre való komoly felkészülést és a prédikációk szép stílusát, továb
bá az egyház diakóniai útjának megértését, elfogadását, valamint hangsúlyozását an
nak, hogy „az egyház nem önmagáért van, hanem a világért”. Nagy gondot fordított a 
jó gyülekezeti „légkör” biztosítására. Több helyen beszélt arról, hogy „egy gyülekezet 
nem autonóm test, ezért bele kell simulnia az egész egy’ház organizmusába, ezért tuda
tosan, helyesen és fegyelmezetten kell járnia egyházunk diakóniai útját, amelyet min
den rendezetlenség veszélyeztet... a fegyelem nem magánügy, hanem egész egyházunk 
ügye ”.(Idézetek Dubovay Gézától.)

Horváth Lajos(1970-1982) két ciklusban -  a hajdani esperes fiához m éltóan-vi
selte felügyelői hivatalát, de újabb egyházmegyei szolgálatot betegsége miatt nem vállalt.

Dr. Blázy Árpád (1982-1994) zalaegerszegi szakgyógyszerészt választották 1982- 
ben az egyházmegye felügyelőjének. Beiktatása 1982. november 7-én volt Nagykani
zsán. Székfoglaló beszédének alapgondolatát Józsué könyve 24,15-éből választotta: „én 
azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Bátor bizonyságtételt jelentettek akkoi 
még ezek a mondatok egy gyógyszertárvezető ajkáról. Az Úr szolgálata melletti elköte
lezettségének még számtalanszor tanújelét adta, amikor felügyelőként Somogy és Zala 
gyülekezeteiben megjelent, vagy országos, illetve gyülekezeti (újpesti, majd zalaegersze
gi) presbiterként tevékenykedett. Fia a kelenföldi gyülekezet igazgató lelkésze.

Dubovay Géza (1970-1991) hűséges, példás rendben elvégzett szolgálata válasz
tási ciklus közbeni időben — lemondása útján — ért véget.

A lemondott esperes helyére Smidéliusz Zoltánt (1991-2000) -  Nemespátró és 
Gyékényes lelkészét -  választották az egyházmegye egyházközségei. Beiktatása 
1991. április 7-én volt a nemespátrói templomban. Fő céljának azt tekintette, hogy 
ebben a szórványsorsú egyházmegyében a lelkészek és a gyülekezetek szeretetteljes
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közösséget alkossanak. Ennek megvalósítása érdekében szorgalmazta a gyülekezetek
ben már megszokott szeretet-vendégségeket és új lehetőségként a különféle egyház- 
megyei alkalmak (ifjúsági, presbiteri, réteg- és csendesnapok, valamint ifjúsági tábo
rok) rendezvényeit. Ilyen céllal indult el az immár több mint 10 éves Kapernaum c. 
időszaki lap is. Egyidejűleg fontos feladatának tartotta az államosított egyházi ingat
lanok visszaigénylésének vagy kárpótlásának gyors, a gyülekezetek érdekeit szolgáló 
elintézését. Esperesi szolgálata mellett aktív résztvevője volt a zsinati munkának, és 
szorgalmazója az új rendszerű egyházkerületek megszervezésének. Ma a zsinat lelké- 
szi elnöke és a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese.

Dr. Blázy Árpád tisztességgel viselt 12 évi egyházmegyei szolgálatból való elkö- 
szönése után -  1994-ben -  Nagybocskai Tamás nagyatádi mezőgazdasági mérnök, 
szakmérnök felé fordult a gyülekezetek bizalma. Felügyelői beiktatása 1994. novem
ber 5-én volt a gyékényesi templomban. Szolgálatát lelkiismeretesen, testvéri együtt
működéssel és papi családi házból hozott alázattal végzi. Azon munkálkodik, hogy „az 
ige mindenkihez eljusson ” ebben a szórványsorsú egyházmegyében is. Támogatója és 
résztvevője az egyházmegyei alkalmaknak, s elhivatott vigyázója a rábízott nyájnak. 
Bizonyára ennek köszönhető, hogy a 2000-ben tartott tisztújító választásokon is az 
egyházmegye felügyelőjének választották.

Az egyházmegye új esperese Szemerei János kaposvári lelkész lett. Beiktatása Ka
posváron volt 2000. május 27-én D. dr. Harmati Béla püspök szolgálatával. Az ünnepi 
eseményen jelen volt az alakulóban lévő nyugati (dunántúli) egyházkerület megválasz
tott püspöke, Ittzés János is. Az új esperes székfoglalójában elhangzott egyik mondata 
sokatmondóan fejezi ki el nem felejtendő feladataként: „az egyházban minden prog
ramnak és rendezvénynek, minden intézkedésnek és szabálynak a ránk bízottak javát, 
üdvösségét kell szolgálni. ”Reménységünk szerint ez így is történik.

Az új egyházmegye első évtizedei egyházi szempontból kedvezőtlen társadalmi 
viszonyok között teltek. A lelkészeknek nagy küzdelmet kellett folytatniuk gyülekeze
teik és a lelkek megmentéséért. A gazdasági kényszer okozta elköltözések ellen azon
ban tehetetlenekké váltak. A klasszikus evangélikus gyülekezetek (a nagy falusi gyüle
kezetek) lélekszáma rohamosan csökkent. Az ezredfordulóra pedig gyülekezeteink 
nagy része fogyó, öregedő hívők közösségévé vált. A városi gyülekezetekbe nem tör
tént meg a hívek látványos beépülése. Mindezek ellenére épültek falusi templomok, 
épületek, és bíztató, hogy az utóbbi 20 évben új templomok építését igényelték fiatal 
városaink evangélikus letelepülői is.

f

Uj papiak épült 1961-ben Sandon. 1967-ben templommá alakították az iharosi is
kolát, Balatonszemesen imaházat építettek. 1977 és 1978 között Ecsenyben épült új 
papiak és gyülekezeti terem. 1987 és 1990 között -  Makovecz Imre Kossuth-díjas és 
Ybl-díjas építész tervei szerint -  templom, majd 1992-re hasonló stílusú gyülekezeti 
komplexum épült Siófokon. 1995-ben Balatonszárszó gazdagodott egy kis templom
mal, amelyet Ratku Mihály helyi építész tervezett. 1995 és 1999 között -  Nagy Tamás 
Ybl-díjas építész tervei alapján -  templomot, majd a környezethez illő gyülekezeti há
zat és parókiát emeltek (2000) a balatonboglári Várdombon. 1997 és 1998 között kö
zös evangélikus-református templom épült Hévízen, majd 2003-ban Marcaliban.
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Ebbe a sorba tartozik a szepetneki parókia helyére épített új gyülekezeti ház 
(1995-1997) és a nagykanizsai új parókia építése (2000), valamint a lebontásra „ítélt” 
nagykanizsai (1978) és a keszthelyi (1995—1997) templom megmentéséért folytatott 
építkezési munka is. Továbbá a kaposvári (1995-1996) és a keszthelyi (2000-2001) 
gyülekezeti ház kialakítása, illetve parókia építése, valamint a zalaegerszegi gyüleke
zeti ház és parókia olyan felújítása (2001), amelynek következtében ismét a város 
egyik legszebb épületévé vált.

Somogyvámos és hácsi filiája 1956-ban „ társult e” alakult. 1970-ben 
megszűnt Somogydöröcske anyagyülekezeti státusa. 1965-ben a barlahidai egyházköz
ség Zalaegerszeghez csatlakozott. 1979-ben Tab, Bábonymegyer, Somogydöröcske, 
Lulla, Somogymeggyes és Torvaj gyülekezeteinek társulásával megalakult a Tab és 
Környéke Evangélikus Egyházközség. 1997-ben Iharosberény és Vése -  a két nagy 
múltú anyaegyház -  társult egy egyházközséggé. Még ugyanabban az esztendőben 
Nagykanizsa és hajdani anyagyülekezete, Szepetnek kötött társulási szerződést.

A balatonszárszói székhellyel működő Balaton-Délvidéki Evangélikus Missziói 
Kör neve 1966-ban Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet névre változott, hogy a 
törvényi előírásnak megfelelően a székhely neve is megjelenjen a gyülekezet nevében. 
1982-ben Balatonszárszó Siófok filiája lett, 1995-től Kötéséhez tartozik. A Balaton
szárszótól keletre eső szórványok Siófokhoz, a nyugatra fekvők Balatonboglárhoz -  az 
újonnan alakult Balaton-parti centrumhoz -  kerültek.

A Barcs székhellyel működő ,,missziói kör " az 1996. évben szűnt meg. A körzet 
gyülekezetei (Barcs, Nagyatád, Somogyszob) Porrogszentkirály filiái lettek, de 2002 
augusztusától Csurgóhoz tartoznak.

A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus 
Egyházkerület legnagyobb területen fekvő, ugyanakkor legkisebb lélekszámú esperes- 
sége. Az egyházmegyét 18 egyházközség -  benne 7 társegyház, 15 anyaegyház, 23 le
ányegyház, 6 fiókegyház és a legtöbb települést magába foglaló szórványhely — alkot
ja. Egy szeretetotthonunk van, a gyenesdiási Az egyházmegyében a 2001.
évi népszámlálás során 13 500 személy vallotta magát evangélikusnak. Némely telepü
lésen a számuk nem éri el az ötöt. Egyházi nyilvántartásainkban 10 000 lélek szerepel. 
Lelki gondozásukat 18 lelkész végzi. A hívek Zala legdélibb részén, valamint Somogy
északnyugati vidékén laknak „nagyobb’ tömbben.

Egyházmegyénk területe majdnem teljes egészében azonos Somogy és Zala megye 
területével. Kisebb eltérés csupán célszerűségi okokból, a tökéletesebb lelki gondozás 
biztosítása céljából van. Ilyen indok alapján Somogy megyéből Csorna, Nagyberki és 
Szabadi a Tolna megyei Dombóvárhoz, Zala megyéből Csődé, Hagyárosbörönd, Kemén- 
fa, Ozmánbük, Vaspör, Zalacséb, Zalaháshágy, Zalalövő a Vas megyei Őrimagyarósdhoz 
került. Ezzel szemben kaposvári gyülekezetünkhöz tartozik a Baranya megyei 
Boldogasszonyfa-Antalszállás, a zalaistvándihoz pedig a Vas megyei Mikosszéplak. A 
Veszprém megyei Balatonkenesét és Balatonvilágost siófoki lelkészünk gondozza, míg 
Balatonederics, Bazsi, Gógánfa, Gyulakeszi, Hegymagas, Lesencefalu, Lesenceistvánd, 
Lesencetomaj, Nemesvita, Raposka, Sáska, Sümeg, Sümegprága, Tapolca, Uzsa (Uzsa- 
bánya), Zalagyömrő és Zalahaláp evangélikusait a keszthelyi lelkész pásztorolja.
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Legrégebbi gyülekezetünk a surdi és az iharosberényi. Mindkettő történelme a 17. 
század elejétől követhető, és mindkettő artikuláris helyet „megillető" státust kapott a 
török kiűzése után. Legfiatalabb gyülekezeteink városainkban -  Siófok, Balaton- 
boglár, Hévíz -  találhatók.

Gyülekezeteinket a sokszínűség és a többnemzetiségű eredet jellemzi. A magyar 
mellett német, tót (szlovák) és vend (szlovén) gyökérből fakadó gyülekezeteink van
nak. Lélekszámúk mai alakulásában nagy szerepet játszott a Volksbund propogandája, 
amely több száz német származású evangélikus „kimeneküléséhez" vezetett. Fokozta 
a „malenkij robot"-ra hurcolás és az internálás. Betetőzte a kollektív bűnösség elvé
nek alkalmazása, amelynek gyakorlatba ültetésével több ezer evangélikust telepítet
tek Németországba. Az előbbiek mellett a társadalmi változások hatása, az egyén meg
változott magatartása, az „önmegvalósítás’' eszméje, a népesedés csökkenése mind 
egy-egy okozója annak, hogy apadó lélekszámúak nagy múltú gyülekezeteink.

EG Y H Á ZM EG Y EI ES EG Y H A ZK ER Ü LETI
ELÖ LJÁ R Ó K

E speresek

A légrádi (somogyi és zalai maradékgyülekezeteket magába foglaló) esperességben
Ládonyi Ferenc (1624-1639) légrádi lelkész
Csillagh Dávid (1632-?) gelsei lelkész, a zalai rész alesperese

A muraszombati (vend) esperességhez csatoltan
Terbócs János (1639-1646) felsőlendvai lelkész

A légrádi (somogyi és zalai maradékgyülekezeteket magába foglaló) esperességben
Semptei Benedek (1646-1650?) légrádi lelkész 

A muraszombati (vend) esperességhez csatoltan
Krizsán Tamás (16507-1656) muraszombati lelkész 

A légrádi (somogyi és zalai maradékgyülekezeteket magába foglaló) esperességben
Deselvics István (1656-1664) légrádi lelkész 

A muraszombati (vend) esperességhez csatoltan
Krizsán Tamás (1664-1669) muraszombati lelkész 

A kemenesaljai egyházmegyébe soroltan
Asbóth János (1695-1704)
Aáchs Mihály (1706-1708)
Lénárt Benedek (1708-1713)
Hegyfalusi György (1713-1716)
Király Máté (1716-1725)
Csereti Mihály (1725-1743)
Miskey Adám (1743-1774)
Farkas Mátyás (1774-?)
Tompos Balázs (7-1786)
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A felsőtolnci-somogyi egyházmegyébe tartozva
Murmann Mihály alesperes (1786-1789?)

A somogyi egyházmegyében
Bakos Mihály (1789-1802) surdi lelkész
Balliér István (1802-1834) porrogszentkirályi lelkész
Pongrácz Ferenc (1834-1863) gyékény esi lelkész
Andorka János (1863—1889) iharosberényi lelkész
Németh Pál (1889—1921) vései lelkész
Mesterházy Sándor (1921-1933) nemespátrói lelkész
Horváth Lajos (1933-1952) gyékény esi lelkész

A somogy-zalai egyházmegyében
Kutas Elek (1953-1957) zalaistvándi lelkész 
Lágler Béla (1957-1970) porrogszentkirályi lelkész 
Dubovay Géza (1970-1991) kaposvári lelkész 
Smidéliusz Zoltán (1991-2000) nemespátrói és gyékényesi lelkész 
Szemerei János (2000-) kaposvári lelkész

E gyh ázm egyei fe lü g ye lő k

A somogyi egyházmegyében
Véssey László (1814)
Véssey Ferenc (1828-1838)
Véssey Lajos (1839-1846)
Véssey Márton (1846-1847)
Véssey Lajos (1847-1859)
Kund Vince (1860-1869) Fájsz 
Véssey Sándor (1870-1889) Szőkedencs 
Véssey Mihály (1889-1890) Vése 
Andorka Gyula (1890-1897) Csurgó 
Berzsenyi Sándor (1897-1921) Nikla 
dr. Ittzés Zsigmond (1921-1946) Kaposvár 
Jamrich Béla (1946-1952) Csurgó

A somogy-zalai egyházmegyében
Trimmel Henrik (1953-1970) Kötcse 
Horváth Lajos (1970-1982) Nagykanizsa 
dr Blázy Árpád (1982-1994) Zalaegerszeg 
Nagybócskái Tamás (1994—) Nagyatád

P üspökök (szuperin tendensek)

A dunántúli egyházkerületben
Sztárai Mihály (1553-1575)
Szegedi Máté (1576—1585)



Beythe István (1585-1595)
Klaszekovich István (1612-1620)
Zvonarics Mihály (1620-1625)

. Kis Bertalan (1625-1646)
Musay Gergely (1646-1664)
Fisztrovich György (1665-1669)
Szenczi Fekete István (1669-1681) 
Tóth-Sipkovits János (1742-1745)
Perlaky József (1746-1749)
Fábri Gergely (1750-1753)
Németh Sámuel (1754-1756)
Bárány János (1756-1758)
Balogh Ádám (1758-1771)
Perlaky Gábor (1771-1786)
Hrabovszky Sámuel (1786-1796)
Nagy István (1796-1812)
Kis János (1812-1846)
Haubner Máté (1846-1849 és 1860-1866) 
Karsay Sándor (1866-1895)
Gyúrátz Ferenc (1895-1916)
D. Kapi Béla (1916-1948)
Túróczy Zoltán (1948-1952)

A déli egyházkerületben
D. Dezséry László (1952-1956)
D. Ordass Lajos (1956-1958)
D. Káldy Zoltán (1958-1987)
D. dr. Harmati Béla (1987-2000)

E gyh ázkerü leti fe lü g ye lő k

A dunántúli egyházkerületben
Ostffy Mihály (1735-1753)
Vittnyédi János (1753-1780)
Matkovich Pál (1781-1823)
Káldy János (1824-1825)
br. Podmaniczky Károly (1825-1833)
Matkovich István (1835-1847)
Vidos József (1848-1849)
Radó Lajos (1860-1866)
Radó Ignác (1866-1868)
Berzsenyi Miklós (1869-1873) 
br. Prónay Dezső (1874-1883)
Káldy Gyula (1883-1888)
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Ráció Kálmán (1889-1899)
Ihász Lajos (1899-1908) 
Véssey Sándor (1909-1912) 
Berzsenyi Jenő (1912-1922) 
Mesterházy Ernő (1922-1948) 
Vélsz Aladár (1948-1952)

A déli egyházkerületben
Darvas József (1952-1972) 
Szent-Ivány Ödön (1972-1977) 
dr. Frenkl Róbert (1987-1989) 
dr. Sólyom Jenő (1990-2000)

A SO M O G Y -ZA LA I EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE 
2000-2006-O S CIKLUSRA MEGVÁLASZTOTT

TISZTSÉGVISELŐI

Esperes: Szemerei János
Felügyelő: Nagybocskai Tamás

Espereshelyettes: Deme Dávid
Másodfelügyelő: Kiss Bódog Zoltán
Lelkészi jegyző: Sikter János
Világi jegyző: dr Reinhardt Miklós
Gazdasági felelős:
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Nagy Ágnes
Számvevőszéki elnök: Kóczán Béla
Számvevőszéki tagok: Deme Dávid 

Kováts Péter 
Sikter János

Egyházmegyei ügyész: dr Hári Tibor
Evangelizációs és missziói f  elelős: Baranyay Csaba 

Aradi György> (2003-tól)
Ifj úsági felel ős: Sikter János 

Kendeh Anita (2004-től)
Katechetikai és diakóniai felelős: Baranyayné Rohn Erzsébet 

Sikterné Csizmadia Ágnes (2003-tól)
Zenei előadó: Nagyné Szeker Éva
Tö m egtáj é közt a tás i felel ős: Aradi György
Gyüj tem ényi felel ős: dr Jáni János
GAS megbízott: Smidéliusz Zoltán
Építési megbízott (2004-től): Szilvás László

Esperesi Hivatal: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 39. 
Telefon/fax: (82) 416-467



A NYUGATI (DUNÁNTÚLI) EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET
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Püspök:
EgyEázkerületi felügyelő:
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Ügyész:

Lelkészi jegyző: 
Nem-lelkészi jegyző: 
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Sztruhár András 
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Országos gazdasági bizottság kerületi tagjai:
Isó Zoltán
Mesterházy Márta 
dr Sassiné Sztruhár Ildikó

Egyházkerületi bíróság
Lelkész elnök: 
Lelkész bírák:

Jegyző:
Nem-lelkész elnök: 
Bírák:

Isó Dorottya
Frankó Mátyás
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dr Kutas Adám 
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dr. Zsédenyi Imre

Jegyző: Niklné Dombi Katalin
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Ferenczy Andrea 
Koháry Ferenc 
Sztruhár András

A lelkészvizsga-bizottság választott tagjai:
Bence András 
Jankovics Béla 
Kovácsné Tóth Márta 
Lackner Pál 
Ördög Endre
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Püspöki Hivatal: 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 26. 
Postai cím: 9001 Győr, Pf. 1639
Telefon: (96) 516-160, fax: (96) 516-169 
e-mail: west.district@lutheran.hu
Püspöki titkár: 
Hivatalvezető:

Menyes Gyula 
Dombi Éva
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„ Emlékezzél meg az ősidőkről; 
gondoljátok el annyi nemzedék éveit! 

Kérdezd meg atyádat és megjeleníti néked, 
a te véneidet, és megmondják néked! ”

(5Móz 32,7)



A SO M O G Y -ZA LA I 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE 

GYÜLEKEZETEINEK TÖRTÉNETE

II.



BALATONBOGLÁR-HÁCS-SOMOGYVÁMOSI
TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8630 Balatonboglár, Hétház u. 17. Telefon: (85) 450-268 
Lelkész: Aradi György.
Felügyelő: Mátrai Zoltán (1997-től).
Társult egyházközséggé alakulás éve: 1995.

Balatonboglári társegyház
Lélekszám: 171/161/125. Presbitérium: Korzicska Róbertné gondnok, Visnyei 

Tiborné pénztáros, Jáksó Pálné jegyző, Banitz Józsefné (Balatonfenyves), Hám 
Józsefné (Balatonlelle), Lux Gyula (Balatonszemes), Madarász István (Balatonboglár), 
Németh Róbert (Balatonlelle), Nyirö Károlyné (Fonyód), Ottóffy Attila (Fonyód), 
Rangli Ferencné (Balatonlelle), Tilk András (Balatonboglár), ifj. Visnyei Tibor 
(Balatonboglár).

Kántor: Köröshegyi Adrienn (Balatonboglár), Havelka Károly (Fonyód).
Szórványai és lélekszámúk: Andocs (12/1/1), Balatonfenyves (23/10/10), Balaton

lelle (153/160/110), Balatonszemes (29/28/20), (2/-/-), Fonyód
(78/52/41), Balatonöszöd(17/6/4), Karád (15/3/3), Látrány (12/4/2), Ordacsehi (10/3/3),
Somogyszentpál (3/3/1), Somogytúr (6/3/2), Szölösgyörök (16/12/8), Visz (3/1/1).

Lélekszám összesen: 550/447/331.

Hácsi társegyház
Lélekszám: 96/117/90. Presbitérium: Koch Gyula gondnok és társegyházi felügye

lő, Peitler Kálmánná pénztáros, Klotz Kálmán jegyző, Gerhard Betz (Buzsák), Eőry 
Lászlóné (Lengyeltóti), Klotz Péter (Szölösgyörök), Makai Gézáné (Lengyeltóti), 
Németh Nándor (Hács), Trenyik Tibor (Lengyeltóti).

Kántor-hittantanár: Seregi László.
Szórványai és lélekszámúk: Buzsák (2/2/2), Gyugy (8/4/4), Kisberény (3/1/1), 

Lengyeltóti (65/70/58), Táska (—).
Lélekszám összesen: 174/194/155.

Somogyvámosi társegyház
Lélekszám: 95/122/94. Presbitérium: Schiszler Imre gondnok és társegyházi fel

ügyelő, Kovács Pálné pénztáros, Mező Beatrix jegyző, László, Bierer Zoltán 
(Somogyvár), Hanzel László, Schiszler Géza, Tilk Jánosné, Wanderer Ferenc, ijj.
Rofrits János pótpresbiter.

Kántor-hittantanár: Seregi László.
Szórványai és lélekszámúk: Edde (6/3/2), Öreglak (14/6/3), Pamuk (5/1/1),

Somogyvár (18/10/10).
Lélekszám összesen: 138/142/110.
Az egyházközség lélekszáma: 862/783/596.
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A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

Som ogyvám os-H ács körzet
A körzetet a Balatonboglártól délre fekvő Somogyvámos és Hács községek, Lengyeltó
ti város, valamint a környékén lévő további 8 -  evangélikusok által is lakott -  Kiilső- 
Somogyhoz tartozó település alkotja. A körzet nevét is viselő Somogyvámoson és 
Hácson kívül Lengyeltótiban élnek nagyobb számban evangélikusok. Részükre rend
szeres istentiszteleti alkalmak vannak az általános iskolában.

A som ogyvám osi g yü lek eze t

Somogyvámos a Balatontól délre, Fonyód várostól 28 kilométerre fekvő község.
A terület régóta lakott. A múlt században végzett ásatásokkal avar település helyét 

tárták fel. A korai Árpád-kortól a török idők kezdetéig egy Csopak nevű falu volt a mai 
Somogyvámostól kb. 1 kilométer távolságra, délnyugati irányban. A falu elpusztult. 
Csupán a 12. századból származó -  román stílusban épült, de később gótikusán átépí
tett -  templomának tornya és hajójának egy része dacolt az idővel, ma is áll. A „ 
tatorony” néven ismert Somogy megyei történelmi nevezetességet felkeresheti az ér
deklődő. Somogyvámos már a török hódoltság idején lakott helység volt, és Vámos
falva néven szerepelt a török adóbehajtó-listán. A hódoltság megszűnése után - a 17. 
század végétől -  sokácok és vendek települtek a faluba. Ennek tulajdonítható, hogy 
egy ideig „ Vendiscti'-ként is szerepelt. Később Vámos néven jegyezték. Mai nevét a 
műit század elejétől viseli.

A gyülekezetei alapító ősök német ajkúak voltak. 1790-ben és 1813-ban érkeztek 
másodlagos (szekunder) telepesként Tolna, valamint Baranya már kiépült falvaiból, 
ahova Elzászból és Pfalzból települtek át.

A Vámoson otthonra talált 20 evangélikus család 1814-ben alakult gyülekezetté, és 
az ecsenyi anyaegyház fíliája lett. Első dolguk egy tömésfalú, szalmatetős templom fel
építése volt, amely 1860-ig állt a hívek rendelkezésére. Akkor építhették iskolájukat is. 
1860-ban tágasabb, tömésfalú palatetős templom épült, amely 1938-ig szolgálta a gyü
lekezetét.

Első tanítójuk Vincenz Kundl volt, akit Peter Windl követett. Később Barabás István 
(1824-1839?), majd Löbel Konrád tanítóként működött a gyülekezetben. 1858-tól már 
választott lévita-tanító szolgált Vámoson, és ettől kezdve vezetik anyakönyveiket is. A 
lévita-tanító működése következtében lelkészi szolgálattal végzett istentiszteletet csak a 
nagy ünnepek másodnapján tartottak a szépen gyarapodó híveknek. Az istentisztelet 
kezdetben németül folyt, de a 19. század második felében magyar nyelvű lett.

Az 1875-ben kiadott névtár szerint 228 evangélikus élt a településen, közöttük 
37 volt az iskoláskorú gyermek. Tanítójukat Kring Józsefnek hívták. 1910-ben már 
312 lélek alkotta a fíliát. A lévita-tanítói szolgálatot -  benne a 49 gyermek oktatá
sát -  Széles Gyula tanító végezte.

Az áldott lelki munkát végző tanítók sorából kiemelkedik mind szolgálati idejé
vel, mind egyházépítő munkájával Kring József -  aki félszáz éven át (1858-1908)
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szolgált Somogyvámoson valamint Böhm (később Böjté) Sándor. Utóbbi lévita-
tanító és hácsi kollégája, Simon Lajos kezdeményezésére és utánjárására kapott közös
adminisztiátor lelkészt a két filia és környéke — 1921 augusztusában — Brenner 
(később Berkényi) Ede személyében.

Brenner Ede alig egyévi szolgálat után az ecsenyi gyülekezetbe távozott. Utódja 
Boczkó Gyula lett, aki 1922 és 1926 között pásztorolta a filiákat. Ezek az évek nagyon 
jelentősek voltak a somogyvámosi gyülekezet életében. Akkor jutott az önállósághoz 
szükséges papi és tanítói földhöz, parókia építésébe kezdett, és de facto (gyakorlatilag) 
anyaegyházként működött.

A parókia építésének befejezése és az önállóság jogi elismerése (1927) azonban már 
Kéri János (1926-1933) szolgálata alatt történt. Ő közel 7 évig pásztorolta a hozzá 
tartozó evangélikus híveket, majd súlyos asztma betegsége miatt nyugdíjba ment. A 
gyülekezet lélekszáma akkor (1933) már megközelítette a 400-at. Tanulóinak létszáma 
72 volt, akiket Böhm Sándor tanított.

Kéri János távozása után gyakran váltották egymást a lelkészek. Ládonyi (Ladila) 
György helyettes lelkész (1933-1935) és Halász Béla helyettes lelkész (1935-1937) 
szolgálati ideje nem érte el a 2-2 évet, Mészáros Sándor helyettes lelkész pedig csupán 
fél évig volt Vámos papja.

Az akkori fiatalok életébe pillanthatunk be egy 1935-ből ránk maradt újsághír idé
zésével: „Két hónapi előkészítő munka után megalakult a gyülekezetben az ifjúsági 
egyesület, melynek jelenleg 27 leány és 28 fiú tagja van. A lelkész és neje vezetésével 
minden szerdán és csütörtökön bibliaóra és utána megbeszélés és játékóra van. Az if
júság hűséggel és lelkesedéssel állt a Krisztus szolgálatába, és a gyülekezet tanítójá
nak vezetésével már a leányénekkar is megalakult... ” (A lelkész Halász Béla, a tanító 
Böhm Sándor volt.)

Az egyházközség közgyűlése 1937 nyarán Schöck Gyula pápai lelkészt választotta 
pásztorául. Szolgálata változásokban bővelkedő 18 évet ölelt át mind társadalmi, mind 
gyülekezeti vonatkozásban. Ebben voltak nagyon szomorú évek és események (hábo
rú, politikai önkény, egyházi ingatlanok államosítása stb.), valamint lélekemelő idő
szakok és alkalmak (evangelizációk, templomépítés stb.).

Mindkét gyülekezet lélekszáma szépen gyarapodott. 1940-ben az anyagyülekezet
ben már 410-en, a hácsi fiijában 340-en voltak. Az ide tartozó szórványokat is számít
va, összesen 860 lelket -  köztük 93 tanulót -  gondozott az új lelkész. Az anyagyü
lekezetben Böjté Sándor 61 gyermeket tanított.

Az 1941-ben összedőlt a már 3 éve romossá vált töméstemplom. A hívek új temp
lom építéséről határoztak, és Schöck Gyula lelkész a Harangszóban is meghirdetett fel
hívásával országos gyűjtésbe kezdtek. Az építkezést a háború, majd az ország újjáépíté
sének terhei, a pengő értéktelenné válása, majd az új pénz bevezetése hátráltatta. A hőn 
óhajtott templom csak tíz évvel később épülhetett fel. Felszentelését Túróczy Zoltán 
püspök végezte 1951. november 11-én népes gyülekezet jelenlétében. A rég várt esemé
nyen az egyházmegyét hivatalosan dr. Schlitt Gyula alesperes képviselte. Ott volt szin
te az egész hácsi leánygyülekezet, továbbá a kaposváriak Dubovay Géza, az ecsenyiek 
és a polányiak Berkényi Ede, a kötcseiek Szende Sándor lelkész vezetésével.
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A buzgó hívek templomukat úgy építették meg -  25 000 forint költséggel hogy 
az előzetes adakozásokból megvolt az építkezéshez szükséges tégla és egy vagonnyi 
mész, valamint kaptak 2000 forint államsegélyt, továbbá a testvérgyülekezetek offer- 
tóriumaiból és a kerületi gyámintézettől 3000 forintot. A munka rájuk várt. A gyüleke
zet tagjai kb. 3000 napot dolgoztak, és minden kocsifuvart ingyen teljesítettek.

Az oltárkép a kaposvári gyülekezet adománya. Alkotója Halvax Gyula kaposvári
festőművész. A kép a Golgotát ábrázolja Jézust sirató két nőalakkal.

/

Mindezek nem történhettek volna meg az Urba vetett bizodalmas hit nélkül, amely
nek elmélyítésében jelentős szerepet vállaltak azok a lelkészek, akik abban a „nehéz 
időben ” az evangelizációs alkalmak szervezői és mozgatói voltak. Somogyvámos 
evangélikussága különösen sok lelkierőt merített Cséry Lajos dombóvári lelkész 1950 
tavaszán vezetett 4 napos evangelizációjából, valamint az annak előkészítőjeként tar
tott házi-istentiszteletekből. Az eseményt ugyanis egyhónapos előkészület előzte meg, 
amely alatt esténként házi-istentiszteleteket tartottak átlagosan 60 résztvevővel. A sza
badban tartott evangelizáció idején „a reggeli áhítatokon 90-100 asszony
vett részt, a délutáni előadásokon és az esti evangelizáló előadásokon pedig 250 hí
vő vett részt” -  adta hírül a korabeli Új Harangszó.

Az istentiszteleteket 1938 és 1951 között -  így az 1948-ban végzett államosítást 
követően is -  az iskolában tartották.

A betegeskedő Schöck Gyula mellett 1955-ben fél évig Benes Miklós segédlel
kész volt Somogyvámos papja. Hácson ez idő alatt -  a már 1954-től oda kihelye
zett -  Vértessy Rudolf segédlelkész gondozta a hiveket.

Schöck Gyula parókus lelkész 1956 januárjában történt halála után mindkét gyüle
kezet pásztora és ezzel az egyházközség lelki vezetője Vértessy Rudolf lett, aki segéd- 
lelkészi státusban látta el ezt a szolgálatot 1956 végéig.

Az 1956. év jelentős változást eredményezett a két gyülekezet addigi viszonyá
ban más vonatkozásban is. A somogyvámosi anyaegyház és a hácsi fiba 1956-ban 
társult egyházközséggé alakul, de székhelye Somogyvámos maradt. A társult egyház- 
község első parókus lelkésze -  eredménytelen lelkészválasztásokat követően -  a 
D. Ordass Lajos püspök által a gyülekezetbe kiküldött korábbi budapesti segéd
lelkész, Madarász István lett, akit mindkét társegyház egyhangúlag fogadott el. A be
iktatási szertartást 1957. január 27-én Kutas Elek esperes végezte. A fiatal lelkészre 
két azonos státusú gyülekezet azonos igényű szolgálatának ellátása hárult. A két köz
ség között azonban csak 1965-ben létesült egy kerülővel épített kövesúti összekötte
tés. Addig gyalog, kerékpáron, majd motorkerékpáron kellett a 9 kilométeres erdei 
úton közlekedni.

A kitelepítés nem érintette a gyülekezetét, de a társadalmi változások következmé
nyei nem kerülték el Somogy vámost sem. Kezdetben az iparosítás nyújtotta lehetősé
gek, a 60-as évektől pedig a mezőgazdaság kollektivizálása következtében beállt 
kényszer a város felé terelte a fiatalokat. A község -  és benne a gyülekezet -  lélek- 
száma fokozatosan csökkent, de az otthon maradtak számtalan tanújelét adták, és 
adják ma is, fennmaradási vágyuknak. A múlt század utolsó 40 évében háromszor ta
tarozták templomukat.
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Az államosított iskoláéit 1992-bcn kárpótolták a gyülekezetek Az így befolyt össze
get (1 millió forintot) a lelkészlakás felújítására forditották.

Madarász István -  közel 40 esztendei áldásos somogyi szolgálat után -  1996 
szeptemberétől nyugdíjas. Akkor adta át a lelkészi munkát Smidéliusz Gábor segédlel
késznek, de „nem vonult nyugalomba”. Magára vállalta a Balatonbogláron épülő temp
lom és parókia minden gondját, felelősségét. Vállalását maradéktalanul teljesítette.

Smidéliusz Gábor 1 évi munkálkodás után új szolgálati helyre, Nagytarcsára került. 
Utódja -  1997 szeptemberétől -  Aradi György segédlelkész lett, akit 3 évvel később
lelkészének választott a társult egyházközség közgyűlése. Somogyvámosi beiktatása 
2000. november 11-én volt templomszentelési hálaadó istentisztelet keretében. A beik- 
tatási szertartást Szemerei János esperes végezte.

A fél évszázados templom repedező falai, beázásai, tönkrement faszerkezetei miatt 
teljes felújításra szorult. A teljes körű külső-belső felújításra már az új lelkész szol
gálata alatt, 2002-ben került sor. A Schiszler Imre gondnoksága idején nagy össze
fogással készült felújítási munkákhoz a helyi hívek adományai mellett különböző 
közegyházi támogatások érkeztek. A július 13-án tartott hálaadó istentiszteleten Ittzés 
János püspök újraszentelte az 51 éves templomot.

A b á csi g yü lek eze t

Hács a Balatontól délre, Balatonboglártól 20 kilométer távolságra fekvő község.
Hács közigazgatási területe régóta lakott. A keleti részén fekvő Béndekpusztán 

ma is megtalálhatók a l l .  században épült templom falmaradványai. A község észa
ki -  Putendának nevezett -  része ugyancsak lakott település volt, de a török hó
doltság idején elnéptelenedett. Az egykori Hács, amelyet ma Kishácsnak neveznek, 
kis település volt, magyar lakossággal. Lakói lassan, folyamatosan költöztek a tőlük 
4 kilométerre, nyugatra épült mai Hácsra.

A mai Hács -  a korábbi évkönyvekben Hács-Putenda (1875), majd Hácspettend 
(1910) -  a 19. század elején épült. A falut és a gyülekezetei alapító ősök az 1820-as 
években települtek erre a vidékre. Somogyvámosi testvéreikhez hasonlóan német ajkúak 
voltak, másodlagos kirajzási! telepesként érkeztek Tolna és Baranya megyei falvakból.

Nagy értékként őrzi az egyházközség a Hács község alapító levelének tekinthető 
eredeti viaszpecsétes, szegődményes szerződést, amit a Hácson letelepedett 30 család 
kötött a lengyeltóti Inkey urasággal, 1828-ban. A szerződés szerint igen kedvező felté
telekkel (erdőirtás útján) kapták meg a falu helyét és határát. Még abban az évben 
megalakították gyülekezetüket is -  Ecseny Libájaként. Hamarosan szerény, tömésfalú 
templomot (imaházat) építettek. Feltehetően iskolájuk is akkor épült. A templomot a 
19. század végéig használták, majd az istentiszteleteket az iskolában tartották, amely a 
19. század második felének közepéig német nyelven, azt követően magyarul folyt.

Az 1875-ben kiadott névtár szerint Hács-Putendán 290 evangélikus élt, akik között 
38 volt az iskoláskorú gyermek. Tanítójukat Bekker Konrádnak hivták.

Az ecsenyi anyagyülekezet Libájaként működő Hácson 1896-tól alkalmaztak vá
lasztott lévita-tanítót, és akkor kezdődött az anyakönyvezés is. Lelkészi szolgálattal 
végzett istentiszteletet csak a nagy ünnepek másodnapján tartottak.



A hívek 1910-ben új iskolát építettek, s attól kezdve istentiszteletekre is abban gyűl
tek össze. A folyamatosan romosodó templomot is akkor bontották le, de a mellette ál
ló mives harangláb -  egy kényszerű szünetet kivéve -  az új templom megépítéséig 
(1936) szolgálatban maradt. A rajta lévő kisharang, amelyet 1840-ben Weibert Péter 
műhelyében Pécsett (Fünfkirchen) öntöttek, megsérült, de javítás után máig használat
ban van. Az ugyanilyen gisz hangolású nagyharang felirata: „Isten dicsőségére 
közadakozásból ön ttette a Hácsi Ag. H. Ev. Egyházközség. Öntötte 1925. évben Walser
Ferencz, Budapest. ”

A 20. század első évtizedének végén 280 lelkes volt a gyülekezet, amelyből 57-en 
jártak az elemi iskolába. Az áldásos lelki munkát is végző tanítók sorából kiemelkedik 
Simon Lajos, aki somogyvámosi kollégájával -  Böhm Sándorral -  sokat fáradozott 
azért, hogy a két fiba és környéke lelkészt kapjon. Buzgólkodásuk eredményeként 
Brenner (később Berkényi) Edét küldte ki adminisztrátor lelkésznek az egyházkerület 
püspöke. A lelkészi szolgálat 1921-ben kezdődött.

Brenner Ede alig egyévi működés után az ecsenyi gyülekezetbe távozott. Utódja 
Boczkó Gyula lett, aki 4 éven keresztül volt a két fiba lelkésze. Az ő szolgálata alatt 
realizálódtak azok az anyagi feltételek, amelyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a két 
gyülekezet Ecsenytől elszakadjon, és önálló egyházközséggé alakuljon. A jogi önálló
sulás 1927-ben -  Kéri János (1926-1933) lelkészsége idején -  történt meg. Az 
anyagyülekezeti státust ugyan a nagyobb lélekszámú Somogyvámos kapta, de a hácsi 
fiba is gazdagabb lelki életet élhetett a gyakoribb lelkészi szolgálat által.

A leánygyülekezet tagjaiban régóta élt a vágy, hogy istentiszteletre az iskola vagy 
a 9 kilométer távolságra lévő somogyvámosi anyagyülekezet temploma helyett ismét 
saját templomába járhasson, ezért már az első világháború előtt megkezdte az építke
zéshez szükséges pénz gyűjtését. Az összegyűjtött 5900 korona azonban hadikölcsön- 
ben ragadt. A templomhoz vásárolt 44 000 téglát pedig a háborút követő zivataros idő 
haszonlesői vitték el.

Közben lélekszáma szépen gyarapodott és anyagiakban is erősödött. 1933-ban már 
329 tagja volt a gyülekezetnek, és 36 gyermeket oktatott Simon Lajos lévíta-tanító. A 
gyülekezet alkalmasnak találta az időt arra, hogy régóta dédelgetett tervét megvalósít
sa. Az ifjúsági egyesület az épülő templom javára műkedvelő előadásokat tartott. A 
gyülekezet gyűjtésbe kezdett, és közadakozásból 9000 pengőhöz jutott. A téglát 
Ritzeld György adta téglaégetőjéből, a homokot Nádassy Kálmán gyugyi földbirtokos 
biztositotta, a tetőcserepet Simon Lajos, a gyülekezet tanítója, az építkezés buzgó szer
vezője adományozta.

Az építkezésből a gyülekezet minden munkaképes tagja nagy lelkesedéssel vette 
ki részét. A templom 1934 őszén -  2 hónap alatt -  tető alá került, de ezzel a gyüle
kezet teljesítőképessége kimerült. A befejezéséhez még 3000 pengőre volt szükség, 
ezt a Harangszó útján befolyt olvasói adományok és a gyülekezeti offertóriumok biz
tosították.

A Hácson ma is álló kis templom Takács Ernő építész, fonyódi hittestvér tervei 
szerint készült magyaros jellegű toronyalakítással, falusi házakra emlékeztető 
oromfal-vonallal és bejárattal, egyszerű, sima falazással. A templom felszentelése
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1936. októbei 18-án történt D. Kapi Béla püspök szolgálatával. Az egyházközség lel
késze Halász Béla volt.

A hácsi 111 iában 1940-ben már 340 evangélikust tartottak számon. Az iskolában 32
gyermek tanult. A gyermekek oktatását Simon Lajos lévita-tanitó végezte. A lelkipász
tori szolgálatot Schöck Gyula látta el.

Az iskolát és az egyházi ingatlanokat 1948-ban államosították. A lévita-tanítói 
szolgálat megszűnésével a leánygyülekezet helyben lakó lelki vezető nélküli életre 
kényszerült, de erős hittel állta a próbatételeket, és nem riadt vissza az áldozatválla
lásoktól sem.

A gyülekezet 1951 nyarán orgonaharmóniumot vásárolt, a Pálvölgyi testvérek pe
dig oltárképet festettek. Alkotója Benedek Anna diakonissza. Az oltárkép a feltámadott 
Jézust ábrázolja tanítványai társaságában a galileai tenger partján, amint éppen megkí
nálja a frissen sült hallal Pétert. Mindkettőt ünnepi istentisztelet keretében adta át ren
deltetésének Káldy Zoltán pécsi lelkész. Az evangelizációval egybekötött ünnepi alkal
mon az orgona mellett Weltler Jenő orgonaművész, a Lutheránia karnagya szolgált, az 
énekszámokat Záhony János operaénekes adta elő, az evangelizációs szolgálatot Káldy 
Zoltán végezte.

Schöck Gyula Hácsra kihelyezett segédlelkészeként -  1954-től -  Vértessy 
Rudolf gondozta a gyülekezetét. Szolgálati területe 1955 novemberétől kibővült, 
mert -  Schöck Gyula halála, majd az ideiglenesen Somogyvámosra küldött Benes 
Miklós távozása után -  pásztora lett az anyaegyháznak, a hácsi filiának, valamint a 
hozzájuk tartozó szórványok evangélikusainak. Bizonyára szerepe volt abban, hogy
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a hácsi fília 1956-ban Somogyvámossal társult egyházközséggé alakult. Uj státusuk
ban azonban csak rövid ideig szolgálta a gyülekezeteket, mert 1957-ben Bábony- 
megyerre távozott.

A társegyház lelkészi hivatalába 1957. január 27-én iktatta be Madarász István bu
dapesti segédlelkészt Kutas Elek esperes. A két gyülekezet azonos gondossággal való 
lelki vezetése nem kis feladat elé állította a fiatal lelkészt. Községeiket ugyanis csak 
1965-től köti össze kövesét, addig gyalog, kerékpáron, motorkerékpáron kellett meg
tenni a közöttük lévő 9 kilométer erdei utat.

Ám a megváltozott státus, a kedvezőbb közlekedési körülmények és a gondos lel
kipásztori munka sem tudta megakadályozni a szinte minden magyar íalusi gyülekeze
tei sújtó lélekszámcsökkenést. Az új munkalehetőségek keresése, majd meglelése egy
re több fiatal család elköltözéséhez vezetett Hácson is.

A gyülekezetei 1992-ben kárpótolták elvett iskolájáért. 1993-ban Madarász István 
lelkész vezetésével az 57 éves templomon felújításokat végeztek. Ekkor kapott új, 
müemlékpala-héjalást a tető. Az október 17-én megtartott hálaadó istentiszteleten dr. 
Sólyom Jenő egyházkerületi felügyelő is részt vett, és dr. Harmati Béla püspök szolgált
igehirdetéssel.

Madarász István közel 40 évig volt a hácsi hívek lelkipásztora. 1996 szeptembe
rében adta át a szolgálatot Smidéliusz Gábor segédlelkésznek, hogy azután -  immár 
nyugdíjasként -  teljes erejét a balatonboglári templom és parókia építéséie fordít
hassa. Smidéliusz Gábor 1 évi munkálkodást követően Nagytarcsára került. Utódja

76



Aradi György lett, akit 3 évi segédlelkészi szolgálat után lelkészéül választott a tár
sult egyházközség. Hácsi beiktatása 2000. november 4-én volt Szemerei János espe
res szolgálatával. Az ünnepi istentiszteleten Ittzés János püspök hirdette az igét.

A hácsi templom komplex felújítási munkálatai 2004 augusztusában kezdődtek, 
melynek során az erősen károsodott födém-, tető- és toronyszerkezetet kicserélik, majd 
teljes külső-belső felújítással szebbé és komfortosabbá teszik. A 68 éves templom 
megújítását SAPARD pályázati forrás, valamint jelentős közadakozás és közegyházi 
támogatás biztosítja.

A balatonboglári körzet
A körzet és egyben a társult egyházközség székhelye a Balaton déli partján fekvő üdü
lőváros: Balatonboglár.

A mai társegyházközség Balaton-parti részének Balatonboglártól keletre eső szaka
sza 1938-ig Kötcse gondozásában állt. Fonyód körzetét a somogyvámosi -  illetve rö
vid ideig a kaposvári -  evangélikus lelkész látta el alkalmi lelkészi szolgálatokkal.

A szórványhívek gyülekezetté szervezése 1938-ban kezdődött, és 1939-ben alakult 
meg ezen a területen a Balaton-Délvidéki Missziói Kör (későbbi, 1966-tól használatos 
nevén Balatonszárszói Evangélikus Gyülekezet). Ebből a Balatonszárszótól keletre le
vő rész Siófokhoz került 1982-ben, Balatonboglár pedig Madarász István Somogy vá- 
mos-hácsi lelkész ideköltözésével székhelye lett a nyugati, Balatonszemestől Bala- 
tonfenyvesig terjedő terület evangélikusságának. Itt 3 városban és 12 községben élnek 
evangélikusok. A Somogyvámos-Hács körzettel való társulás 1995-ben történt.

Balatonbogláron a múlt század közepén csupán néhány evangélikus élt, de már egy 
évszázaddal korábban (1856-ban) az akkor Zala megyéhez tartozó Rendekről szárma
zó Bárány Dénes evangélikus földbirtokos kápolnát építtetett -  az ún. vörös kápol
nát -  a Temető-dombon (ma Kápolna-domb). Az építmény nem sokkal később a 
Gaál család birtokába került, de új, katolikus tulajdonosa végrendeletében meghagy-
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ta, hogy abban évente egyszer, Űrnapkor evangélikus istentiszteletre hívogassanak a 
harangok. Ez meg is történt. A második világháború utáni állapotok azonban megsza
kították a folytonosságot, és csak 3 évi szünet után, 1947-ben nyílt erre ismét lehető
ség Németh Tibor missziói lelkész szolgálatával. Az 1950-es évektől már nemcsak
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Űrnapon, hanem a nyári időszak minden vasárnapján volt istentisztelet a „Gaál”- 
kápolnában 1962-ig. Akkor illetéktelenek vertek benne tanyát, s az épületet állami ke
zelésbe kellett venni.

Bibliaórák és evangélikus összejövetelek számára hosszú éveken keresztül az 
Ittzés-nyaraló adott otthont péntek délutánonként. 1962-től 1999-ig (a bogiári templom 
felépítéséig) mind Bogláron, mind Lellén a református templomban tartották az isten
tiszteleteket havi két-két alkalommal.

Több templomba járnak híveink ebben a körzetben. A Balatonfenyvesen lévő refor
mátus templom evangélikus telekadomány és gyűjtés segítségével épülhetett meg, 
amelynek révén az itt élő evangélikusok örökös használati jogot élveznek a nyári sze
zonban különösen közkedvelt templomban.

Fonyódon, a Sípos-hegyen 1936-ban protestáns templom épült a helyben lakó, de
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főleg a fonyódi evangélikus és református villatulajdonosok áldozatából. A templom 
építésének kezdeményezői és főszervezői református részről dr. Matolcsy Sándor ügy
véd, a Dunántúli Bank és Takarékpénztár Rt. vezérigazgatója, evangélikus részről dr. 
Matolcsy Sándomé, May József, Fonyód első jegyzője és vitéz Ottóffy Ottó fürdő- 
egyesületi igazgató, agrármérnök voltak. Az építkezéshez evangélikus részről telek
áradománnyal Bihari Józsefné, telek adományozásával dr. Basch Lóránt nyújtott nagy 
segítséget. Az oltárkép a töviskoronás Krisztus-főt ábrázolja. Alkotója Halvax Gyula 
kaposvári festőművész. A templomot Horváth Andor tervezte egy opatijai valdens 
templom mintájára. Stílusa eklektikus. Felszentelését D. Kapi Béla evangélikus és 
Medgyaszay Vince református püspök végezte 1936. július 12-én.

A protestáns templomban és a polgári áldozatok emlékművénél 1993. március 14-én 
ökumenikus istentiszteleten emlékeztek az 1848^19. évi eseményekre és azokra az 
egyházi és világi személyekre, akik hazánk idegen katonai megszállása, a diktatúrák, 
illetve a vallásszabadság tartós megsértése idején (1944. március 19. és 1991. június 30. 
közötti időben) egyházuk érdekében Fonyódon szolgáltak. A szertartásban részt vett 
Balázs Béla római katolikus megyés püspök, D. dr. Harmati Béla evangélikus püspök, 
dr. Márkus Mihály református püspök és dr. Schweitzer József főrabbi.

Balatonszemesen1967-ben -  Kardos József lelkész balatonszárszói szolgálata 
idején -  épült fel a torony és a harang nélküli kis templom (imaház). Felszentelését 
1967. december 3-án végezte D. Káldy Zoltán püspök. A templom szószékét, oltárát és 
keresztelőkövét Kardos József lelkész tervezte és készítette.

A balatonboglárievangélikus templom gyönyörű természeti környezetben, a város
által adományozott telken, a Várdombon épült 1995 és 1999 között. A terméskőből 
épített, hajlított faszerkezetű, kupolás templom -  a bogiáriak szeretett „lelki otthona” 
-  pár év alatt idegenforgalmi nevezetesség lett, sőt (2002-ben) elnyerte Balatonboglár 
város Esztétikai Díját is. Az utcaképhez alkalmazkodó, a régi -  19. századból fenn
maradt -  bogiári házakra emlékeztető, nyeregtetős parókia 2000-ben készült el. Az 
épületkomplexumot Nagy Tamás Ybl-díjas építész tervezte.

Az építkezés buzgó szervezője Madarász István volt, aki -  1996-ig a gyülekezet 
parókus lelkészeként, majd nyugdíjas lelkészként -  vállalta az épitkezés minden gond
ját és felelősségét is. A templom és a parókia felépítése 137 millió forintba került. A 
költségek fedezetét a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Bajor Evangélikus Egyház, 
a Lutheránus Világszövetség, a hazai Gusztáv Adolf Segélyszolgálat és sok hazai gyü
lekezet adománya, valamint a hívek által végzett jelentős társadalmi munka biztosítot
ta. A templom felszentelését D. dr. Harmati Béla püspök végezte 1999. május 22-én, a 
parókiáét pedig Ittzés János, az újjáalakult Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke 
2000. november 4-én. Azóta a társult egyházközség székhelye Balatonboglár.

Új orgonával gazdagodott 2001 -ben a gyülekezet. A Magyarországi Evangélikus 
Egyháztól pályázat útján kapott egymanuálos, négy regiszteres Paulus orgona megszó- 
laltatója Kőröshegyi Adrienn kántor.

Az építkezések ideje alatt is folyt a lelki gondozás. Madarász István lelkészi munká
jának folytatóiként frissen végzett, fiatal segédlelkészek álltak szolgálatba a nagy kiter
jedésű társult egyházközségben. 1996 szeptemberétől Smidéliusz Gábor segédlelkész
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volt az építkező hívek pásztora. Kihelyezése 1 évig tartott, majd Nagytarcsára került. 
Utódja Aradi György segédlelkész lett, akit 3 évvel később lelkészének választott az 
egyházközség közgyűlése. Balatonboglári beiktatása 2000. november 4-én volt 
Szemerei János esperes és Ittzés János püspök szolgálatával.

Balatonbogláron és környékén 2001 ádventjétől egész éven át tartó német nyelvű 
szolgálat van, amelyet Karin Weisswange nyugdíjas német lelkésznő lát el. Szolgálatát 
ünnepélyes keretek között 2002. július 13-án Ittzés János püspök is megerősítette.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK

Somogyvámos-hácsi körzet
Lelkészek: Brenner(Berkényi) Ede adminisztrátor (1921-1922), Bockó Gyula 

helyettes lelkész (1922-1926), Kéri János helyettes lelkész (1926-1927), lelkész 
(1927-1933), Ládonyi (Ladila) György helyettes lelkész (1933-1935), Halász Béla 
helyettes lelkész (1935-1937), Mészáros Sándor helyettes lelkész (1937), Schöck 
Gyula (1937-1956), Vértessy Rudolf helyettes lelkész (1956), Madarász István 
(1957-1996), SmidéliuszGábor segédlelkész (1996-1997), Aradi György segéd
lelkész (1997-2000), majd lelkész (2000-).

Schöck Gyula mellett segédlelkészek: Benes Miklós Somogyvámoson (1955), 
Zsemberovszky János Hácson (1951-1953), Vértessy Rudolf Hácson (1954-1955).

Tanítók, lévita-tanítók Somogyvámoson: Vincenz (?), Peter Windl (?), Bara
bás István (1824-1839?), Löbel Konrád (7-1843-18
Széles Gyula (1909-1910), Böhm(később Böjté) Sándor (1911-1941), ifj. Böjté Sán
dor helyettesként (1942), Szakái Józsej (1943—1948), (!), Seregi László kántor-hittan- 
tanár (2001-).

Tanítók, lévita-tanítók Hácson: Weisz János (1834-?), Ritzeld György 
1858-?), Bekker Konrád (1874-1889), Muhi Gusztáv Adolf (1889-1892), Amtmann 
János (1893-1895), Polster János (1896-1910), Wallner Gyula (1911-1913), 
Petter János (1913—1916), Simon Lajos (1917—1948), (!), Seregi László kántor- 
hittantanár (2001-).

A felsoroltakon kívül mindkét gyülekezetnek voltak oklevél nélküli tanitói, akik 
egyben lelki vezetőként is szolgáltak.

Felügyelők: Nádassy Ferenc Gyugy, dr. Wetter Ambrus Kaposvár, May József 
Fonyód (1935-1985), Takács László Lengyeltóti (1986-1997), Mátrai Zoltán 
Fonyód (1997-).

Balatonboglári körzet
Lelkészek: Békés József segédlelkész (1938), Buthy Dénes segédlelkész (1939- 

1940), Sághy Jenő segédlelkész (1940-1946), Németh Tibor segédlelkész (1946-1948), 
Riesz György segédlelkész (1949-1950), Szakái Árpád segédlelkész (1951-1953), 
Tompa Zoltán segédlelkész (1953-1954), Szimon János segédlelkész (1954-1956), 
Riesz György (1956), Varga Árpád segédlelkész (1956-1957), Kiszely Sándor 
segédlelkész (1958-1959), Zászkaliczky Pál segédlelkész (1959-1961), Kardos József 
(1961-1974), Zelmann Pál segédlelkész (1974-1979), Madarász István (1979-1996),
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Smidéliusz Gábor segédlelkész (1996-1997), Aradi György segédlelkész (1997-2000), 
majd lelkész (2000-).

Felügyelők: dr. Kiss Ödön Balatonszemes (1938-1947), Ottóffy Ottó Fonyód, 
(1948-1964), Sándorfi Menyhért Balatonszemes (1965-1970), Kereszt Tivadar 
Balatonszemes (1971-1996), Mátrai Zoltán Fonyód (1997-).

A JELEN

A Somogyvámos-Hács körzet elköltözések miatt fogyó evangélikus lakosságát jól 
ellensúlyozza a lélekszám Balaton-parti örömteljes gyarapodása. Az összesen 24 te
lepülésre -  közülük négy városra -  kiterjedő gyülekezet egyik legnagyobb felada
tot jelentő és egyben legnehezebben végrehajtható szolgálata a hitoktatás. Ezért is 
nagy öröm, hogy a parókus lelkész mellett 2001 őszétől a Somogyvámos-Hács kör
zetben kántor-hittantanár is végez rendszeres egyházi szolgálatot. Ugyanakkor szak
értő vezetésével új szolgálati területként 30-35 fős ökumenikus énekkar kezdte meg 
működését -  a keresztyén öröksége mellett indiai védikus kulturális központjáról 
híressé vált -  Somogyvámoson.

Speciális adottsága a gyülekezetnek, hogy a Balaton nagy idegenforgalmú déli 
partjának 7 települését is magába foglalja. Ebből 5 helységben -  Balatonbogláron 
minden vasárnap délelőtt 11 órakor, a többi szolgálati helyen átlag kéthetenként, meg
határozott időpontban -  van istentisztelet. A helyben élő és az ide látogató német 
ajkú testvéreink számára 2001 ádventjétől rendszeresen folynak istentiszteleti és 
közösségi alkalmak Balatonbogláron, Buzsákon (a római katolikus templomban) és 
Gyugyon. Nagy öröm, hogy az új balatonboglári templomban a hirdetett ige mellett a 
zene nyelvén is gyakran megszólal az evangélium. A kitűnő akusztikájú templomban 
szívesen szolgálnak vendégénekkarok, zenekarok és orgonisták is.

A balatonboglári gyülekezeti központ székhelye lett a környező településeken 
szolgálatot végző Bogiári Gyermekjóléti és Családsegítő Alapítványnak, hétfőnként 
helyet ad a Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálatnak, amely elsősorban alkoholbete
geknek és hozzátartozóiknak nyújt segítséget, valamint az „ eMagyarország program
keretében internetes elérést biztosít heti 16 órában.

Reménységgel tekintünk arra a formálódó gyülekezetre, amely Krisztus népeként a 
hagyományokban drága kincset őrzők és az újonnan érkezők számára is nyitott kíván 
maradni, hogy így hívjon tanítványságra, Krisztus-követő örvendező életre.

Forrásanyag

A déli egyházkerület név- és címtára. Kézirat. 1998.
A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875, Czéh Sándor Nyomdája. 
A Dunántúli Ag. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, 1910, Főiskolai Könyvnyomda.
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1933, Pohámik Nyomda. 
Evangélikus Elet, 1951/27. (Hács), 1951/32. (Balatonboglár), 1951/49. (Somogyvamos),

1997/46. (Balatonszárszó).  ̂ _  , . . . .
Evangélikus naptár, 1969/58. (Balatonszemes), 1995/108. (Hács), 2000/122. (Balatonboglar). 
Evangélikus templomok. Budapest, 1944, Evangélikus Templomok Kiadóhivatala.
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Harangszó, 1935/8. 63. o. (Hács), 1935/28. 23. o. (Hács), 1935/43. 357. o. (Somogyvámos), 
1936/43. 344 o. (Hács).

Kapernaum, 1995/11., 2000/31-33., 2002/39.
KSH, népszámlálási adatok. 2001.
Madarász István ny. lelkész adatközlései, 1999-2003.
Magassy Sándor, id.: Lelkészek és tanítók... Letétben az Evangélikus Hittudományi 

Egyetemen.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Névtára. Budapest, 1989, Evangélikus Sajtóosztály.
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940, Baross- 

Nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája).
Ottóffy Attila magánlevele közlésre szánt adatokkal, 2005.
Új Harangszó, 1947/25. (Balatonboglár), 1950/22. (Somogyvámos).
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CSURGÓI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8840 Csurgó, Basakúti u. 2. Tel./fax: (82) 471-968
Lelkész: Kendeh-Kircliknopf László segédlelkész.
• •

Önállósulásának éve: 1947 (már a reformáció korában is volt gyülekezete). 
Anyakönyveit 1947-től vezeti.

Csurgói anyaegyház
Lélekszám: 271/343/207. Presbitérium: Papp felügyelő, Takács

né és Korontos Sándor gondnokok, Horváthné Vármos Katalin pénztáros. Huszár 
Endre jegyző, Ureczky Attila számvevőszéki elnök, Imre Istvánná és Imre József 
számvevőszéki tagok, Ambrus Lászlóné, Barna Józsej'né, Békés Dávidné, Bukovics 
Szilvia, Dömötörfy József, Jánosa Ferenc, Kiss Tünde, Leli Lajosné, Loncsár 
Vendelné, Orbán Béláné, Papp Istvánná, Takács Jánosné, Tóth József, Tüske 

Józsefié, Varga Józsefné.
Tiszteletbeli presbiterek: Duics Pálné, Gál Sándorné, Imre Istvánná, id. Jánosa 

Ferenc, Kránicz János.
Kántorok: Varga Katalin, Varga Veronika.
Barcsi leányegyház
Lélekszám: 88/63/51. Presbitérium: Haga Ferenc gondnok,

___ /

ros, Bognár Ferencné, Gerhát Tamás, Mányák Éva, Molnár Lajosné.
Nagyatádi leányegyház
Lélekszám: 112/65/60. Presbitérium: Varga Vince gondnok, Berták Viktor, Csernyik 

Pál, Nagybocskai Tamás egyházmegyei felügyelő, Pálmai Ferencné, Vinkó Sándor.
Szórványai és lélekszámúk: Babócsa (4/-/-/, Bakháza (-), Bélavár (-), Bolhás 

(4/-/-), Bolhó (2/-/-), Darány (6/-/-), Drávagárdony (1/-/-),
Csokonyavisonta (8/-/-), Fonó (1/-/-), Görgeteg (10/-/-), Háromfa (2/-/-), 
Heresznye (2/-/-), Homokszentgyöigy (5/-/-), Istvándi (-), (1/-/-),
Kastélyosdombó (1/—/—), Komlósd (1/—/—), Lad (1/—/—), Lakácsa (—), Lábod 
(6-/-/), Ötvöskónyi(10/-/-), Patosfa (-), Péterhida (-), Potony (-), Rinyabesenyő
(-), Rinyanép (-), Rinyaszentkirály(3/-/-), (-), Somogyaracs (2/-/-),
Somogyudvarhely (6/-/-), Szenta (15/18/10), Szentborbás (-), Szülök (6/3/3), Tarany
(3/-/-), Tótújjálu (-), Vízvár (7/-/-).

Az egyházközség lélekszáma összesen: 578/492/318.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

A csurgói anyaegyház
Horvátország szomszédságában, a Duna—Dráva Nemzeti Park teiületén, szép termé
szeti környezetben helyezkedik el Csurgó. A leginkább Csokonai Vitéz Mihály révén
híressé vált formás kisvárosban régóta élnek evangélikusok.

Az első evangélikus templom és gyülekezet története a reformáció idejéig nyúlik
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vissza. Földesurai -  Enyingi Török Bálint, majd a Zrínyiek akkori tagjai -  evangéli
kusok voltak. Török Bálint elfogatása (1541) és Konstantinápolyba hurcolása után fe
lesége, Pemflinger Katalin, a „ lutheránus nőstényoroszlán ” is ide költözött két fiával 
a 12 évig (1531-1543) lakóhelyül szolgáló Szigetvárról.

Csurgónak azonban már 1618-ban református lelkésze volt Laskói János személyé
ben, s a gyülekezet a kiskomáromi esperességhez tartozott. Ugyanakkor Kis Bertalan 
püspök 1632. május 12-én Révkomáromi Horváth Andrást evangélikus lelkésznek 
avatta fel Csurgóra, aki akkor szimbolikus könyveinket is aláírta. A kálvini reformáció 
somogyi térhódítása következtében Csurgó temploma református, majd az ellenrefor
máció előretörésével ismét katolikus lett. Ez idő alatt is éltek itt nagy számban evan
gélikusok, azonban 1781 -re, II. József Türelmi Rendeletének idejére már annyira meg
fogyatkoztak, hogy önálló gyülekezetté alakulni és templomot építeni nem tudtak.

A Türelmi Rendelet után 2 évre -  1783-ban -  újra feléledt a környék és vele 
Csurgó evangélikussága is. Ebben nagy szerepe volt a szomszédos Porrogszentkirály 
erős hitű lelkészének, Balliér Istvánnak, a későbbi esperesnek. Tevékenysége nyomán 
a csurgói evangélikusok már 1784-ben Porrogszentkirály fiókegyházaként vettek részt 
az ottani zsúptetős, fatemplom építésében. Ezt követően pedig -  növekvő lélekszám- 
ban -  hosszú évtizedeken át csapatostul jártak Porrogszentkirályra istentiszteletre.

Csurgón 1875-ben 200 evangélikus élt, de a 20. század első évtizedeiben lélek
számúk már meghaladta a 300-at. 1910-ben a gyülekezetnek 309 tagja volt, közülük 
23-an voltak iskoláskorban.

Csurgón csak 1921 óta van evangélikus istentisztelet. A rendelkezésre álló adatok
ból az első istentisztelet pontosabb ideje és helye nem állapítható meg, de valószínű, 
hogy az egykori állami tanítóképzőben kerülhetett erre sor. Később azonban az isten- 
tiszteleti alkalmakat a református gimnázium tornatermében tartották a templom fel
épüléséig, 1936-ig. Ez idő alatt Balogh István, Bojsza János, Lágler Béla és Békés 
József porrogszentkirályi -  különböző státusban lévő -  lelkészek pásztorolták a 
csurgói fiókegyházat.

A 310 lelket számláló gyülekezet 1930-ban inditotta meg a templomépítés mozgal
mát Jamrich Béla világi elnök vezetésével. Az ünnepélyes alapkő-elhelyezés 1935. no
vember 24-én volt. Felszentelését 1936. október 11-én végezte D. Kapi Béla püspök, 
Horváth Lajos esperes segédletével. Az akkori modem nemzetközi építészet leegysze
rűsített formáihoz jól alkalmazkodó, az egyszerűségében is szép templomot Kalmár 
Zoltán építészmérnök -  a nagykanizsai gyülekezet felügyelője -  tervezte. Az oltárt 
és a szószéket Fekete Dezső, rákosszentmihályi műasztalos készítette. Az oltárkép 
Rakssányi Dezső festőművész, képzőművészeti főiskolai tanár alkotása, és Krisztust 
ábrázolja a gyermekek között. Ezzel a művész a lelkes dunántúli evangélikus gyermek
seregnek állít emléket, akik gyűjtőlapocskákon jegyzett, 2 fillérekből összegyűjtött 
adományaikkal járultak hozzá a templom felépítéséhez. Az így összegyűjtött összeg 
több mint 5000 pengőt tett ki. Alig két hónap múlva ismét örömünnepe volt a csurgói 
hiveknek. Egy áldozatkész idős házaspár -  Ladila József és neje, Marics Éva -  320 
kg-os harangot ajándékozott az új templomba.

Az immár templommal is rendelkező gyülekezet lelki gondozásával Lágler Béla
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porrogszentkirályi lelkész előbb Békés József segédlelkészt, mindenkori segéd
lelkészeit, majd 1942. március 23-tól Szekeres Elemér segédlelkészt bízta meg.

A templom kiállta a második világháború viszontagságait, de közvetlenül a németek 
kivonulása előtt — amikor felrobbantották a szomszédos református templomot — na
gyobb sérüléseket szenvedett, de a gyülekezet a következő néhány évben helyreállította.

A több mint másfél évszázadon át Porrogszentkirályhoz tartozó fiókgyülekezet 
1947. május 11-i közgyűlésén határozta el az anyagyülekezettől való elszakadását. 
Az önállósult gyülekezet 1948. február 8-án választotta meg első parókus lelkészévé 
Szekeres Elemért, aki addig segéd-, illetve helyettes lelkészként szolgált. Ugyaneb
ben az évben lelkészlakást is vásároltak számára, amely közel fél évszázadon keresz
tül szolgált a lelkészcsalád otthonául. 1994-ben ennek eladásával közvetlenül a 
templom mellett sikerült újabb épületet venni lelkészlakás céljára. A házhoz tartozó 
melléképület felújításával — 1996 szeptemberétől — gyülekezeti teremmel is gyara
podtak. Ez időben (1994-2001) Dénes Ilona volt a gyülekezet lelkésze.

Dénes Ilona lelkésznő távozása után Sikter János -  a szomszédos porrogszent
királyi lelkész -  helyettes lelkészi státusban gondozta a gyülekezetét. 2002. augusz
tus 15-től a fiatal Kendeh-Kirchknopf László segédlelkész lett az időközben átszerve
zett Csurgó-Nagyatád-Barcs gyülekezeteit magába foglaló egyházközség pásztora.

Egyidejűleg a gyülekezet épületeinek arculata is megváltozott. A buzgó hívek elő
ször felújították a templom tető- és falszigetelését, majd a parókiát, ezt követően -  az 
adakozás és a lelkesedés láttán -  tervbe vették a templombelső megszépítését is. A 
több mint 12 millió forintos költséggel elvégzett munka gyümölcséért -  2003. szep
tember 28-án -  ünnepi istentiszteleten adtak hálát a Teremtőnek. Az ünnepi esemé
nyen Ittzés János püspök hirdette az igét.

A  b a rc s i leá n yeg yh á z

Az egyházközség székhelyétől -  Csurgó várostól -  legtávolabb fekvő gyülekezet 
Somogy megye déli részén, Horvátország tőszomszédságában, a Dráva mentén talál
ható Barcs város filiája.

A barcsi -  német eredetű -  evangélikusok az 1830-as években kezdtek gyüleke
zetbe tömörülni, és fíliaként a vései anyaegyházhoz csatlakoztak. Első, Semmelroth 
nevű tanítójuk — feltehetően az 1840-es évek közepétől — a tanulókat egy magánház
nál oktatta, s ott tartott istentiszteletet is. Utódja -  1853-ban -  ifj. Schild János lett, 
aki 2 éves munkálkodás után Tolna megyében nyert állást. Átmenetileg idősebb Schild
János iparos tanította a gyermekeket a betűvetés mesterségére.

A kis gyülekezet 1856-ban iskolaépítésbe kezdett, majd annak felépítése után, 
1858-ban, megválasztotta Plevniczky Pált tanítójának, aki lévita-teendők (keresztelés, 
temetés) végzésére is felhatalmazást nyert. Három évig tartó munkálkodás után ő is 
Tolna megyébe távozott, s csak 1864-ben — 3 év múlva — lett ismét tanítója a fí 1 iá
nak Gamauf József személyében. Ő 1893-ig -  nyugdíjba vonulásáig -  hűségesen 
szolgált. Az egyházmegye 1875-ben a lelkigondozás megkönnyítése céljából a leány
egyházat Porrogszentkirályhoz csatolta. Ekkor 60 lélek -  közöttük 8 tanuló -  al
kotta a gyülekezetei.
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Utolsó tanítójuk Fuchs Pál (1893-1932) volt -  a későbbi iharosberényi, majd 
nagykanizsai lelkész apja aki fiatal tanítóként nagy lendülettel látott a gyülekezet 
fejlesztéséhez. Munkálkodása első felében -  politikailag és gazdaságilag egyaránt ne
héz időben -  a gyülekezet lelkiekben, számszerűségében és anyagiakban egyaránt 
gyarapodott. Az imaház kicsinek bizonyult a 125 lélekből álló leánygyülekezet számá
ra, ezért azt eladták, és egy nagy házat vettek, amelyben tanítólakást, iskolát, valamint

• •

toronnyal, haranggal ellátott imatermet (templomot) rendeztek be. Ünnepélyes felava
tását 1906 őszén végezte Németh Pál esperes.

Barcs első világháború okozta státusa, különleges politikai és gazdasági helyzete 
azonban a gyülekezetre is rányomta bélyegét, lélekszáma csökkent. A lelki gondozás 
biztositására missziói gyülekezet megszervezése látszott a legmegfelelőbbnek. A szer
vezést Cséry (Berger) Lajos segédlelkész (1926-1927), Fuchs Pál, a tanító segédlel
kész fia (1931) és Bauer Béla végezte. A helyben lakó evangélikusok száma ebben az 
időben (1932) alig érte el a százat.

Hivatalosan 1932-ben alakult meg a Barcs-Nagyatád-Somogyszobi Missziói Gyü
lekezet, Barcs székhellyel. A megalakulást követő esztendőkben Bauer Béla -  később: 
dr. Bányai -  (1932-1934), majd Kádár Gyula (1934-1936) helyettes lelkész gondoz
ta a híveket. A missziói körzet szükségességét jól jelzik az adatok: 1934-ben 9 kereszte
lést, 1 vegyes esketést, 6 temetést és 10 gyermek konfirmálását végezte a szórványvidék 
lelkésze. Távozása után Molnár Lajos (1936-1973) volt a gyülekezet hűséges lelkigon
dozója. Szolgálatát 1941-ig helyettes lelkészi, 1941-től választott lelkészi minőségben 
látta el, haláláig. 1973-ban hunyt el, a barcsi temetőben nyugszik.

A szomszédos egyházközségek lelkészei 1973 és 1996 között helyettes lelkészként 
gondozták a missziói kör híveit. 1996-ban a gyülekezetek a porrogszentkirályi egyház- 
községhez csatlakoztak leányegyházként. 2002 augusztusától Barcs már Csurgó filiája.

A templombelsőt és a -tornyot felújították, s üzembe helyezték az eMagyarország pon
tot 2004 őszén. November 14-én a hálaadó istentiszteleten Ittzés János hirdette az igét.

A n a g ya tá d i leá n yeg yh á z

Nagyatád -  a filia központja -  Csurgótól délkeletre, kb. 25 kilométerre fekvő város.
Az 1875-ös névtárban Vése szórványai között szerepel, de a benne lakó evangélikus 

lelkek számát nem találjuk az adatok között. 1910-ben 54 lélekkel tartották nyilván.
Az ott élő evangélikusok gyülekezetté szerveződésében sokat jelentett a Bácskából, 

erős hittel érkező Lelbach Keresztély személye. O 1905-ben megvette a nagyatádi ura
dalmat, és a sivárnak ítélt lelki viszonyok ismeretében megkezdte a hívek összegyűlté-

r

sét. Áldásos munkája nyomán -  1910. október 29-én -  megalakították a Nagyatádi
r ___  ___

Ágostai Hitvallású Evangélikus Fiókegyházat Németh Pál vései lelkész, somogyi es
peres elnöklete alatt. Az önzetlen birtokos még azon a napon 1600 négyszögöl belső
telket adományozott az új gyülekezetnek.

A megalakulást követően a reformátusoknál már meglévő fiókegyházzal közös 
egyház alakítását indítványozták, s ennek megfelelően kezdték meg a külső épitkezés 
szervezését. Az adományozók sorát Lelbach Keresztély vezette.

A két fiókegyház közgyűlése 1923 januárjában a közösen gyűjtött vagyon felosztása
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mellett döntött. Fél évvel később a Mesterházy Sándor esperes és Németh Pál parókus 
lelkész jelenlétében megtartott közgyűlésnek a missziói segédlelkészi állás megszerve
zése volt a fő tárgya. A gyűlésen a jelenlévő vagyonosabb egyháztagok jelentős felaján
lásokat tettek az anyagi fedezet biztosítására.

A gyülekezetét 1925 júniusában Kapi Béla püspök látogatta meg. A váratlan látoga
tásról szóló értesítés kézhezvétele után a kis gyülekezet lelkes munkával imaházat ren
dezett be a felügyelőjétől -  Lelbach Keresztélytől -  kapott épületben. A berendezés 
költségeit (18 millió koronát) a felosztott pénzből fedezte. A váratlan püspöki egyház
látogatást az imaház felavatása tette még emlékezetesebbé. Az épület később a kincs
tár bérleménye lett, az imaház berendezései ideiglenes helyre kerültek.

A gyülekezet 1926. október 31-én istentisztelettel ünnepelte a reformáció emlék
napját, s akkor végezte itt első szolgálatát Cséry (Berger) Lajos missziói segédlelkész.

A közgyűlés 1929. szeptember 29-én döntött a templomépítés ügyében. Az építke
zés 1930. június 23-án indult Trattner János építész terve, kivitelezői munkája és jelen
tős adománya segítségével. A többi adományozó és érte munkálkodó hívő neve „fent” 
jegyezve van. Sass István nyugalmazott tanító -  a gyülekezet első gondnoka -  lel
kes szervező tevékenysége itt is említést érdemel.

A templomot -  és benne az egykori imaház berendezéseit -  1930. szeptember 
14-én avatta fel D. Kapi Béla püspök.

A lelkész nélküli, templommal rendelkező gyülekezet harmincas években folyó éle
tét pedig érzékeltesse az a pár mondat, amelyet Sass István hagyott ránk a korabeli Ha
rangszóban: „Mi evangélikusok az egyetemes papság elvét valljuk és hirdetjük, tehát: 
kövessük is. Mi követjük. Minden vasár- és ünnepnapon összejövünk a mi szép kis 
templomunkban, ott buzgó ének után, én, mint kis gyülekezetünk véne, ájtatos imával 
fordulok az egek urához s mi kevesen úgy össze tudunk forrni abban a buzgó imában, 
hogy szívünkben felvidulva, lelkűnkben megnyugodva térünk haza a csendes hajlé
kunkba... Amidőn eljön a mi szeretett gondozó lelkészünk, 20-30 meghívóval megmoz
dítom az egész vidéket, s akkor megtelik a m kis templomunk hívekkel és buzgósággal, 
a prédikáció alatt felragyognak a szemek, s minden ragyogásuk azt mondja: milyen jó, 
hogy van nekünk is templomunk. "

A templom első harangját 1936. szeptember 8-án avatta fel Horváth Lajos esperes. 
Avatóbeszédének alapját a harang felirata képezte: „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg 
ne keményítsétek a szíveteket!” Az ünnepségen Békés József segédlelkész és Kádár 
Gyula missziói helyettes lelkész hirdette az igét. A három és fél mázsás harang Sass 
István nyugalmazott igazgató-tanító ügybuzgóságának, valamint a kis gyülekezet egy-
házszeretetének és áldozatkészségének köszönhető.

A Barcs-Nagyatád-Somogyszobi Missziói Gyülekezet megalakulása (1932) után a 
gyülekezet státusa megváltozott. A szolgálatot — amelyben ezt megelőzően a somogy- 
szobi református lelkész is segédkezett — a missziói körzet mindenkori lelkésze, illetve 
1973 és 1992 között Szekeres Elemér csurgói lelkész, majd 1992-től Nagybocskai Vil
mos nyugalmazott lelkész végezte. A missziói körzet 1996-ban megszűnt. A nagyatádi 
gyülekezet Porrogszentkirály filiája lett. A lelkészi szolgálatot változatlanul Nagybocskai 
Vilmos nyugalmazott lelkész végezte 2002 augusztusáig.



Az egyházmegyei felügyelői tisztséget 1994-től a gyülekezet egyik tagja -  a 
lelkész fia Nagybocskai Tamás tölti be.

A kis gyülekezet a múlt század második felében három nagyobb felújítást végzett 
templomán: Guoth Gyula gondnoksága alatt 1956-ban, valamint Pálmai Ferenc gond
noksága idején 1985 és 1987 között, illetve 1992-ben.

A gyülekezet 2000. június 25-én temploma felszentelésének 70. évfordulóját ünne
pelte. A jubileumi istentiszteleten Smidéliusz Zoltán eddigi és Szemerei János újonnan 
megválasztott esperes mellett Sikter János, a gyülekezet vezetőlelkésze szolgált.

A leánygyülekezet 2002 augusztusában Csurgóhoz került. Gondozását Kendeh- 
Kirchknopf László segédlelkész végzi. 2002-ben a leányegyház templomának új kar
zata és az alatta kialakított gyülekezeti terem is elkészült. A kis templom a gyülekezet 
egyetlen ingatlana. A benne kialakított terem lehetőséget biztosít a rendszeres hittan
óra, bibliaóra és kis létszámú egyéb gyülekezeti alkalom megtartására. Fűthetősége 
következtében télen az istentiszteletek is ott tarthatók. Megépítésével a templom alap
területe változatlan maradt, a gyülekezet által használható terület azonban a gyüleke
zeti teremmel növekedett. Ezért adtak hálát Istennek a nagyatádi és a környékbeli hí
vek 2002. november 17-én. Az ünnepi istentiszteleten Ittzés János püspök és Szemerei 
János esperes szolgált.

Nagybocskai Vilmos 2004. május 1-jén elhunyt -  a nagyatádi temetőben nyugszik.

LELKÉSZEK, TANÍTOK, ELÖLJÁRÓK

Csurgó
Lelkészek. A reformációt követő korból Révkomáromi Horváth András (1632-?) 

neve ismert. Az újjászerveződött gyülekezetben a lelkészi szolgálatot Porrogszent- 
királyról látták el az anyaegyház lelkészei: Balogh István (1921-1931), Bojsza János 
adminisztrátor lelkész (1931-1932), Lágler Béla (1932-1947), valamint a minden
kori segédlelkészek: Békés József (1936-1938), Tóth Sándor (1938), Zámolyi Gyula 
(1938-1940), dr. Pusztai László (1940-1941), Kiss Béla (1941-1942) és Szekeres 
Elemér (1942-1947). Az önállósulás után: Szekeres Elemér (1948-1994), Dénes 
Ilona (1994-2001), Sikter János helyettes lelkész Porrogszentkirályról (2001- 
2002), Kendeh-Kirchknopf László segédlelkész (2002-).

Felügyelők: Jamrich Béla (1936-1952), (!), Horváth József (1971-1986), Ureczky 
Attiláné (1986-1996).

Gondnokok az Óvárosból: Marics István (1945-1950), Horváth József (1950- 
1954), Túri József (1954-1959), Ritecz Mihály (1959-1961), Ritecz Sándor 
(1961-1988), Varga István (1988-1994).

Gondnokok az Újvárosból: Zsupanek István (1945-1980), Jánosa Ferenc 
(1981-1994).

Jegyzők: Biacs Jenő (1953-1969), Galambos László (1969-1994).
Pénztárosok: Varga István (1945-1951), Gerencsér István (1951-1961), Kránicz 

János (1961-1980), Imre Istvánná (1980-1988), Zsupanek Istvánné (1988-1994), 
Tóth József (1994-1998).

Kántorok: dr. Szabó Arpádné, Zámbó Gábor, Zsupanek István.
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Barcs
Lelkészek a missziói körzetben: Cséry (Berger) Lajos szervezőlelkész (1926-1927),

Fuchs (Fónyad) Pál ideiglenes segédlelkész (1931), Bauer (dr. Bányai) Béla
segédlelkész (1932-1934), Kádár Gyula segédlelkész (1934-1936), Molnár Lajos
helyettes lelkész (1936-1941), Molnár Lajos (1941-1973), Bándi István helyettes
lelkész (1973-1982), Smidéliusz Zoltán helyettes lelkész (1982-1992), Sikter János 
helyettes lelkész (1992-1996!).

Tanítók Barcson: Semmelroth (18457-1853), ifi. Schild János (1853-1855), id. 
Sehild János (1856-1857), Plevniczky Pál (1858-1861), (!), Gamauf József 
(1864-1893), Fuchs Pál (1893-1932).

Nagyatád
Lelkészek (helyben lakók): Cséry (Berger) Lajos missziói segédlelkész (1926- 

1927), Nagybocskai Vilmos nyugdíjas megbízott lelkész (1992-2002).

A JELEN

Az anyagyülekezet központjában a vasárnapi istentiszteleteken általában 25-30 sze
mély vesz részt, akiknek nagyobb arányát a nagyszülő korban lévő hívek alkotják. Az 
istentiszteleteken kívül bibliaórákon és ifjúsági órákon nyílik lehetőség a közös vallá
sos együttlétre.

Csurgón a két általános iskolában és a rendszerváltás után újraindított református 
gimnáziumban órarend szerint folyik a hitoktatás. Az általános iskolai hittanórákon 
23 általános iskolás gyerek vesz részt többé-kevésbé rendszeresen. A református 
gimnáziumban további 13 tanuló, hét osztályban, heti 14 hittanórában tanul evangé
likus hittant.

A gyülekezetből 2003-ban öten készültek a konfirmációra. Az ökumenikus kapcso
latok a helyi református és katolikus testvérekkel jók, évente az ökumenikus imahéten 
és a reformáció ünnepén is szeretetben és örömmel vannak együtt a különböző feleke
zetű hívek.
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ECSENY ES KORNYÉKÉ EVANGÉLIKUS
• •

EGYHAZKOZSEG

Cím: 7457 Ecseny, Templom u. 105. Telefon: (82) 704-256 
Lelkész: Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna.
Önállósulásának éve: 1784.
Anyakönyveit 1784-től vezetik.

Ecsenyi anyaegyház
Lélekszám: 69/150/120. Presbitérium: Schneiker János felügyelő, Réth János gond

nok, Pintér Sándorné pénztáros, Betz János, Frei Henrik, Győrfi Jánosné, Jusztusz 
Henrik, Jusztusz János, Máj Henrik, Raab Henrikné, Scherer János, Wilhelm János.

Bonnyai leányegyház
Lélekszám: 52/65/52. Gondnok: Tippel Konrádné.
Mernyei leányegyház
Lélekszám: 98/90/63. Gondnok: Pintér Jánosné.
Polányi leányegyház
Lélekszám: 40/50/24. Gondnok: Walter József.
Somogyszili leányegyház
Lélekszám: 83/100/55. Presbitérium: Szép Józsej'né gondnok, Jéttér Andrásné, Petz 

Fiilöp, Raffainé Giener Mariann, Sasvári Józsej'né, id. Szack Lászlóné, ifj. Szack 
László, Szép Tamás, Tavaszi Henrikné, Trapp Imre, Trappné Zsebők Tünde.

Szórványai és lélekszámúk: Felsőmocsolád (17/14/10), Fiad (1-/-), Gadács 
(10/10/10), Gamás (5/3/3), Igái (30/20/7), Kisbárapáti (6/-/-), Nágocs (8/-/-), 
Ráksi (25/21/19), Somogybabod (32/24/24), Somodor (13/8/6), Somogygeszti (2/-/-), 
Szentgáloskér (15/12/6).

Az egyházközség lélekszáma összesen: 506/567/399.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

Az egyházközséget Somogy megye keleti részén, a Tab és Kaposvár közötti területen 
található települések evangélikus lakói alkotják.

Az ecsenyi anyaegyház
Ecseny község Kaposvártól északkeletre, 30 kilométer távolságra fekszik.

A település története a régmúlt időkre nyúlik vissza. Egy 1193-ból származó -  a 
székesfehérvári János lovagok részére III. Béla által kiadott — megerősítő levélben 
Alhachim néven, pusztaként szerepel. 1357-ben Echen, 1470-ben Echyn alakban talál
ható az oklevelekben. Az 1574. évi török kincstári jegyzékben 7 házzal jelzik. A szá
zadok során több földbirtokos tulajdonát képezte. 1776-ban még pusztaként tartották 
nyilván, és abban az időben történt az evangélikusok letelepedése is.

Elsőként 25 német család költözött Ecsenybe, számuk hamarosan megduplázódott. 
Többségük Tolna-Baranya már kiépült falvaiból, kisebb részük somogyi községekből
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érkezett, másodlagos telepesként. Származásuk helye pontosan nem állapítható meg. 
Egy 1897-ből ránk maradt gyülekezettörténeti leírásban wiirttembergi eredet szerepel. 
Berkényi Ede lelkész azonban dr. Schmidt Henrik feltételezését tartotta valószínűbb-

r

nek. A szegedi egyetem filológia tanárának 1928-ban kelt sorai szerint ugyanis: „ Úgy 
látszik, a lakosság nagy része a Darmstadt, Kreuznach és Kaiserslautem között elterü
lő vidékről származik. Wiirttembergből csak kevesen jöhettek. ”

Letelepedésük első éveiben a kereszteléseket és az esketéseket a felsőmocsoládi re
formátus lelkész végezte. Távollétében a kisbárapáti katolikus plébános látta el ezeket 
a szolgálatokat. Istentiszteletre és úrvacsoravételre Tabra jártak, ahol akkor már önálló 
evangélikus gyülekezet volt.

A megnövekedett lélekszám -  és az időközben megjelent Türelmi Rendelet -  le
hetővé tette, hogy az ecsenyi evangélikusok anyagyülekezetté alakuljanak, illetve 
Mocsolád, Edde és Toponár filiákkal együtt lelkészt válasszanak és templomot építse
nek. Az ehhez szükséges engedély 1784. július 12-én érkezett meg a Magyar Királyi 
Helytartótanácstól. A hívek még abban az évben meghívták első lelkészüket, Ratkóczy 
Sámuelt, majd 1785-ben felépítették első templomukat. Akkor épült a parókia és való
színűleg az első iskola is. A gyülekezetei megszilárdító lelkész szolgálatának hirtelen 
halála vetett véget: 1787. december 25-én elhunyt. A gyülekezet első tanítója Verrasztó 
András lehetett, akit feltehetően Linde Konrád váltott fel.

A tárnokréti gyülekezetből meghívott Kutsán Pál volt a lelkész 1788-tól 1791-ig, 
akit Mezibrodszky István (1791-1795), Taubner András (1795-1805) és Erhardt Pál 
(1806-1811) követett. Az első ismert gondnokot Müller Dánielnek hívták, aki 1793 
és 1803 között -  haláláig -  töltötte be e nemes tisztséget.

A 18. század második felében és a 19. század elején az evangélikus lelkészek gyak
ran változtatták szolgálati helyüket. Ez alól az ecsenyi prédikátorok sem voltak kivé
telek. Ennek tulajdonítható, hogy alig több mint 10 esztendő alatt négy alkalommal 
került új pásztor a gyülekezet élére.

Erhardt Pál utóda a fiatal Fuhrmann János (1811-1815) lett. Az ő idejéből több 
esemény érdemel említést. Szolgálatának második évében renoválták a templomot, és 
az „oltár az Úrvacsora szereztetését példázó képpel és tzinből öntött 4 gyertyatartóval 
felékesíttetett ”.

Ecsenyre látogatott 1814-ben Kis János szuperintendens. A vizsgálat idején 455 lé
lek tartozott a gyülekezethez. Filiái közül Mocsolád lélekszáma 90, Toponáré 73, Vá
mosé 60, Eddéé 10, Polányé 17, Fiadé 12 volt. Az istentiszteleteket -  a sátoros ünne
peket kivéve -  német nyelven tartották. Úrvacsorával rendszerint minden újhold va
sárnapján, máskor kívánság szerint élhettek az arra vágyakozók. Az iskolamestert 
Lévay Lászlónak hívták, aki 45 gyermeket tanított. A parókia barátságtalan, az iskola 
falai omladozó állapotban voltak. A templom pedig a „Protokollum Visít. Superinten- 
dentalium" szerint: „az út mellett, a falun kívül, magas dombra helyeztetve vagyon, 
mekkorasága hosszában 8 ölet, szélességében 4 ölet, magasságában mintegy 3 ölet 
tészen, az ő belső térjében számiáltatván. Készült vályogból, részint égetett téglából 
épült fel. Oltára igen együgyü, chatedrája falból rakva. Keresztelő köve nincs, de van 
egy tzinkannája és egy öblös tzintála. A kórusa mind a kétfelöl deszkázattal körülvéve.
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A torony fából van, alulról négyszegletes, felül pedig a tetejéig gömbölyű, gombján 
tzinzászló, amelyen kimetszve az 1798. esztendő száma láttatik. Órája nincsen, hanem 
a számai megvannak. Két harang van benne. ” Az egyik harang 185 fontos, és rajta ez 
a felirat olvasható: „Johannes Fischer gas mich in Skizchen 1791. ” A másik harangon 
ugyanez a szöveg szerepel évszám nélkül.

A templomot 31 évig felavatás nélkül használták. Az ünnepi alkalomra 1816. au
gusztus 20-án került sor. A templom felavatását Novák Jakab szenior végezte. Az ese
ményen részt vett Horváth József somogydöröcskei, Laky János kötéséi és Liguszti Pál 
bábonyi prédikátor. Az ünnepi prédikácót Liguszti Pál magyarul, Fuhrmann János né
metül tartotta.

Fuhrmann lelkész a templom felavatása után már csak rövid ideig maradt a gyüle
kezetben. Utóda Liguszti Pál, bábonyi lelkész lett, aki Kis János szuperintendens „ ren
deletére s az ecsenyi népnek óhajtására és unszolására "jött a gyülekezetbe. 1818-ban 
a húsvét utáni 2. vasárnapon iktatta hivatalába Novák Jakab szenior, és húsz éven át 
(1818-1838) pásztorolta az egyre szaporodó és gyarapodó nyájat. A gyülekezet életé
nek eiTŐl az időszakáról Kis János szuperintendens újabb egyházlátogatásának jegyző
könyvei tanúskodnak.

A püspök második egyházlátogatása 1820. augusztus 14-én volt. A látogatás ide
jén a gyülekezethez 586 lélek tartozott. Vagyona nem volt. Ritkán adakoztak. A déká
ni feladatokat a curátor látta el. Harangozó hiányában a harangozást a tanító végezte, 
azonban ezért fizetést nem kapott. Minden vasárnap délelőtt és délután volt istentisz
telet. A „katechisátiók” Szentháromság vasárnapjától késő őszig tartottak. Hétközna
pi könyörgések nem voltak, mert a lakosság a templomtól nagyon messze lakott. A pa
rókia -  amelyet az előző püspöklátogatás óta felújítottak, és új istállót, pajtát és fé
szert is építettek mellé -  nagyon magányos helyen, közvetlenül az erdő szélén állt, s 
ezért,,lakásra nagyon félelmes ” volt. (Berkényi Ede igényesen elkészített kéziratában 
anekdoták is olvashatók Patkó Bandi hívatlan parókiái látogatásairól!) Az iskolán és a 
vele egy fedél alatt lévő tanítólakáson azonban semmi változtatás nem történt. Az is
kola tanítója a Somogydöröcskéről származó, 27 éves Ritzeld József volt, akit 1819. 
húsvét 3. napján -  akkor még a sátoros ünnepeket 3 napon át ünnepelték -  hozták 
Ecsenybe a bábonyi gyülekezetből. A tanító nótáriusi (jegyzői) hivatalt is viselt. A 
filiák közül Mocsoládon 93, Toponáron 80, Vámoson 111, Polányban 17, Eddén 10, 
Fiadon 12 lélek volt evangélikus. Osztályhelyzetüket tekintve a mágocsi Farkas Dániel 
és Farkas uraság nemes volt, a többség jobbágyként élt.

Kis János szuperintendens 1829-ben tartotta harmadik egyházlátogatását. A gyüle
kezet lélekszáma az előző látogatás óta eltelt idő -  nem egészen tíz év -  alatt 688- 
ra emelkedett, közben (1824) új iskola és tanítólak is épült a tűzvész áldozatául esett 
régi helyére. A sátoros ünnepek 3. napjának megünneplését betiltották. Mocsoládon 
88, Toponáron 81, Vámoson 123, Polányban 63 volt az evangélikus vallású lelkek
száma.

A gyülekezet lelkésze 1838. április 24-én, 62 éves korában elhunyt. A közel egy 
évig üresedésben lévő lelkészi állásra 1839. március 21-én Schöpf Jánost választották 
meg. A locsmándi születésű prédikátor a felsőnánai segédlelkészi állásból került
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ecsenyi hivatalába. A fiatal lelkészre és a gyülekezetre hamarosan nehéz napok virrad
tak, amelyekről így ír egyik levelében: „Az ecsenyiek minden élelmi forrásaiktól nap- 
ról-napra megfosztatnak. A földesurak minden földjeiket elszedték s így mint házaszsel
lérek kénytelenek kenyerüket és általában mindazt, ami az életnek fenntartására szük
séges egyedül napszámmal, részesaratással és csépléssel sokszor a 3-4. határban meg
keresni. Cséplésre sem igen tarthatnak számot már, miután mindenféle cséplőgépek fel
állíttatnak. Vérző szívvel s könnyekkel telt szemmel nézhetünk a reánk még a jövőben 
várakozó sorsunkra. ”

Helyzetüket tovább nehezítette, hogy súlyosan megbetegedett tanítójuk mellett az 
1842/1843. évben -  Roth János személyében -  segédtanítót is kellett tartani, vala
mint az, hogy templomukat a bedőlés veszélye miatt a hatóság bezáratta, és új templo
mot kellett építeni. Az építkezést 1842. április 12-én kezdték, és 1843-ban már állt a 
környék legszebb temploma.

Az építkezés megkezdésekor a pénztárban csupán 80 forint volt. A gyülekezet tag
jai szegények voltak, de nem voltak felelőtlenek. A templom életveszélyessé nyilvání
tása nem érte őket váratlanul, állagának romlásából ennek bekövetkezésére számítot
tak, és már 1837-ben elhatározták, hogy új templomot építenek. Nyomban hozzá is lát
tak a szükséges anyagok beszerzéséhez. Éveken keresztül végezték az építkezéshez 
szükséges több tízezer tégla égetését a felsőecsenyi és a csutorahegyi téglaégetőkben. 
Egyidejűleg beszerezték a szükséges fa, deszka és mész egy részét is. A templom fel
építése 16 645 forint 45 krajcárba került. A szükséges pénzt a szomszéd községek va
gyonosabb embereitől vették fel. Visszafizetése évtizedekig tartott, és hatalmas terhet 
jelentett a gyülekezet tagjai számára.

Az 1844-ben nyugalomba vonult Ritzeld József tanító utóda Péter Henrik, somogy- 
döröcskei tanító lett, aki elődjéhez hasonlóan a jegyzői hivatalt is ellátta.

A nehéz anyagi viszonyok, majd az 1848-1849. évi szabadságharc eseményei kö
vetkeztében az 1843-ban épült templom felavatására csaknem egy évtizeddel később 
-  1852. augusztus 20-án -  került sor. A szertartást Borbély József szenior és 
püspökhelyettes végezte. Schöpf János lelkész németül, Stráner György kötcsei lelkész 
magyarul mondott beszédet. Bertel József somogydöröcskei lelkész az erre az alkalom
ra írt versét olvasta fel.

Péter Henrik tanító 1857-ben más helyre távozott. Utóda Becht Konrád lett, aki 
1858 és 1863 között működött Ecseny iskolájában.

A gyülekezetét 1861. július 1 -jén Haubner Máté látogatta meg. A püspököt -  aki a 
szabadságharc idején tanúsított hazafias magatartása miatt fogságot is szenvedett, és 
nemrég vehette át ismét hivatalát -  nagy ünnepléssel és lelkesedéssel fogadták a hí
vek, annak ellenére, hogy a látogatást bejelentő leiratban: „a zajos, lármás és költséges 
fogadtatások, kísérések, lövöldözések, mint egyszerű és szerény egyházi állapotunkhoz 
nem illők, szigorúan megtiltattak. ” A püspök a templomban német nyelven mondta el 
beszédét. A látogatásról is német nyelvű jegyzőkönyv készült. Tartalmából az állapít
ható meg, hogy ennek a -  bámulatra méltó áldozatkészségről tanúskodó -  gyüleke
zetnek a vallásos élete sok kívánnivalót hagyott maga után.

Brenn Jánost még 1863-ban tanítónak választották. 1862 és 1865 között új papiak
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épült. 1868-tól segédlelkészek támogatták a szolgálatban megfáradt lelkészt -  előbb 
Weisz József (1868-1871), majd Schöpf Gyula (1872-1888) volt segítőtársa.

A gyülekezet lélekszáma a 19. század második felében tovább nőtt. 1875-ben az 
anyaegyházban 825 lelket tartottak nyilván. Brenn János tanító elé 110 gyermek járt. 
Az anyagyülekezethez négy leánygyülekezet -  Polány, Vámos, Hács-Putenda és So
modor- tartozott 933 lélekkel, saját iskolával és imaházzal. A leánygyülekezetekben 
125 gyermek tanult. Az ugyancsak hozzá tartozó hét fiókegyházban és a szórványok
ban 369 evangélikus élt. Az egyházközségben összesen 2127 lelket tartottak nyilván. 
Schöpf János lelkész mellett a segédlelkész Schöpf Gyula -  a lelkész fia -  volt.

A gyülekezet iskolája és a tanítólak 1884-ben ismét a tűz martaléka lett, de még ab
ban az évben újat építettek a régi helyére.

Geyer Adolf személyében 1885-ben új tanítója lett a gyülekezetnek. 1888 júliusá
ban (80 éves korában) elhunyt Schöpf János, az „ősz lelkipásztor”. Utódjául fiát vá
lasztották az anyagilag is gyarapodó hívek. A tanulói létszám is növekedett, s ez 
újabb tanterem és tanerő beállítását tette szükségessé. Az ecsenyi iskola 1892 óta 2 
tanerős. Akkor választotta meg a gyülekezet Geyer Adolf mellé másodtanítónak 
Amtmann Jánost.

Az 1896-os évben felújították templomukat, és a torony csúcsán lévő császári ko
rona helyére keresztet helyeztek. 1897-ben új orgonát vásároltak, amelyet Gyurátz 
Ferenc püspök avatott fel. 1906-ban az Amerikába vándorolt ecsenyiek csillárral aján
dékozták meg az egykori -  akkor közel 900 lelket számláló -  gyülekezetüket.

Az 1910-es évkönyv adatai szerint az anyaegyházban 868, a polányi filiában 238, a 
somogyvámosiban 312, a hácspettendiben 280 lélek élt. A fiókegyházak közül Somo
doron 78, Felsőmocsoládon 47, Ráksin 85, Toponáron 47, Somogyváron 30 evangéli
kus lakott. Az ugyancsak Ecsenyhez tartozó -  fiókgyülekezeti státusban, de különle
ges helyzetben lévő -  Kaposváron 600 volt a bejegyzett gyülekezeti tagok száma. To
vábbi 22 településről 146 lélek tartozott az összesen immár 2731 lelket számláló egy
házközséghez. Ecsenyben Geyer Adolf és Werstroh Konrád 161 gyermeket tanított. 
Polányban 48, Somogyvámoson 49, Hácspettenden pedig 57 gyermek „koptatta” az is
kolapadokat. 1916-ban Kaposvár -  az egyházközség legnagyobb lélekszámú gyüleke
zete -  önállósult. 1927-ben pedig két filiáját „engedte el” az anyagyülekezet: Somogy- 
vámos anyagyülekezeti státust kapott, Hács annak filiája lett.

Időközben -  1920 tavaszán -  elhunyt Schöpf Gyula lelkész. A sokáig elhúzódó 
lelkészválasztásig Bohland Frigyes lelkész helyettesített. 1922. április 12-én hívta meg 
lelkészének a gyülekezet Brenner (későbbi nevén vitéz Berkényi) Edét, a somogyvá- 
mosi gyülekezet első adminisztrátorát, aki 34 éven keresztül -  örvendetes és rendkí
vül szomorú időben is -  hűséges pásztora volt a kezdetben gyarapodó, majd megfo
gyatkozott nyájnak.

Kapi Béla püspök 1923. október 1-jén meglátogatta a gyülekezetei, és örömmel ál
lapította meg, hogy sok minden történt, ami az egyházias, vallásos élet megerősítését 
szolgálta. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy „sok mindennek ” kell még ez
után is történnie. Kérte a híveket, hogy a „gyülekezetnek, egyháznak legnagyobb erős
ségét lássák saját vallásosságukban, egyházias érzületükben
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Az első világháborúban elesett húsz ecsenyi hős tiszteletére 1924-ben emlékművet 
emeltek. Felavatása 1924. augusztus 20-án volt, hatalmas ünnepség keretében, a társa
dalmi és politikai élet neves képviselői -  köztük Szabó Dezső nemzetgyűlési képvi
selő és Bánó Iván nyugalmazott tábornok -  jelenlétében. Az ünnepség délelőtt kezdő
dött német nyelvű istentisztelettel. A szobor leleplezése délután volt. Az ünnepi beszé
det Berkényi Ede mondta magyar nyelven. A gyülekezeti énekkar a „Bús magyarok " 
c. énekkel tisztelgett a hősök előtt.

Werstroh Konrád kántortanító 1930-ban, 25 éves tanítói jubileuma alkalmából ke
resztelőmedencét ajándékozott a gyülekezetnek. Tapolylucskai és kükemezei Bánó 
Iván földbirtokos oltárképpel lepte meg a híveket. A keresztelőkutat és a Schnell S. fes
tőművész által, Völkel Oswald „Crucifíxus” képe után festett oltárképet Berkényi Ede 
lelkész avatta fel.

A gyógyfürdőben vendégeskedő és csak magyarul beszélő hívek tiszteletére az egy
házközség 1931-ben elhatározta, hogy a német istentisztelet előtt magyar nyelvű kö
nyörgést tart minden vasárnap reggel, valamint havonta egyszer a délelőtti istentiszte
let is magyar nyelvű lesz. Az év ugyancsak jelentős eseménye volt az Ecsenyben tar
tott ifjúsági konferencia, amelyet október 22-én tartottak. Az eseményre 207 ifjú és 
közel ugyanannyi felnőtt jött el a környező gyülekezetekből.

Az 1933-as esztendőben bevezették a némethez hasonló magyar liturgikus istentisz
ti rendet. Közben a gyülekezet lélekszáma tovább nőtt, elérte a 970-et, az iskolai tanu
lók száma pedig -  akiket Werstroh (későbbi nevén Váraljai) Konrád c. igazgató és 
Lehoczky András oktatott -  meghaladta a 220-at. A polányi filiához 229, a ráksi fiók
egyházhoz 90, a somodorihoz 87 lélek tartozott. Az egyházközség 9 szórványtelepülé
sén 134 evangélikus élt. Polányban Jónás István lévita-tanító működött. A tanulói lét
szám 46 volt. Az időközben anyagyülekezetté vált Kaposvár (1916), Somogy vámos és 
a filiaként hozzá csatlakozó Hács (1921), valamint a hozzájuk tartozó szórványok egy
házközségből való „kiengedése” ellenére is -  1510 lélekkel -  az egyházmegye egyik 
legnagyobb egyházközsége maradt Ecseny.

A német ajkú gyülekezet jó magyar érzéssel rendelkezett. Ez fejeződött ki abban a 
törekvésében is, amelyet a belmissziói és népművelő munka erőteljesebb megindulása 
óta folytatott azért, hogy gyülekezeti háza legyen. Anyagi helyzetének megerősödése 
nyomán ehhez a helyi izraelita hitközségtől 830 négyszögöles telket vásárolt -  a raj
ta lévő imaházzal együtt -  a község központjában. Ezt követően döntött arról, hogy a 
telken olyan emeletes gyülekezeti házat épít, amely a gyülekezet mindenkori másodta
nítóján kívül otthont ad a gyülekezet ifjúsági, nő- és férfiegyletének is, továbbá köz
gyűlések, biblia- és konfirmandus órák, vallásos esték, műkedvelő, népművelő és ve
tített képes előadások tartására is alkalmas lesz, sőt, a filia- és a szórványbeli hívek ösz- 
szejövetelét is lehetővé teszi. 1936. április 27-én indult meg a munka, amelyből a gyü
lekezet tagjai dicséretes buzgósággal vették ki részüket. „ Wo alles schwitzt diirfen auch 
meine Schweisstropfen nicht fehlen ” -  hangzott a munkától óvott öregek ajkáról a 
részvételüket indokoló válasz. („Ahol mindenki verejtékezik, ott az én verejtékcseppje- 
imnek sem szabad hiányozni, ’j  A szép épületet 1936. november 7-én avatta fel Fábián 
Imre sárszentlőrinci lelkész, egyházmegyei főjegyző.
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Az anyagyülekezet lélekszáma 1940-re nem változott. A nyilvántartásban 970 
személy szerepelt. Az iskolai tanulók száma azonban -  akiket Lichtl Károly másod
magával oktatott -  179-re csökkent. A polányi filiához 251, a ráksi fiókegyházhoz 87, 
a somodorihoz 82 lélek tartozott. A szórvány terület 12 településén éltek evangélikusok, 
összesen 158-an. Számuk Ráksin, Nagybaboton, Igaion, Felsőmocsoládon, Szent- 
gáloskéren és Jaszvinapusztán volt jelentősebb. A 44 polányi iskolást Jónás István ta
nította. Az egyházközséghez összesen 1548-an tartoztak.

A dicséretes egyházi életet az 1945. év eseményei zavarták meg. Január 22-én öt
vennégy, január 24-én kilenc egyháztagot hurcoltak el kényszermunkára a lengyelor
szági Krakkóba és Oroszországba, ahol tizenhármán vesztették életüket.

A gyülekezet legsötétebb és leggyászosabb napja 1948. április 6. volt, amikor az 
anyagyülekezetben 85 ház maradt üresen, mert 280 családot kitelepítettek. A szórvány
ból 40 család került hasonló helyzetbe. A kitelepítés következtében 990-ről 360-ra 
apadt a gyülekezet lélekszáma. Ezután ismert és nehéz korszak következett. A megfo
gyatkozott gyülekezet azonban élt, de az elköltözések egyre gyengítették, és gyengítik 
napjainkban is.

Berkényi Ede nyugdíjas éveit Kaposváron töltötte. Súlyos és hosszú betegség 
után -  1971-ben, 76 éves korában -  ott halt meg, de az ecsenyi temetőben várja a 
feltámadás Urát.

Fiatal lelkészként 1956-ban került a gyülekezet élére Szimon János. A lelkész és 
óvónő felesége -  aki a gyülekezet kántora volt és a helyi nemzetiségi kultúrcsoportot 
is irányította -  közel 25 éven keresztül szolgálta a kitelepítés, majd a mezőgazdaság 
kollektivizálását követő elköltözések miatt megfogyatkozott, a próbatételek során ösz- 
szeforrott és megedződött gyülekezetét, valamint Ecseny egész lakosságát. Szolgálata 
idején vezették be a lelkészlakásba a villanyt, öntették újra a megrepedt harangot, épít
tették át (egymanuálról kettőre) az orgonát, renoválták a templomot (amikor a torony
ról az egyik kistorony ledőlt), majd 1977-1978-ban külföldi és hazai támogatással új 
paplakot és gyülekezeti termet építettek.

Jelentős változásnak tekinthető, hogy a kitelepítés után végképp megszűnt német 
nyelvű istentiszteletek -  1956-tól, havi egy vasárnapi alkalomra szorítkozva -  ismét 
rendszeresek lettek. A lelkész feleségének vezetésével 25 tagú énekkar működött, 
amely a templomban, sőt néha a temetéseken is négy szólamban énekelt. Az egyházi 
gyermek- és ifjúsági élet gyakorlásához jó lehetőség volt a nemzetiségi kultúrmunká- 
ban való részvétel. A gyermekek hitoktatásban való részesítését a „kötelező korlátozá- 
sok’" sem szüntették meg. A családias gyülekezeti életet a házaknál tartott bibliaórák 
biztosították. A lelkész és a gyülekezeti tagok közötti közvetlen kapcsolattartásra a csa
ládlátogatások szolgáltak mind az anyaegyházban, mind a filiákban és a szórványban. 
Szimon János megbecsülését és tiszteletét jelzi, hogy 2000-ben, a millenniumi faluna
pon a már 20 éve elkerült, nyugdíjas lelkészt „ Ecseny község díszpolgára ” kitüntetés
ben részesitették.

Szimon János Sopronba távozása után rövid ideig (1980-1985) iíj. Seben István 
volt a lelkész, de az őt követő Mónus László közel egy évtizedig (1985—1994) pászto- 
rolta Ecseny s a hozzá tartozó települések evangélikusait. Szolgálati éveinek második
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fele egy változtathatatlannak tűnt rendszer bukását és egy új kezdetét fogta át. Ez a vál
tozás a kis gyülekezet életébe is pezsdülést hozott.

Emléktáblát állítottak 1990-ben a második világháború 63 ecsenyi áldozatának, 
amelyet Dubovay Géza esperes avatott fel augusztus 20-án. 1993-ban fejezték be a 150 
éves templom teljes felújítását, hazai és külföldi segitséggel, amelyért augusztus 15-én 
adtak hálát Istennek. Az ünnepi istentiszteletre -  amelyen az igét D. dr. Harmati Béla 
püspök hirdette magyar és német nyelven -  nemcsak a helyi és a környékbeli hívek jöt
tek el, hanem sokan megjelentek a Németországba telepítettek közül is. 1997. április 
6-án, ugyancsak D. dr. Harmati Béla püspök jelenlétében, istentiszteleten emlékeztek a 
kitelepítettekre. Mónus László távozása után rövid ideig Kustra Csaba segédlelkészként 
(1994-1995), majd Szekeres Elemér (pár hónapig) helyettes lelkészként gondozta a 
gyülekezetét. 1995-től -  öt éven át -  Sikes Attila József volt a gyülekezet lelkésze.

Sikes lelkész 2000 nyarán az Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvarosi Evangélikus 
Egyházközségbe távozott. Helyére D. dr. Harmati Béla püspök Kőszeghyné Raczkó 
Zsuzsanna segédlelkészt küldte ki, aki teológus férjével kezdte meg a szolgálatot. 
2000. október 29-én a millennium jegyében tartott falunapon ünnepi istentisztelet volt 
az evangélikus templomban, amelyen az igét Ittzés János püspök hirdette. Ezt követő
en adta át a millenniumi zászlót dr. Gógl Árpád miniszter az ecsenyieknek, majd em
lékoszlopot avattak a község főterén a kitelepítés és a betelepítés emlékére.

Azóta két újabb jelentős esemény történt a gyülekezetben. Mindkettő Kőszeghyné 
Raczkó Zsuzsannával kapcsolatos: 2001. október 13-án az ecsenyi templomban lel
késszé avatta D. dr. Harmati Béla püspök, 2003 júniusában pedig -  mint megválasz
tott lelkészt -  hivatalába iktatta Szemerei János esperes.

A bonnyai leányegyház

Bonnya Ecsenytől északkeletre, 6 kilométer távolságra fekvő község. Országúton 34 
kilométer a két település közötti távolság.

Bonnyán 1716-tól ismertek a német eredetű evangélikusok. Gyülekezetté szervező
désük éve 1757. Első ismert tanítójukat Sinkhofen Hersennek hívták, aki 1769-ig volt 
a gyülekezetben. Feltehetően őt Ritzel (Ritzl) Gáspár követte, de biztos adatunk egy
előre csak 1771-től való működéséről van. Tanítóskodása 1806-ig tartott. Akkor a sa
ját iskolával és imaházzal rendelkező filia a döröcskei anyaegyházhoz tartozott. Kis 
János szuperintendens 1820-ban végzett döröcskei canonica visitátiója idején Bonnya 
tanítója Pólón József paksi asztalosmester volt, akinek kinevezését magaviseletétől és 
szorgalmától ” tették függővé. Működési idejéről nincs adatunk. Utódja, Drinoty József 
1827-ig töltötte be a tanítói hivatalt. A tanítódinasztiaként megjelenő Becht Henrik 
1827 és 1846 közt oktatta a bonnyai gyermekeket. 1846 és 1854 között Ron József volt 
a tanító. Az őt követő Becht József munkássága 1854-től 1890-ig tartott. Az 1875-ben 
kiadott névtár adatai szerint 224 lélek tartozott a gyülekezethez, és 27 gyermek oktatá
sát végezte Becht József. Az egyházközség lelkésze Pártái József volt. A református
evangélikus templom 1883-ban épült.

Becht Béla a lévita-tanító 1890-től. Az 1910. évről kiadott névtárban is az ő nevét 
találjuk a 250 lelket számláló gyülekezet helyi vezetőjeként, s 27 gyermek tanítójaként.
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Az első világháború vihara a gyülekezetét sem kerülte el. A kis filiából 19-en haltak 
hősi halált. Elvesztésük pótolhatatlan, de az utókor emlékmű állításával tisztelgett előt
tük. A lélekszám a század második évtizedére sem változott. 1923-ban is 250-en vol
tak. A lelkész Wölfel Gyula, a tanító id. Becht Béla és ifj. Becht Béla volt.

Akkori életükbe enged bepillantani a Kapi Béla püspök egyházlátogatása alkalmá
ból felvett jegyzőkönyv, amely 1923. október 3-án kelt. Benne maradt fenn, hogy a 
püspök Somogydöröcskéről Bonnyára menet Bonnyapusztán megállt, a házsorok kö
zepén felállított diadalkapunál fogadta Petz János gondnok üdvözlő szavait, majd -  az 
„Ein feste Burg ist unter Gott " eléneklése után -  esőpermetezte fák lombsátra alatt 
prédikált a tiszteletére egybegyűlt híveknek. Onnan továbbhaladva, 28 tagú lovas
bandériummal és 30 kocsiból álló kísérettel érkezett meg Bonnya községbe, ahol 
Venczely Sándor községi főjegyző fogadta, majd a templom előtt Becht Béla evangé
likus főtanító és Honthy István katolikus tanító üdvözölte. A jegyzőkönyvben az is ol
vasható, hogy a templomban -  amely közös a reformátusokkal -  felváltva tartanak 
református és evangélikus istentiszteleteket a tanító közreműködésével. A lelkész éven
ként két alkalommal száll ki a filiába. A hívek a templomot délelőtt és délután is szor
galmasan látogatják. Az ádventi és a böjti estéken vallásos alkalmak vannak a tanító 
vezetésével. Az iskola egyházias, és nemzeti szellemű a benne folyó oktatás. A tanítás 
jó. Az iskolaépület a gyülekezet becsületére válik. A püspök örömmel állapította meg, 
hogy a gyülekezetben egyházszeretet és buzgó vallásosság van, és tagjai békés vi
szonyban élnek a falu többségét (több mint kétharmadát) kitevő, más felekezetekhez 
tartozó lakókkal.

Mindezek mellett püspöki figyelmeztetést is kaptak a bonnyaiak. Szigorúan meg
hagyta hajdani püspökünk, hogy térjenek el attól a szokástól, amely a vegyes házasság
ban született lányok konfirmációjával kapcsolatban kialakult. Szokássá vált ugyanis, 
hogy az ilyen lányok nem jelentkeztek konfirmációra, és 18 éves korban választották 
meg vallásukat.

A filiában 1933-ban 321, 1940-ben 366 lelket tartottak nyilván. A Becht Béla által 
tanított gyermekek létszáma minden évben meghaladta a 100-at. A lelkész dr. Wölfel 
Gyula volt. Az istentiszteletek a negyvenes évek közepéig német nyelven folytak.

A békés gyülekezet életét a hitleri eszmék zavarták meg. A gyülekezet tagjai közül 
többen a Volksbund és a Freide Jugend tagjai lettek. A szövetséges csapatok győzelmei 
következtében a kompromittáltabb családok egy része Németországba menekült. Má
sokat -  főképp fiatalokat -  a szovjetek és hazai asszisztenseik az andocsi katolikus 
templomba gyűjtötték össze ecsenyi és döröcskei sorstársaikkal együtt, majd onnan 
23 személyt a Szovjetunióba vittek „málenkij robotra ”. Az elhurcoltak közül sokan 
(16-an) évek múltán, mások (7-en) sohasem tértek vissza hazájukba, mert a robot, a 
nélkülözések és betegségek súlya alatt megtörve, elpusztultak az idegenben. A ma 
Nagykanizsán élő Schmidt Andrásné Teffner Erzsébet (szül. 1922) visszaemlékezésé
ből tudjuk, hogy az elhurcoltak között volt Schmidt Katalin 19 éves leány is, akit az őt 
féltő apja önként elkísért. A fiatal lány az elhunyt áldozatok egyike volt, apja a „sze
rencsés” visszatérők közé tartozott. Más hazatérők nem találták szeretteiket vagy nem 
találták egykori otthonukat, mert az új hatalom -  a kollektív bűnösségre alapozott
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embertelen büntetéssel -  kitelepítette őket házaikból, és elűzte hazájukból. A kitele
pítés kegyetlen sorsa 202 személyt érintett közvetlenül. Ismét mások a dél-budai inter
nálótáborba kerültek. A látszólag nyugalomban hagyottak közül sem maradhatott min
denki otthon. Sokakat a gazdasági helyzet, a megélhetési gondok kényszeríthettek ar
ra, hogy új otthont vagy -  mert ilyen is volt -  új hazát keressenek. Legtöbben vala
melyik nagyobb, közeli településen vagy ipari centrumban találtak új munkahelyet, és 
ott is raktak új fészket.

A második világháború 48 halálos áldozatot követelt. Nevüket emlékmű őrzi.
A kimenekültek helyére hamarosan „betelepülők” érkeztek, a kitelepítettek házaiba 

pedig a kollektív bűnösség elvének magyar áldozatai kerültek a Felvidékről. A hajdan 
erős gyülekezet csak nyomaiban maradt meg. Ebben a szomorú időben (1944 és 1948 
között) Somogydöröcskét és fíliáit segéd- és helyettes lelkészek pásztorolták. A gyüle
kezet utolsó tanítója Becht Béla volt, de az internálásból neki is „kijutott”.

A lévita-tanítói működés itt is megszűnt. A leányegyház lelki gondozása az anyagyü
lekezet lelkészére korlátozódott. 1949 és 1970 között Szerdahelyi Pál látta el a pásztó-
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ri feladatokat Somogydöröcskéről. O volt a nagy múltú gyülekezet utolsó parókus lel
késze. 1970 és 1973 között Somogydöröcske -  immár leányegyházként -  és egyko
ri filiái Bábonymegyerhez kerültek. Gyakorlatilag azonban az egykori filiák közül 
Bonnya lelki gondozását Szimon János ecsenyi lelkész végezte, Gadács és Somogyszil 
evangélikusait Madarász István somogyvámosi lelkész pásztorolta. Hivatalosan azon
ban csak 1979-ben kerültek Ecsenyhez a hajdani filiák. Egyidejűleg az egykori anya
gyülekezet -  Somogydöröcske -  a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség 
egyik társegyháza lett Bábonymegyerrel együtt.

A napjainkra megfogyatkozott evangélikus hívek számára az istentiszteleti alkal
mak -  havi egy alkalommal -  a református gyülekezettel közös templomban vannak, 
amelyet felépítése óta együtt használnak a két egyház tagjai. A közös templomért ér
zett felelősséget jelzi, hogy 1989-ben a Bajor Evangélikus Egyház nagy összegű segít
ségével újították fel. A hálaadó istentiszteleten Táborszky László püspökhelyettes és 
Bellái Zoltán református esperes szolgált. Az ünnepség alkalmával Johann Müller né
metországi történész ismertette a gyülekezet és a templom történetét.

A m ernyei leányegyház

Memye Ecsenytől délnyugatra, 6 kilométer távolságra fekvő község, amely országúton 
13 kilométerre van az egyházközség központjától.

A század elején nyolc, 1933-ban egy evangélikus lakost regisztráltak a faluban. A 
településre a század második felében kezdődött iparosítás következtében költöztek na
gyobb számban fiatalok, közöttük -  főképpen Ecsenyről és Polányból -  evangélikus 
vallásúak is. Lélekszámúk az 1970-es évek végére elérte a 20-at. Számuk egyre növe
kedett és lehetővé vált leánygyülekezetté alakulásuk.

Szimon János szolgálati idején az istentiszteleteket magánházaknál tartották, éven
ként több alkalommal. A 90-es évek közepétől a volt pártházban, 2000-től pedig a volt 
buszmegálló épületében tartják az istentiszteleteket kéthetente. A gyülekezet saját tu
lajdonú épület vásárlását tervezi.
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A po lán yi leányegyház

Polány Ecsenytől nyugatra, 10 kilométer távolságra fekvő község, amely országúton 
12 kilométerre van az egyházközség központjától.

A rendelkezésre álló forrás szerint valószínű, hogy már a 18. század közepén az 
ezen a vidéken áthaladó, Tolna és Baranya megyébe tartó német telepesek közül né
hány család Polányt választotta új otthonának. Kis János püspök 1820-ban végzett 
canonica visitátiója során 17 evangélikust találtak a faluban. A környék német ajkú la
kóival történt kapcsolatfelvétel, illetve új családok betelepedése következtében azon
ban számuk olyan mértékben gyarapodott, hogy lehetővé vált gyülekezetté alakulásuk 
és a szükséges épületek megépítése. „Az 1839-40. években épült egy zsúptetős hajlék, 
mely állt egy imaházból, kis tanteremből, konyhából és egy szobából. ” Később ezek
hez egy pajtát és istállót is építettek. Az imaház építése idején 38 párból állhatott a gyü
lekezet, amely az ecsenyi egyházközséghez tartozott, és Barabás István volt a tanítója 
3 éven át. Ezt követően 3 évig nem volt tanító a gyülekezetben. 1847-ben Roth János 
nevével találkozunk, de ő csak rövid ideig töltötte be a tanítói állást, még abban az év
ben távozott. A számadási adatokból kitűnik, hogy ebben az időben a gyülekezetnek 
orgonája is volt, amelyet 1844-ben 350 forintért javíttattak meg, de nem lehetett jó ál
lapotban, mert 1847-ben kölcsönt vettek fel új orgona vásárlására. Egyébként költsé
geik fedezésére „kivetést” alig alkalmaztak, mivel a szükséges összeg előteremtésére 
aratást és szénakaszálást vállaltak a hívek.

Ugyancsak 1847-ben hívták meg tanítójuknak Hauser Henrik bányosi jegyzőt, aki 
1874-ig szolgált a gyülekezetben. 1855-ben nagy kolerajárvány dühöngött a faluban. 
Elmúltát jegyzőkönyvben örökítették meg, elrendelve benne, hogy emlékéül minden 
szeptember 8-át meg kell ünnepelni. Ugyanígy ünnepelték a marhavész elmúltának 
napjául június 13-át.

A község római katolikus és evangélikus lakossága nem tartozott azonos elbírálás 
alá még 1848 után sem. 1858-ban az igali járásbíróságnak kellett dönteni abban, hogy 
a község az evangélikus iskola számára is adjon tűzifát, amint azt a katolikus iskola 
számára már régtől megadta. Ugyancsak hosszú ideig kellett bort szolgáltatniuk az 
evangélikus híveknek a geszti plébánia részére.

Néhány család betelepülésével 1862-ben szaporodott a gyülekezet, s elhatározta, 
hogy nagyobb imaházat, esetleg templomot épít. A költségek fedezésére a kaszálás és 
az aratás vállalása mellett a lélekszám alapján történő kivetés is szükségessé vált. 
1867-ben a meglévő kisharang mellé egy nagyobbat vásároltak. 1871-ben 40 000 tég
lát égettek, de az építkezéshez szükséges pénz lassan gyarapodott. Előteremtéséhez a 
hatóságtól gyűjtési engedélyt kértek. Az engedély birtokában a szomszédos megyék
ben 120 forintot gyűjtöttek.

Ismét egy régóta fennálló méltánytalan felekezeti különbségtétel megszüntetése 
tette szükségessé a hatóság közbelépését 1874-ben. A gyülekezet kérelmezte, hogy a 
község az evangélikus tanító részére is biztosítson % telket, amint azt a római kato
likus tanítónak már évek óta biztosítja. Ezt a két felekezet hívei között meglévő bir
tokarány is indokolta.
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Az 1874 és 1876 közötti esztendőkben Kniesz János volt a tanító, akit rövid időre 
Schmidt József követett. A gyülekezet lélekszáma az 1875-ös névtár adatai szerint 
228, a tanulók száma 34 volt. Petter János lett 1877 decemberében a 78 párból álló, 
mintegy 260 lelket számláló leányegyház tanitója. Működése alatt a kis filia szépen 
gyarapodott, de nem kerülték el a próbatételek sem.

Tűzvész pusztított a faluban 1880. augusztus 11-én. Leégtek az egyház épületei, va
lamint sok hívő háza, a már betakarított terménnyel együtt. Rövid egy óra alatt 20 ház 
borult lángra, és 2 ember veszítette életét. Nagy nehezen mentették meg az orgonát, de 
csak rövid időre, mert a következő évben az is a lángok martaléka lett. A hívek nem tét
lenkedtek. Hamarosan, nagy áldozatvállalás mellett -  2245 forint költséggel, amelyből 
1000 forint volt a kölcsön -  felépítették fatomyos imaházukat és iskolájukat a tanítóla
kással együtt, valamint a szükséges melléképületeket. Az épületek felépítéséig a tanítást 
és az istentiszteleteket Szabó János házában tartották. A tanító Lahman Mártonnál lakott.

Több család Szlavóniába vándorolt 1883 és 1892 között, de az otthon maradtak 
(1887-ben) harmóniumot vásároltak, majd oltárt építtettek templomukba. Közben nem 
feledkeztek meg az építkezéshez felvett kölcsön visszafizetéséről sem. Isten segítségé
vel 1904-re sikerült leróni tartozásukat.

A gyülekezetei 1910-ben 238 lélek -  ebből 48 gyermek -  alkotta. A hitben és 
anyagiakban szépen gyarapodtak. Adósságuk kifizetése után új tervet szőttek: az 1882- 
ben épült fatomyos templomuk elé téglából szándékoztak tornyot építeni. Ehhez már 
1911-ben kiégettek 35 000 téglát. Petter János tanító mérnök fia elkészítette a terveket, 
és 1914-re már 3500 korona is rendelkezésükre állt. A megvalósítás azonban elmaradt. 
Jött a világháború, és pénzük egy része hadikölcsönben maradt, másik része értéktelen
né vált. 1917-ben nagyobbik harangjukat is a háborúba vitték. Fiaik közül 16-an ide
gen harcmezőkön veszítették életüket.

Petter János tanító 1925 nyarán nyugalomba vonult, közel fél évszázadon keresztül 
volt a gyülekezet helyi vezetője. Utóda Schrauf Ernő bakonybánki tanító lett, aki 1925. 
december 17-én foglalta el hivatalát. 1928-ban jegyzőkönyvbe foglalt mondatai sokat 
segítettek a gyülekezet múltjának feltárásában. Tőle maradtak ránk az első evangélikus 
családok nevei: Ábel, Brúder, Buchenauer, Dittrich, Hambuch, Kakstadter, Lahman, 
Miiller, Münch, Ochsz, Pfeiffer, Rofrits, Schleining, Schafer, Schneiker, Stéger, Stickl,
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Szomenauer, Werbach. O jegyezte fel a később bevándorolt családok neveit is: Czárth, 
Jantsik, Kadlicsek, Mosberger, Szabó, Walter, Wanderer. A Szlavóniába távozott 
családfők nevét ugyancsak az ő írásából ismerjük: Brúder Mátyás, Goszler József, 
Miiller András, Ochsz Károly, Schneiker Dániel, Szomenauer Ádám, Wander Károly, 
Werbach Fiilöp.

A gyülekezet újabb gyarapodását jelzi, hogy a 20-as évek végén renoválták templo
mukat, átalakították a tanítólakást, téglából tornyot emeltek, továbbá harangot és har
móniumot vásároltak. A templom renoválásának és második harangjának avatási ünne
pélyét 1929. október 6-án tartották, Schöll Lajos tolna-baranya-somogyi főesperes 
és vitéz Berkényi Ede lelkész szolgálatával.

A gyülekezet 1936 áldozócsütörtökén az első világháborúban elhunyt 16 hősi halott
jára emlékezett. A tiszteletükre emelt hősi emlékművet Berkényi Ede ecsenyi lelkész
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avatta fel. Az avatási ünnepélyen Halász Béla somogyvámosi helyettes lelkész működött 
közre. A leánygyülekezet lélekszáma a második világháború idejéig növekedett, 1940-re 
elérte a 251-et. Jónás István lévita-tanító 1933-ban 46, 1940-ben 44 gyermeket tanitott.

Új iskola épült 1942-ben. Felavatását október 4-én végezte dr. Schlitt Gyula ales- 
peres. Az új épület azonban hamarosan állami ingatlanná vált. A gyülekezet utolsó ta
nítója Werstroh János (1947-1948) volt. Szimon János lelkész szolgálati idején 
(1956-1980) élő filia volt Polányban. Kezdetben még 20 gyermek hitoktatását végez
te. A gyülekezet gondnokai a 100 feletti evangélikusságot jól összefogták. Templomu
kat ebben az időben újították fel. A gyülekezet fiataljai azonban új megélhetést, mun
kaalkalmakat keresve, Kaposvárra és a Balaton mellé távoztak. Otthonra találva követ
ték őket a szülők is. A gyülekezet osztozik számos egykor virágzó falusi gyülekezetünk 
sorsában, de az otthon maradtak igyekeznek megőrizni őseik hagyatékát. 2000-ben fel
újították templomuk tornyát, és elvégezték belső festését.

A volt iskola épületéért az állam járulékot folyósít.

A som ogyszili leányegyház

Somogyszil (régi nevén Szili) Ecsenytől délkeletre, 12 kilométer távolságra fekvő köz
ség, amely országúton 30 kilométerre van az egyházközség központjától.

Német eredetű gyülekezet. Döröcskéhez, Bonnyához és Gadácshoz kapcsolódik 
története. A gyülekezetét alapító ősök Tolna és Baranya megye már kiépült falvaiból 
érkeztek szekunder telepesként az 1830-as évek elején. Leányegyházzá 1834-ben szer
veződtek, és a döröcskei anyaegyházhoz csatlakoztak. Keresztelési és halotti anya
könyveik vezetését 1885-ben kezdték. A konfirmáltak anyakönyvi nyilvántartását 
1892-ben vezették be.

A község lakosságának 40%-át kitevő evangélikusok már 1839-ben fatomyos temp
lommá alakították az addig magtárnak használt épületet. Lélekszámúk az elkövetkező 
években szépen gyarapodott, s a 19. század második felében már anyagyülekezetre 
emlékeztető számokat tükrözött. 1875-ben 566 lelket tartottak nyilván, és Schneider 
István lévita-tanító 80 gyermeket tanított. Az őt követő Krámer György (1875-1918) 
működése alatt tovább nőtt a lélekszám, és anyagiakban is erősödött a filia. 1903-ban 
Grieszháber Henrik személyében másodtanítót választottak, aki 2 esztendőt töltött kö
rükben. Utódja, Zakócs Ferenc 1905 és 1912 között segítette Krámer György lévita- 
tanító és kántor munkáját. Őt Aikelin Vilmos követte a másodtanítói állásban.

Az 1900-as évek elején gyűjtésbe kezdett a gyülekezet, hogy új templomot, új isko
lát és paplakot építsen. 1912-ben 12 hold földet is vásárolt, hogy a filia anyásítása ese
tén a lelkészi javadalmat biztosítsa. Terve a lélekszám tükrében is reálisnak tűnt. Az 
1910-es névtár adatai szerint már 728 lélek tartozott a filiához. A két tanító elé több 
mint 150 gyermek járt.

A szép terv megvalósítását az első világháború hiúsította meg. A háború kitöréséig 
összegyűjtött 46 000 korona -  amit hadikölcsönbe fektettek -  semmivé vált. Fiaik 
közül 20-an hősi halottként idegen földben pihennek. Többen -  közöttük Aikelin 
Vilmos is, aki 4 évig volt távol -  csak később térhettek haza szeretteikhez.

Az 1918-ban nyugdíjba vonuló Krámer György kántortanító helyébe Mezősi Árpádot



választották meg a hívek. A másodtanító a háborúból visszatérő Aikelin Vilmos volt, 
őt -  gadácsi kántortanítónak megválasztása után, 1927-ben -  Grósz Károly követte.

Kapi Béla püspök 1923. október 2-án végzett egyházlátogatást a gyülekezetben. Kí
séretéhez tartozott Schöll Lajos főesperes, br. Mechwarth Ernő egyházmegyei felügye
lő, Gyalog István egyházmegyei főjegyző, Balogh István püspöki titkár, Brenner Ede 
ecsenyi és Wölfel Gyula somogydöröcskei lelkész, valamint a gyülekezet 2 tanítója. A 
látogatást követő közgyűlési jegyzőkönyv szerint az istentiszteleteket -  a négy lelké
sz! esetet kivéve -  a tanítók tartják német nyelven, de minden hatodik vasárnap ma
gyar nyelvű istentisztelet van. A tanítás nyelve magyar, de a hittant német nyelven ok
tatják. Az iskola 96 kötetes könyvtárral rendelkezik. A gyülekezetben nőegylet műkö
dik, és szegénygondozás is folyik. A felekezetek közötti viszony jó. Ezt példázza a 
jegyzőkönyv függelékéből vett idézett is, amely szerint: „A közgyűlés végeztével a) a 
somogyszili rk. plébános a r.kath. hitközség, b) a somogyszili izr rabbi az izr. hitköz
ség, c) a szili adóügyi jegyző a pol. község, végül a szili ipartestület elnöke az ipartes
tület küldöttségét vezette püspök úr elé. ”

A kántortanító és a másodtanító 1930-ban új szolgálati helyre távozott. A beállt sze
mélyi változások következtében kántortanítónak Aikelin Vilmost hívta vissza a gyüle
kezet, osztálytanítónak pedig Lantos Imrét választotta. Ebben az időben (1933. évi 
névtári adat) a gyülekezethez 682 lélek tartozott, és 137 volt az iskolai tanulók száma. 
(Másodtanítóként Hild Henrik neve szerepel a névtárban!)

Aikelin Vilmos 1934-ben váratlanul meghalt. Utódja Drégelyi János lett, akinek 
megválasztásakor két részre szakadt a gyülekezet, és többen a baptista egyházhoz csat
lakoztak. A kilépők nagyobb része idővel visszatért.

Lantos Imre másodtanító 1940-ben távozott Somogyszilről. Helyére Várhalmi 
Károlyt választotta a 687 lelket számláló gyülekezet. A tanulók létszáma 119 volt. Az 
új tanító egyházi működése csak 3 évig tartott, 1943 és 1948 között katona, illetve ha
difogoly volt. A kényszerű távollétből történt visszatérés után -  1948 őszén -  már 
más emberek és más társadalmi viszonyok fogadták. Az állami iskola tanítója lett.

Drégelyi János 13 évig volt az iskola lévita- és kántortanítója. 1947-ben Kőszegre 
távozott. Utódjának ifj. Balikó Józsefet választották, aki az államosításig végezte a 
gyülekezeti munkát, s azt követően állami tanítóként működött, de egy ideig még egy
házi szolgálatot is végzett.

A gyülekezet tagjai körében nem csak egyházi munka folyt. 1941-ben megszervez
ték a Volksbund községi szervezetét, melynek következményei megpecsételték a gyüle
kezet sorsát is. 1944-ben -  a front közeledtével -  31 egyháztag elmenekült a község
ből. 1945-ben „málenkij robotra ” vitték a gyülekezet 70 tagját, akik közül 11 meghalt, 
három pedig nem tért vissza. A világháborúban 15-en vesztették életüket. 1948-ban a 
kollektív bűnösség elvének embertelen következményeit kellett megtapasztalniuk a so
mogyszili híveknek is. A kitelepítés elől mintegy 100 személy menekült el, költözött 
nagyrészt ismeretlen helyre. A gyülekezet 192 tagját Németországba hurcolták.

A sok szörnyűség után 1950-re 296-an maradtak, de szilárdan ragaszkodtak egyhá
zukhoz, és az a gondolat, hogy kis filiájuk anyagyülekezet legyen, még élt bennük. Az 
újabb 50 év azonban tovább zsugorította a kis nyájat.
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A gyülekezet 1970 májusáig tartozott Somogydöröcskéhez. Az anyaegyház erőtlen
né válása, valamint Szerdahelyi Pál lelkész távozása után a somogyszili hívek lelki 
gondozását Madarász István somogyvámosi lelkész látta el helyettes lelkészi minőség
ben 1970 és 1979 májusa között. Szolgálata alatt (1972) teljes külső és belső felújítást 
végeztek: megújult a templomtorony és a tető, új padlózatot kapott a templom, és ak
kor alakították ki a karzat jelenlegi formáját az oltárig előrenyúló karzat helyett.

A gyülekezet 1979 tavaszán Ecseny gondozása alá került. Bár lélekszámúk az el
költözések következtében tovább fogyott, ma is hithű, vallásukat gyakorló evangéliku
sok alkotják a maroknyi flliát. Istentiszteletet hetente tartanak. Ismét bevezették az ara
tási hálaadó ünnepet, és az utóbbi időben megkereszteltek számára külön ünnepséget 
rendeznek. Az iskola és a kántortanítói lakás kártalanításáért kapott pénzből felújított 
templomukat 2005. május 7-én Ittzés János püspök szentelte fel.

Gadács (szórvány)

A település Ecsenytől délkeletre, 12 kilométer távolságra fekszik, de országúton 33 
kilométerre van az egyházközség központjától.

A falut -  Hunyady gróf telepítése révén -  evangélikus vallású, német származá
sú telepesek alapították az 1810-es évek elején. Leánygyülekezetté 1816-ban alakultak, 
és a döröcskei anyaegyházhoz csatlakoztak. Kis János szuperintendes 1820-ban tartott 
canonica visitátiója idején Linde Gábor volt a tanítójuk. Az ugyancsak Kis János püs
pök által végzett 1829. évi vizsgálat idején 196 lelket tartottak nyilván a kis filiában. 
Tanítójuk Ritzeld Jakab volt.

Az 1875-ben megjelent névtárban 425 lelket számláló, saját iskolával és imaházzal 
rendelkező filiaként szerepelnek. Tanítójuk Schöpf Károly volt, aki lévita-tanítóként 79 
gyermek oktatását végezte.

Imaházukhoz 1900-ban tornyot építettek, és két új harangot vásároltak a nehéz sor
sú, nagyobb részben napszámból élő -  mintegy hatvan házaspárból álló -  hívek. A 
torony megépítéséig a templom előtt felállított haranglábon voltak a harangok.

A hívek buzgósága később sem lankadt. 1911-ben már új iskolában fogadta a 104 
gyermeket Schöpf Károly tanító. A gyülekezethez 460 lélek tartozott.

Az első világháború viharai nem kerülték el a sok szenvedést megért kis közössé
get sem. 1916-ban elvitték a nagy nehézséggel megvásárolt új harangokat. A régit je
lentősebb pénzösszeggel sikerült megváltaniuk. Ez nem volt elég, mert 24 hősi halott
ja pótolhatatlan veszteség maradt.

A világháború éveiben Barcs Béla (1914-1919) volt a gyülekezet tanítója, akit 
Korossy Lajos (1919-1927) követett. Az ő működésének idejére esett Kapi Béla püs
pök 1923. október 2-án tartott egyházlátogatása, amelynek jegyzőkönyvéből és a hoz
zá kapcsolt kérdőívből a gyülekezet belső élete is elénk tárul. Többek között megtud
ható: a gyülekezethez a vizsgálat idején 397 német anyanyelvű, de magyarul is beszé
lő lélek tartozott; keresztelési és halotti anyakönyveiket 1784-től vezetik; a tanító 
minden vasárnap istentiszteletet tart német nyelven; az ádventi és böjti időben heti 2 
alkalommal reggeli könyörgéseken vehettek részt a hívek; a lelkész évenként 4 alka
lommal jelenik meg a filiában, ilyenkor úrvacsorával összekötött istentiszteletet van;



az iskolai szorgalmi idő szeptember elejétől június végéig tart; az iskolai oktatás nyel
ve magyar; az iskola 6 osztályos és osztatlan; az ismétlő elemi iskolában november 
elejétől február végéig tart a tanév; az iskola épülete és felszerelése kifogástalan; a 
konfirmandusok oktatását a lelkész végzi az anyagyülekezetben; a híveknek van Bib- 
liájuk, Ujtestamentumuk. A tapasztaltak alapján buzdító és intő szavak is olvashatók. 
A püspök a híveket a rendszeres templomba járásra buzdította, a tanítót az iskola szín
vonalának további emelésére kérte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a temetési szer
tartáshoz a lelkész jelenléte szükséges. Kérte, hozzák el a lelkipásztort minden kopor
sóhoz, mert csak kivételes esetben engedhető meg helyettesítése.

Az 1927-es évtől a második világháború kitöréséig Aikelin Vilmos, Gyulavári 
(Meisszel) Gyula és Stark Jakab működött a filiában hosszabb-rövidebb ideig.

A gyülekezetbe 1933-ban 435 lélek tartozott, közülük 113 volt az iskolás. Tanítóju
kat Meisszel Gyulának hívták. Egy 1936-ból származó adat szerint a hívek között 136 
házaspárt tartottak nyilván. A második világháború idején Herber Henrik (1938-1945) 
volt a tanító. A filiához -  az 1940-es névtár adatai szerint -  444 lélek tartozott, 
ugyanakkor 80 tanuló járt az iskolába.

A világháború és következményei megpecsételték a német anyanyelvű falu -  és a 
vele majdnem 100%-ban azonos evangélikus gyülekezet -  sorsát. Az 1948. április 3-i 
kitelepítés folytán 447-ről 98 lélekre apadt a hívek száma. A kollektív bűnösség elvé
nek kegyetlen alkalmazása mind lelkileg, mind anyagilag tönkretette a gyülekezetét. 
Az otthon maradtak is nincstelenek lettek, és szerteszét laktak. Gyülekezetként való 
talpra állásukra az elkövetkező társadalmi viszonyok már nem adtak lehetőséget. Szá
muk egyre fogyott. Utolsó lévita-tanítójuk Schulteis Fülöp (1945-1948) volt.

A hívek lelki gondozását 1970 májusáig Szerdahelyi Pál somogydöröcskei lel
kész látta el. Távozása után az erőtlenné vált Somogydöröcskét leányegyházként 
Bábonymegyerhez csatolták. Filiáinak szolgálatát megosztották. A gadácsi kis nyá
jat -  Somogyszilhez hasonlóan -  Madarász István Somogyvámosról helyettesítő 
lelkészként gondozta 1970 és 1979 májusa között. Ez idő alatt kapott a templom to
ronysisakja új horganylemezfedést.

Gadács 1979-ben -  a bonnyai és somogyszili filiához hasonlóan -  Ecsenyhez került.
A 30 lélekre fogyott gadácsi evangélikusok 1989-ben -  a Bajor Evangélikus Egyház 

és a külföldön élő gadácsiak nyújtotta nagy értékű segítséggel, valamint az igali tanács 
támogatásával -  felújították templomukat. Az augusztus 20-án tartott hálaadó ünnepi is
tentiszteleten D. dr. Harmati Béla püspök hirdette az igét magyar és német nyelven. A ba
jorországi testvérek köszöntését Henrich Reitinger és Manfréd Guttmann tolmácsolta.

F elsőm ocsolád és Som odor (szórvány)

A két falu gyülekezeteit német telepesek alapították. Mocsolád földesura a 18. század
ban a protestáns Vásongi család volt, és arra törekedett, hogy birtokaira evengélikus te
lepesek kerüljenek. Buzgolkodása eredménnyel járt, és az 1720-as évek elején Mocso- 
ládon otthonra leltek az első német ajkú, evangélikus vallású telepesek, akik Tolna me
gye már kiépült falvaiból érkeztek. Tanítójuk (1723-ban) Keszőhidegkútról jött, Faust 
Gáspárnak hívták, és haláláig Mocsoládon maradt. A fellángoló protestánsüldözések
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azonban őket sem kerülték ki. Az 1740-es évektől -  hosszú ideig -  egyszerű paraszt
mesterek tanították gyermekeiket, de vezetésükkel a vallásuk gyakorlása előtt álló aka
dályokat nehezen törték át, s ez kihatott későbbi egyházi életükre is. Az ecsenyi anya
gyülekezet megalakulásában és a templom építésében még filiaként vettek részt, de a 
19. század végén már csak 85 tagból álló fiókgyülekezetként szerepeltek egyházi nyil
vántartásainkban. A 20. század közepére a kis közösség a negyedére csökkent. Ma az 
evangélikusok száma alig haladja meg a 10-et.

Somodoron a 19. század közepén letelepedő 50 család alakult gyülekezetté. Ha
mar imaházat és iskolát építettek, sőt, 130 fontos harangot is vásároltak. 1851-től 
Becker Konrád volt a tanítójuk. 1875-ben Löbel Konrád tanította a 133 lélekből álló 
gyülekezet 16 gyermekét. A 20. század első felében lélekszámúk még 70-80 között 
mozgott, és a hívek fiókgyülekezetet alkottak. Mára 13 személyből álló szórvánnyá 
zsugorodtak.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK

Ecseny
Lelkészek: Ratkóczy Sámuel (J 784-1787), Kutsán Pál (1788-1791), Mezibrodszky 

István (1791-1795), Tciubner András (1795-1805), Erhardt Pál (1806-1811), 
Fuhrmann János (1811-1817), Liguszti Pál (1818-1838), Schöpf János (1839-1888), 
Schöpf Gyula (1888-1920), Bohland Frigyes helyettes lelkész (1920-1922), Berkényi 
(Brenner) Ede (1922-1956), Szimon János (1956-1980), ijj. Seben István (1980- 
1985), Mónus László (1985-1994), Kustra Csaba segédlelkész (1994-1995), Szekeres 
Elemér helyettes lelkész (1995), Sikes Attila József (1995-2000), Köszeghyné Raczkó 
Zsuzsanna segédlelkész (2000-2003), majd lelkész (2003-).

Ismert segédlelkészek: Weisz József (1868-1871), Schöpf Gyula (1872-1888), 
Balogh István (1891-1892).

Tanítók, kántortanítók: Verrasztó András (1782-1783), Linde Konrád (1783- 
1787), Semmelroth János (1795 körül), Lévay László (1808-1819), Ritzeld József 
(1819-1844), Péter Henrik (1844-1857), Becht Konrád (1858-1863), Brenn János 
(1864-1884), Geyer Adolf (1885-1911), Váraljai (Werstroh) Konrád (1912-1936), 
Lichtl Károly (1937-1944), Patzner Emília (1944-1948).

Ismert másodtanítók és/vagy kisegítő tanítók: Roth János kisegítő tanító (1842- 
1843), Uzner (Uszner) Jakab (1852-1853), Jó (Jós) Henrik (1854-1855), Kring 
József (1855-1856), (!), Amtmann János (1892-1893), Brenn Zoltán kisegítő tanító 
(1893-1894), (!), Járfás Pál (1900-1903), Macher Lajos (1904-1905), Ferdinand 
István (1905-1907), Werstroh Konrád (1907-1911), Halvax Károly (1912-1917), 
Gál Mária Irma kisegítő tanító (1917—1918, Bors Jolán kisegítő tanító (1918), ijj. 
Becht Béla (1919), Klenner Adolf (1920-1926), Steiger Róbert (1926-1929), Rip- 
szám Adél kisegítő tanító (1930-1931), Lehoczky András (1931-1941), Wickert Imre 
kisegítő tanító (1936), Koszi Ottó kisegítő tanító (1936-1937), Patzner Emília 
(1941-1943), Berkényi Krisztina (1943-1948).

Felügyelők: rendesi Bárány György felsőmocsoládi földbirtokos (7—1814—?), (!),
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dr. Boros Miklós (1958—1968), Márton János (1968—1980), Máj Géza (1980-1994), 
Schneiker János (1994-).

Bonnya
Tanítók: Sinkhofen Hersen (7-1769), Ritzel (Ritzl) Gáspár (7—1771—1806), Pólón 

József (7-1820-7), Drinoty József (7-1827), Becht Henrik (1827-1846), Ron József 
(1846-1854), Becht József (1854-1890), Becht Béla I. (1890-1924), Becht Béla 
(1925-1946).

Polány
Tanítók: Barabás István (1840-1843), Roth János (1847), Hauser Henrik 

(1847-1874), KnieszJános (1874-1876), József (1876-1877), Petter
János (1877-1925), Schrauf Ernő (1925-19287), Jónás István (7-1933-1947), 
Werstroh János (1947-1948).

Somogyszil
Tanítók (léviták, kántortanítók): Schneider István (7-1875), Krámer György 

(1875-1918), Mezősi Árpád (1918-1930), Vilmos (19317-1934), Drégelyi
János (1934-1947), ifj. Balikó József (1947-1948).

Másodtanítók: Grieszháber Henrik (1903-1905), Zakócs Ferenc (1905-1912), 
Aikelin Vilmos (1912-1914 és 1918-1927), Grósz Károly (1927-1930), Lantos 
Imre (1930-1940), Várhalmi Károly (1940—19431).

(Az 1933. évi névtárban Iliid Henrik neve szerepel másodtanítóként!)
Gadács
Tanítók: Linde Gábor (7-1820-7), Ritzeld Jakab (7-1829-7),

(7-1875-1914), Barcs Béla (1914-1919), Korossy Lajos (1919-1927), Aikelin Vilmos 
(1927-19317), Gyulavári (Meisszel) Gyula (1932-1936), Stark Jakab (1936-1938, 
Herber Henrik (1938-1945), Schulteis Fiilöp (1945—1948).

A JELEN

A gyülekezeti élet legrendszeresebb alkalmai a vasárnapi istentiszteletek, ezeken az 
egyházfenntartói járulékot fizető egyháztagok 25-30%-a vesz részt. Az életkori össze
tétel nagyobb részben az idősebb korosztályba tartozókra korlátozódik. A hitoktatás az 
anyaegyházban, a fíliákban és a szórványokban folyamatos. A bibliaórák, az imahetek, 
a vallásos előadások és a különféle emlékünnepélyek az összetartozás érzésének és a 
hit erősítésének további alkalmai, amelyekből a szórványok sem maradnak ki. A felső- 
mocsoládi szórványban tartott ökumenikus bibliaórákon az evangélikusokkal együtt 
vannak a református és a katolikus hívek is.

Hittanra több mint 50 gyermek jár. A 2001 óta Ecsenyben és környékén élő evan
gélikus gyermekeknek Keszőhidegkúton szervezett, hétfőtől szombatig tartó nyári hit- 
tanos táborozáson 35-40 gyermek vesz részt. Programjukban -  az áhítatok és a játé
kos bibliaismereti foglalkozások mellett -  kézműves délután, sport- és akadályver
seny szerepel. 2002-től a 60 és 65 éve konfirmáltak részére emlékünnepet rendeznek.
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GYÉKÉNYESI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Cím: 8851 Gyékényes, Szabadság tér 1. Telefon: (93) 377-015 (Surd)
Lelkész: Smidéliusz Zoltán.
A lelkész lakása: 8856 Surd, Hősök tere 15.
Önállósulásának éve: (1625), (1785!), 1813.
Anyakönyvei: 1794-től halotti, 1813-tól keresztelési, 1815-től esketési.

Gyékényesi anyaegyház
Lélekszám: 192/248/224. Presbitérium: Ritecz József (József A. u.) felügyelő, 

fRitecz József másodfelügyelő, Kiss János gondnok, Kiss Jánosné pénztáros, Szabó 
Sándor jegyező, Bíró Ibolya kántor és hitoktató, Halász Józsefné számvevőszéki elnök,

f

Abrahám Imrénészámvevőszéki tag, Balogh Lajosné, Bences Géza, Horváth István 
számvevőszéki tag, Horváth Sándor, Lőrincz Ildikó, tözv. Smolcz Lajosné, özv. Tamás 
Jánosné, Molnár János (tiszteletbeli), Ritecz István (tiszteletbeli), Varga Sándor 
(tiszteletbeli).

Szórványa és lélekszáma: Zákánytelep 55/40/40.
Az egyházközség lélekszáma összesen: 247/288/264.

A GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

A gyékényesi anyaegyház
Gyékényes község a horvát-magyar határ közelében, a Dráva folyó mentén, Somogy 
megye nyugati csücskében fekszik.

A település reformációkori múltjáról nincsenek hiteles ismereteink. Csak annyi biz
tos, hogy 1598-tól a közeli Zákánnyal együtt Gyékényes is Nádasdy Ferencnek, a refor
máció nagy pártfogójának a birtoka volt. Ebből feltételezhető, hogy Zákányhoz hasonló
an itt is korán szerveződött evangélikus gyülekezet. Ezt támasztja alá az a hagyomány is, 
amely szerint a 17. század elején egy Mura vidékéről elüldözött evangélikus lelkész mun
kálkodott Gyékényesen, akivel akkor már -  1625-ben -  templomot és iskolát emeltek 
a hívők. A hagyomány őrizte meg a 17. század végi üldözések egyik eseményét is, amely 
szerint a prédikáló mesternek -  1690-ben -  menekülnie kellett a faluból, és átmeneti
leg az onnan 4 kilométerre levő sűrű erdőben, a „Böcseics szállás ’’-on rejtőzött, míg hí
vei titokban élelmezték és hallgatták tanításait. Temploma és iskolája fennmaradt.

Gyékényes nevét először a Fábri Gergely dunántúli püspök által 1750-ben készített 
gyülekezeti névjegyzék említi Somogyszobbal együtt. Akkor anyagyülekezet volt. Az 
anyakönyvek tanúsága szerint 1755-től a surdi „artikuláris” gyülekezet neves lelké
sze, Kuzmics István pásztorolta a gyékényesi evangélikusokat is. III. Károly és Mária 
Terézia uralkodása alatt -  mivel a község nem volt artikuláris hely -  a gyékényesi 
evangélikusoknak sokat kellett szenvedni a többrendbeli zaklatások miatt. Az 1765-ben 
történt üldözések során lerombolták templomát és iskoláját, s elvitték berendezéseit és 
a harangokat.

A reformáció ellenségei által megsemmisítésre ítélt gyülekezet szívében megőrizte
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hitének parazsát. Az 1781-ben kiadott Türelmi Rendelet hatására hamvaiból feléledt, s 
1785-ben a nemespátrói Fodor Istvánt (1785-1794) választotta meg prédikáló meste
rének. 1786-ban már fából templomot és iskolát épített tanítómesteri lakással. Ekkor 
,,önálló^ egyházközségként szerepelt Matkovich Pál kerületi felügyelő 1786-ban ki
adott névjegyzékében. Valójában Porrogszentkirály filiája volt, s az is maradt 1813-ig.

A Surdról meghívott Fekete György tanító munkálkodott 1794 és 1813 között a 
gyülekezetben. 1799-ben téglatemplomot építettek, és a 13 éve fából készített templo
mot tanítólakássá alakították.

Az első megválasztott lelkész a Légrádról meghívott Horváth József volt, aki 
1813-tól haláláig (1829-ig) működött Gyékényesen. Utóda -  Pongrácz (Pongrátz) 
Ferenc -  Szepetnekről érkezett, 30 éves volt. Teológiai tanulmányait Sopronban és 
Bécsben végezte. Kis János püspök 1825-ben avatta lelkésszé. A magyar mellett a latin 
és a német nyelv ismerője volt. A gyülekezet az 1829 októberében kelt -  Kis János szu
perintendens által megerősített -  meghívólevélben a következőket ajánlotta fel jö
vendőbeli lelkészének:

„ 1. Készpénzbéli fizetés minden gyónó személytől 15 Xr. 2. Minden gyónó személy
től öt itze bort. 3. Minden házas személytől 1 véka búzát, melly három tészen egy 
posonyi mérőt. 4. Egy házas pártól egy véka csutás kukoricát, melly három tészen egy 
posonyi mérőt. 5. Két mérő mag alá való szántó földet minden esztendőre, mellyet a 
község megmunkál, s annak idejében learat és betakarít. 6. Tavaszi földet nem adha
tunk, hanemha maga a Tisztelendő prédikátor Úr árendában vesz fel, minden tavasz- 
szal két holdat tartozunk megszántani és annak termését haza hordani, a többi mun
kája pedig a maga terhe lészen. 7. Adunk negyed fél hold rétet, mellyet minden esz
tendőn kétszer lehet kaszálni, ezt is a község takarítja és behordja. 8. Fél hold kender- 
földet, azt is a község tartozik megszántani és beboronálni. 9. Minden házi marhás 
gazda tartozik egy szekér fát adni, a marhátlanok pedig apróra felvágni. 10. A 
parochiális háznál leendő trágyát is a község kihordani tartozik. 11. Esztendőnként a 
három kántorokra a Tisztelendő Urat tartozunk elvinni. 12. Az esküdtetéstől egy fo
rint. 13. A kereszteléstől egyházkelővel 24 Xr. 14. A temetéstől predikaczióval egy 
forint, búcsúztatással két forint, predikaczió nélkül 20 krajcár. 15. Jeles Innepeken az 
erszénybeli jövedelem az első innepen a Tisztelendő Úré. 16. Esztendőnként a víz
kereszti járás kiszolgáltatik. 17. A gyermek tanittásért esztendőnként egy forint. 18. A 
praeceptor változásakor az új praeceptor miatt teendő költség az ekklesiát illeti. 19. 
A praeceptornak a halotti virasztástól két Xr., a nappali énekléstől két Xr., az 
elkéséréstől két Xr. Öszvesen 21 Xr. 9 ’

Pongrácz Ferenc — aki 1834 és 1863 között esperesként is szolgált -  50 évi, majd 
fia, Pongrácz (Pongrátz) Antal 32 évi lelkészsége alatt megerősödött a gyülekezet. 
1837-ben megnagyobbították a templomot, és bádoggal fedett tornyot építettek hozzá. 
1843-ban új iskola épült fából, zsúptetővel, majd 1847-ben lelkészlakás téglából, cse
réptetővel. 1852-ben és 1854-ben harangokat öntettek Sopronban, majd egy harmadi
kat Grazban. Ugyanezen években először egy kisebb, majd egy nagyobb toronyórát ké
szíttettek. A templom fazsindelyes fedését 1854-ben cserepesre cserélték.

Az iskolában az 1813 és 1867 közötti esztendőkben segédtanítók -  többek
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között id. Szenteh Gábor (1832-1833), Szucsányi József (1844-1847?), Rűhl János 
(1852-1853), Haidt Péter (1854-1856), Záborszky Lajos (1856-1867) -  munkál
kodtak.

Haubner Máté 1847-ben tartott egyházlátogatási jegyzőkönyvéből és a hozzá csa
tolt iratokból sok érdekesség tárul elénk. Egyebek mellett megismerhetjük a 607 lelket 
számláló gyülekezet tanítóját, a tanított tárgyakat, a tanulói osztályokat és az iskolai 
körülményeket.

A vizsgálat idején a 23 éves Szucsányi József volt a mester, aki 8 évi csurgói és 1 
évi soproni tanulás után kénytelen volt tanulmányait megszakítani, mert apja -  a dör- 
gicsei praeoráns tanító -  meghalt. Negyedik éve hivataloskodott Gyékényesen, ame
lyért 50 forint összegű fizetés, továbbá halotti kísérésért 7, az éjjeli és nappali virrasz
tásért 14 krajcár illette. Az utóbbival kapcsolatban azonban a szuperintendens úgy ren
delkezett, hogy „a praeceptor általi virrasztás mind éjjel, mind nappal a jövőben egé
szen megszüntessék". Az egyébként nőtlen fiatalembernek a gyülekezettől volt még 
„ egy ágya, abba dunyha, egy párna, két vánkos és két lepedő ".

Az iskolaház fából épült, de a talpak alja ki volt rakva téglával. A konyha téglából 
készült. A „mester” rendelkezésére két kis szoba állt. Az iskolául szolgáló szoba tágas, 
világos, de asztalokkal és padokkal nem volt kellően felszerelve.

A tanitó három osztályba soroltan tanította az iskola 65 gyermekét. „Az elsőbe ér
dem szerint a jól olvasók és könyvnélkülözők sorozandók; a másodikba az olvasni kez
dők és szótagolók; a harmadikba a szótagolni kezdők és betűzök. ”

Az első osztályban olvasás, írás, számvetés, keresztyén vallástudomány (Sz. Histó
ria, D. Luther Márton Kiskátéja) földleírás, éneklés, imádkozás és gazdasági ismeretek 
képezték a tananyagot. A második osztályba soroltak olvasást, szótagolást tanultak. A 
harmadik osztálybeliek a szótagolással és a betűzéssel ismerkedtek. Már a két utóbbi 
osztály tanulói is hozzájutottak a legfontosabb vallási és erkölcsi ismeretekhez.

A tanítás november 1-jétől a húsvét utáni második vasárnapig tartott. Akkor volt 
a nyilvános vizsga, amelyen a helyi és a szomszédos gyülekezet lelkésze mellett a 
gyülekezet érdeklődő tagjai is részt vettek. Ez időben a gyülekezetnek 607 tagja volt.

A lelkészt hivatalának ellátásában betegsége vagy távolléte esetén a „ mester ” segí
tette, és minden sátoros ünnep délutánján ő prédikált.

A gyülekezet 1867-ben „rendszeresített” tanitói állást szervezett, amelynek betölté
sére az addigi segédtanítót választották. Ezt kellő időben tették, mert az 1777-ben ki
adott Ratio Educationis csak általános rendelkezéseket tartalmazott a népiskolába járó 
tanulókról. Az 1806. évi Ratio Educationis Publiae pedig a földesúri rendelkezés alatt 
álló családok 6-12 év közötti gyermekeinek iskolába járását sürgette. Az 1845-ben 
megjelent „Magyarország elemi tanodáinak szabályai" című rendelkezés ugyanakkor 
minden 6-12 év közötti gyermek számára kötelezővé tette az iskolába járást, de csak az 
alsó elemi iskola tananyagának elsajátítását irta elő. Az 1868. évi XXXVIII. te. jelen
tős változásokat követelt. Elrendelte az általános tankötelezettséget, és ezzel minden 
szülőnek kötelezettségévé tette, hogy gyermekét 6-12 éves kora között mindennapos 
elemi népiskolába, 12-15 éves kora között pedig ismétlő népiskolába járassa. Leglát
ványosabb változás az volt, hogy a korábbi három-, négy- vagy ötosztályos népiskolák
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hatosztályosokká váltak. Előírta a szorgalmi időt, és meghatározta tananyagát is. A 
„nyelvtan" tantárgy a nem magyar anyanyelvű iskolákban az anyanyelv nyelvtanát je
lentette. A törvény szabályozta azt is, hogy csak tanítói oklevéllel rendelkezők taníthat
tak ezután a népiskolákban.

Nagy feladat várt Záborszky Lajosra. Immár oklevéllel rendelkezve, meg kellett 
szerveznie az új rendszerű oktatást. A gyülekezetnek pedig előrelátóan megfelelő isko
láról kellett gondoskodnia. Isten segítségével mindez sikerült. Záborszky Lajos 1905- 
ig szolgált tanítói hivatalában. Munkássága alatt pedig -  1875-ben -  a gyülekezet 
felépítette a ma is álló iskolát.

Az 1875-ben kiadott egyházkerületi névtár adatai szerint a gyülekezet 697 lelket 
számlált, és ebből 76 volt az iskolai tanuló. Az idősödő Pongrácz Ferenc mellett fia, 
Pongrácz Antal „társ lelkészeként szolgált.

Az 1887. évben az olasz építészmester, Valentin Morandini tervei alapján -  és ki
vitelezésével -  nagy anyagi áldozattal szép, neogót stílusú új templom épült, amelyet 
október 30-án Andorka János esperes avatott fel. Az oltárkép Jakobey Károly 1887-ből 
származó alkotása, és a gecsemánei jelenetet ábrázolja. Az új templomba új keresztelő
kutat és gyertyatartókat is vásároltak. 1892-ben Kissné Tatár Éva saját költségén or
gonát építtetett. A következő évben tűzvész pusztított a faluban, amelyben 87 evan
gélikus család károsult, és a gyülekezet melléképületei is leégtek. 1899-ben Gyurátz 
Ferenc püspök tett látogatást a gyülekezetben. Ebből az alkalomból a nőegylet díszes 
csillárt vásárolt a templom részére.

Az 1905-ben nyugalomba vonult Záborszky Lajos után Horváth Mihályt választot
ták meg tanítónak. Munkálkodásának az első világháború vetett véget. 1915-ben had
ba hívták. Oroszországban hadifogságba került, ott is halt meg 1921-ben. Távollétében 
Havas (Tischler) Ferenc segédtanítóként, majd -  képesítésének megszerzése után, egy 
ideig -  helyettes tanítóként működött.

Pongrácz Antal lelkész 1911-ben történt nyugdíjba vonulása után Szalai Mihály 
bokodi lelkészt hívta meg a 750 lelket számláló gyülekezet, aki az első világháború 
éveiben a katonai szolgálatra behívott tanító helyett a gyerekek tanítását is átvette.

A háború alatt elvitték hadicélokra a kis- és nagyharangot, valamint az orgonasípo
kat. Az épületek állaga is leromlott. Ebben a helyzetben -  1918-ban -  történt a lel
készváltás, mert Szalai Mihály Lovászpatonára távozott.

A gyülekezet Horváth Lajos püspöki másodlelkészt választotta lelkipásztorának, 
aki nagy hűséggel -  35 éven keresztül -  nyugdíjazásáig végezte szolgálatát az egy
házközségben. Budapesten hunyt el 1978-ban, 89 éves volt.

Figyelemre méltó, hogy személyén keresztül -  70 év után -  ismét esperesi szék
hely lett Gyékényes. Esperesi tisztségét 19 éven keresztül viselte, és ő volt a somogyi 
egyházmegye utolsó esperese. Az 1952. évi I. ET alapján ugyanis a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban új területi beosztás lépett életbe, amelyben az egyházmegyé
ket az államigazgatási megyékhez igazodva alakították ki. A somogyi egyházmegye 
1953. január 1-jétől a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye része lett, új egyhá
zi vezetőkkel. Lelkészi munkássága első felében az épületek rendbetétele folyt: 1919- 
ben tetőzetjavítások, 1922-ben új kisharang vásárlása, 1923-ban a templom külső-belső
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tatarozása, majd az oltártérbe az első világháború hősi halottainak emlékére márvány
tábla elhelyezése, valamint új oltár építése. Az oltárt Ritecz József és felesége -  hősi 
halált halt 2 fiúk emlékére -  építtette. A felújított templomot D. Kapi Béla szentelte 
újra 1923. október 28-án.

Marjai (Miszel) Ferenc 1922-ben kezdte tanítói működését, aki a gyülekezet gyer
mekei és ifjúsága körében buzgón fáradozott az iskolák államosításáig tanítóként, majd 
azt követően a gyülekezetben kántorként. Szolgálata alatt jelentős változáson ment át 
az oktatás. 1940-ben -  az 1940. évi XX. te. alapján -  elrendelték, hogy az addig 
hatosztályos népiskolát nyolcosztályossá kell fejleszteni, a háború után pedig minisz
terelnöki rendelet -  650/1945. ME. sz. r. -  intézkedett a nyolcosztályos, felső tago
zatában szaktanárokat alkalmazó általános iskolai rendszer kialakításáról. Erre épült a 
négyosztályossá vált középiskola. Kortársai szerint (Fónyad Pál levele) Marjai Ferenc 
kiváló kántor volt, a gyékényesi gyülekezet pedig az éneklés felső fokán állt. Lelkiis
meretes, széles körű oktatási munkájának köszönhetően kiérdemelte az „igazgató” 
címet is, majd az államosítás után a felügyelői beosztást.

Az 1928-ban megöntetett 678 kg-os Luther-harangon a nagy reformátor képét is 
bronzba foglalták. A harang felavatását 1928. április 1-jén végezte Mesterházy Sándor 
esperes, ünnepi istentisztelet keretében.

Az anyagyülekezethez 1933-ban 765 lélek tartozott. A zákányi szórványban 49,
Bodvicán 1 evangélikus élt. Az egyházközséget 815 lélek alkotta.

• •

Orömiinnep volt Gyékényesen 1937. szeptember 19-én. Akkor avatta fel és adta át 
magasztos rendeltetésére a gyülekezet teljesen felújított templomát D. Kapi Béla püs
pök. Az ünnepi istentiszteleten az oltári szolgálatot Seregély István szepetneki lelkész 
és Horváth Lajos helyi lelkész, esperes végezte. A felújítással egyidejűleg -  amelynek 
összes kiadását a hívek vállalták -  a Ritecz család adományaként csillárral, özv. Kiss 
Sándomé adományából pedig új toronyórával gazdagodott a templom.

Földrengés rongálta meg a templomtornyot 1938. március 25-én, de hamar kijaví
tották, és június 19-én -  a gyülekezet újjáalakulásának 125 éves évfordulójának mél
tó megünnepléseként -  jubileumi istentiszteletet tartottak és egyházmegyei ifjúsági 
konferenciát rendeztek. Az ünnepségen az egyházmegye lelkészei és tanítói szinte tel
jes létszámban megjelentek. Az ünnepségre érkező vendégek és a konferenciára más 
gyülekezetből érkező ifjak száma 500-600 fő között változott a nap folyamán. Mind a 
meghívottakat, mind a konferencia résztvevőit a gyülekezet egész napra vendégül lát
ta. Az egynapos konferencia programjában a közös istentiszteleten és a záró áhítaton 
kívül bibliaórák, csoportos előadások, szavaló- és játékversenyek szerepeltek.

A második világháború nem múlt el nyomtalanul a gyülekezet és a templom fölött. 
Még 1944-ben elvitték a gyülekezet híres Luther-harangját, majd a front átvonulásá
val 1945. március 30-tól május 7-ig sok szenvedésen mentek keresztül a hívek, és sok 
kár érte az épületeket. A települést 500 aknatalálat érte, s a menekülő németek felrob
bantották a templom tornyát. A torony, a tető, a boltívek, az orgona német robbantás 
utáni megrongálódása, a nyílászárók, a karzat és a csillár tönkretétele jelezte az iszo
nyú pusztítást. Mindezt kitelepítés, erőszak követte. A legsürgősebb javításokat még 
1945-ben elvégezték, de az alaposabb felújítások, köztük a hiányzó orgona helyett
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orgona-harmónium beszerzése, 1948-49-ben történt. A megpróbáltatások azonban 
nem értek véget. Az 1950-es években dúló diktatúra áldozata lett a gyülekezet több tag
ja -  köztük többtagú családok akiket 1950 és 1952 között ítélet nélkül, ártatlanul 
különböző helyekre, meghatározatlan időre kényszermunka-táborokba internáltak.

A megfogyatkozott gyülekezet lelkésze, Horváth Lajos 1953-ban ment nyugdíjba. 
A megüresedett lelkészi állásra Bándi Istvánt választották, aki nehéz társadalmi és gaz
dasági körülmények között, idős koráig, 30 éven keresztül pásztorolta a híveket. Szol
gálata alatt D. Dezséry László (1955), illetve D. Ordass Lajos (1957) püspök látogatta 
meg a gyülekezetét.

A két látogatás közé esik az 1956-os forradalom és szabadságharc ideje. Az esemé
nyek gyékényesi alakulásában jelentős szerepe volt a helyi Nemzeti Bizottságnak, 
amelynek elnökéül Marjai Ferenc iskola-felügyelőt, az evangélikus iskola egykori 
igazgatóját választották. Tagjai a község köztiszteletben álló polgárai közül kerültek ki. 
Közöttük volt Bándi István evangélikus lelkész és Tollár István katolikus esperes-plé
bános is. Nekik köszönhető, hogy a Rákosi-rendszer üldözöttjei is megértették, hogy 
mindnyájuk érdeke a higgadt, megfontolt cselekvés és a falu közigazgatásának és gyer
mekeik oktatásának folyamatos biztosítása. A község közgyűlése által támogatott okos 
és meggondolt elnöki előterjesztéseknek tulajdonítható, hogy a Kádár-kormány meg
alakulását követően nem került sor a több településen tapasztalt megtorló intézkedések 
foganatosítására. Ennek jelentőségét fokozza, hogy Gyékényes határsávban fekvő köz
ség volt, és lakóira ebből következően az átlagosnál is több szenvedés hárult a forra
dalmat megelőző években.

A templomtorony javítására 1960-ban, a templom külső-belső felújításra 1964-ben 
került sor. A felújított templom újraszentelését D. Káldy Zoltán püspök végezte. A ha
rangokat 1976-ban villamosították, ekkor modernizálták a lelkészlakást is. Az oltárte
ret a hajótól elválasztó kovácsoltvas kerítés az 1970-es évek végén készült.

Bándi István lelkész 1983-ban vonult nyugdíjba. Élete utolsó esztendeit Iharos- 
berényben töltötte. Budapesten, 1991-ben, érsebészeti műtétet követően, kórházban ér
te a halál. Közel kilencven évet élt. Az iharosberényi temetőben nyugszik.

Smidéliusz Zoltán -  aki Nemespátrónak is lelkésze -  a gyülekezet pásztora 1983. 
október 2-től. 1984-ben presbitériumi és közgyűlési határozat született a templom tel
jes tatarozásáról. A munkák 1986-ban kezdődtek és D. dr. Harmati Béla püspök 1988. 
június 19-én újraszentelhette a felújított 101 éves templomot. 1993. május 13-án ismét 
ünnepelt a gyülekezet: akkor avatta fel a püspök az előző év ádvent 4. vasárnapjától az 
Urat itt dicsérő orgonát, amelyet Győréből -  a hajdan közel 300 lelkes, mára elnépte
lenedett tolnai fíliából -  hoztak, és újíttattak fel a lélekszámában megfogyatkozott, de 
élni akaró gyékényesi hívek. Az 1997-ben végzett kisebb javítási munkákat követően
1998-ban készült el a templom hangosítása.

A múltra visszatekintve s az elődök áldozatos szolgálatát megbecsülve, lelkészek és 
tanítók emléktábláját helyezték el a templomban, amelyet Ittzés János püspök szentelt fel 
2000. október 22-én. A jövőre is reménységgel tekint a gyülekezet. Ezt tanúsítja, hogy a 
gyülekezeti házként szolgáló volt parókiát átalakították, teljesen felújították. Az ünnepi 
alkalmon, 2002. november 17-én, Ittzés János püspök és Szemerei János esperes szolgált.
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A gyülekezet lelkésze 1991-től -  kilenc éven át -  az egyházmegye esperesi tiszt
ségét is betöltötte. Jelenleg (2000. október 7-től ) az újjáalakult Nyugati (Dunántúli)
Egyházkerület püspökhelyettese és (2001-től) a zsinat lelkész-elnöke.

*

Zákánytelep (szórvány)
A 19. században épült vasúti csomópont dolgozói voltak az első telepesei. Mai lakóinak 
többsége a környező községekből származik. 2001-ig közigazgatásilag Zákányhoz tar
tozott. A 2001-ben tartott népszámlálás során Zákányban -  az akkor még hozzá tarto
zó Zákányteleppel együtt -  69 személy vallotta magát evangélikusnak. Az önállósulás 
az evangélikus felekezet tagjait nem érintette, mert eddig is más-más gyülekezetbe tar
toztak: a zákányi hívek a hozzájuk közelebb eső Surdhoz, a zákánytelepiek pedig az ő 
szomszédságukban lévő Gyékényeshez. A népszámláláskor magukat evangélikusnak 
való zákányiak és zákánytelepiek száma ezért külön nem ismeretes. A megadott 55 fős 
lélekszám becsült adat, a két gyülekezet nyilvántartásában szereplő evangélikusok ará
nyában történt a meghatározás.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK

Lelkészek: Horváth József (1813-1829), Pongrácz (Pongrátz) Ferenc (1829-1879), 
Pongrácz (Pongrátz) Antal (1879-1911), Szalai Mihály (1912-1918), Horváth Lajos 
(1918-1953), Bándi István (1953-1983), Smidéliusz Zoltán (1983-).

(Pongrácz Antal 1871-től „társ lelkész’’ volt édesapja mellett.)
Segédlelkészek: Ihász László (7-1910), KIenner Adolf (1910), Molnár Gyula (1912), 

Nagy Gábor (1934-1935), Békés József (1936), Lakatos György (1938-1939, Szabó 
Kálmán (1939—1940), Káldy Lajos (1940), Böröcz Sándor (1940—1941), Szekeres 
Elemér (1941-7), Németh Tibor (1942-1943), Szabó Gyula (1944-7), Németh Zoltán 
(1950), Halasy Endre (1952).

Tanítók, segédtanitók: Horváth Mihály (7-1784), Fodor István (1785-1794), Feke
te György (1794—1813), (!), id. Szenteh Gábor (1832—1833), Szucsányi (Szutsányi) 
József (1844-18477), Rűhl János (1852-1853), Haidt Péter (1854-1856), 
Záborszky Lajos (1858 és 1867 között a lelkész melletti segédtanító, 1867 és 1905 kö
zött rendszeresített tanító), Horváth Mihály (1905-1915), Havas (Tischler) Ferenc 
segédtanító, majd helyettes tanító (1915-7), Marjai (Miszel) Ferenc (1922-1948).

Felügyelők: dr. Barla Sándor (1887), dr. Balus Zsigmond (7), dr. Ittzés Zsigmond 
(1919-1932), Jamrich Béla (1932-1954), Bogár István (1954-1980), Korcsmán 
Józsej (1980-1986), Tóth József (1986), Ritecz József (1987-).

A JELEN
Csökkenő lélekszámú a község, s benne a gyülekezet is. A hitoktatás öt csoportban fo
lyik az iskolában -  Gyékényesen és a hozzá tartozó Zákánytelepen valamint a 
gyermekek részére egy bibliaórás csoportban a gyülekezetben. Tervük az 1993-ban 
megkezdett körzeti ifjúsági összejövetelek folytatása és a fiatalok bevonása a gyüle
kezeti munkába, hogy e sokat átélt gyülekezetnek ne csak múltja, hanem jövője is le
gyen Isten dicsőségére.
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IHAROSBERENY-VESEI 
TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8725 Iharosberény, Rákóczi u. 9. Telefon: (82) 720-534
Lelkész: Halász Sándor.
Iharosberény önállósulásának éve: 1601.
Anyakönyvei 1750-1762-ig hézagosán, 1762-től folyamatosan megvannak.
Vése önállósulásának éve: 1786.
Anyakönyveit 1775-től (!) vezetik.
Társult egyházközséggé alakulás éve: 1997.

Iharosberényi társegyház
Lélekszám: 237/288/216. Presbitérium: Klenovics Imréné felügyelő, Dobri Sán

dor tiszteletbeli felügyelő, Fadgyas János gondnok, Pécsi László gondnok, Berták 
József, Bogma József Borbás László, Harmadás Lajos, Hompó József, Koósz József 
Miszel Sándor, Pál Ferencné, Persek Andrásné, Tóth Andrásné, Szűcs Sándor, Varga 
Dezső, Várhegyi Gyuláné.

Vései társegyház
Lélekszám: 174/186/174). Presbitérium: Budai Józsefié felügyelő, Berták Béla, 

Berták Miklós, Berták Zsolt, Hada Jánosné, Király Magdolna, Vida Viktória, Vörös 
Józsefié.

Iharosi leányegyház
Lélekszám: 53/58/44. Presbitérium: Horváth Vilmosné gondnok, Borosné Üst Etelka, 

Czigot Sándor, Gyepesi Béláné, Pap József
Pogányszentpéteri leányegyház
Lélekszám: 97/113/82. Presbitérium: Novák János gondnok, Beák Márta, Beák 

Péter, Kod el a Imre, Miszel József, Pintér György.
Marcali leányegyház
Lélekszám: 108/33/33. Presbitérium: Rajnainé Tüsér Judit gondnok, Sámáné 

Berták Márta, Csószó Istvánná, Karnics Jenő.
Szórványaik és lélekszámúk: Böhönye (19/5/5), Csömend (2/-/-), Gadány (1/-/-), 

Inke (36/16/16), Hosszúvíz (-), Kelevíz (-), Mesztegnyő (10/-/-), Nagybajom 
(15/5/5), Nagyszakácsi (1/-/-/, Nemesdéd (1/4/4), Nemeskisfalud (-), Nikla (3/-/-), 
Pusztakovácsi (4/-/-), Somogycsicsó (15/12/12), Somogysámson (2/-/-), Szenyér 
(1/- /- ) , Tapsony (3/-/-), Varászló (5/-/-).

A társult egyházközség lélekszáma összesen: 787/720/591.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

Az iharosberényi társegyház
Iharosberény Somogy megye nyugati szélén, Zala megye tőszomszédságában, Nagy 
kanizsától 15 kilométerre fekvő -  a 61-es országút által átszelt -  község.



Régi település. Keletkezése a tatárjárás utáni időre, IV. Béla uralkodásának éveire 
nyúlik vissza. Birtokosa az Árpád-házi királyok idején a mindenkori királyné. A refor
máció korában Nádasdy Tamásnak, a reformáció nagy pártfogójának a birtoka volt, 
ezért nem véletlen, hogy itt is korán alakult evangélikus gyülekezet. Legrégebbi évei
ről keveset tudunk. Az első írásos feljegyzés Telekesi Benedek lelkészsége idejéből, 
1608-ból származik, aki 1601 és 1609 között volt herényi lelkész, és „szilárdan ra
gaszkodott az ágostai hitvalláshoz ”.

A 17. századból ismeretes az is, hogy 1649-ben a meszleni Gudor Pált, 1657-ben 
pedig Mihályfán Petánczi Jánost avatták fel ide lelkésznek. Musay püspök 1661-ben az 
anyagyülekezetek közé sorolta Berényt. 1677-ben a légrádiak innen „vittek” maguknak 
evangélikus lelkészt, feltehetően Karuffa személyében.

A 17. század utolsó évtizedeiről nincsenek adataink. A Mesterházy Sándortól átvett 
adalék szerint az újabb kezdet idején -  amely közvetlenül 1681 után is lehetett -  a 
hívek „ néhai Nagy Ferenc uram házába jártak prédikációra és könyörgésekre ", de ha
marosan templomot építettek fából, az akkori gondnoktól, Tóth Miklóstól kapott tel
ken. Ez a gyorsan, szinte hevenyészve készült templom azonban hamarosan roskado- 
zóvá vált, és le kellett bontani.

A 18. század első évtizedeiből a Nemespátróból érkező Filo Miklós, valamint Torkos 
János és a később Porrogszentkirályon is szolgáló Rossiár (Rozár) Dániel neve maradt 
fenn. A gyülekezet 1720-ban építette fel új templomát, de a hitélet nem folyhatott za
vartalanul. A reformáció ellenségei ugyanis ezen, a török alól visszafoglalt területen 
sem akarták megengedni a szabad vallásgyakorlatot, és el akarták venni a templomot. 
A hívek azonban nem engedték, bátran kiálltak templomukért, és megmaradtak hitük
ben. Helytállásuknak köszönhető, hogy később sikerült a vármegyénél azt is elérni, 
hogy Iharosberény -  Somogy vármegyében, Surd mellett -  artikuláris helyet „meg
illető” státusú település lett. Ennek következtében lelkészei szabadon hirdethették az 
igét, szolgáltathatták ki a szentségeket és temethettek. Itt gyűlt össze a környék evan- 
gélikussága, de a lelkészek innen kijárva ,, vidéken ” is végeztek vallásos szertartásokat.

A templom és a gyülekezet léte azonban így sem volt biztonságban. A zaklatások 
nem maradtak el. A bizonytalan helyzetet jól jelzi, hogy 1746. január 27-én nagy vizs
gálatot tartatott Sommsich Antal alispán az evangélikusok korábbi vallásgyakorlata 
tárgyában. A vizsgálaton a tanúk Berzenczétől Miháldig, Liszótól Inkéig egybehangzó
an azt vallották, hogy „az iharosberényi lutheránusoknak mindig volt ecclesiájuk és 
szabad exercitiumuk ”, azaz szabad vallásgyakorlatuk. A tanúk vallomása azért volt fi
gyelemre méltó, mert „mind idős emberek és római katolikusok voltak". Eredménye 
kedvező volt a gyülekezet számára. Ezt bizonyítja, hogy az 1750 és 1762 közötti idő
ből -  Tóth-Sipkovits István lelkészsége idejéből -  az anyakönyvek már hézagosán 
rendelkezésre állnak, 1762-től pedig hiánytalanul megvannak.

Mária Terézia uralkodásának vége felé már érezhető volt az állam megváltozott ma
gatartása a protestánsok irányában. Ezt példázza az is, hogy 1775-ben -  Urszini 
(Ursini) Mihály szolgálata idején (1762-1776) -  a gyülekezet új (harmadik) temp
lomépítését már nem akadályozta a vármegye.

Az 1781-ben kiadott Türelmi Rendelet után tovább gyarapodott a gyülekezet, és



innen történt a sandi hívek gondozása is. 1807-ig az ő kedvükért a gyónás és az úrva
csora kiszolgáltatása vend nyelven folyt a nagyobb ünnepeken. Az 1819-ben alakult 
páti gyülekezet is Iharosberény filiája lett. Alig telt el félszáz esztendő, és a hívek ki
nőtték fából épített templomukat. 1827-ben -  Kovács Ferenc (1820-1834) lelkész és 
Boncz János gondnoksága idején -  felépítették a jelenlegi (negyedik) templomot.

Az 1838. évben -  akkor már Takács Mihály (1834-1852) volt a gyülekezet pré
dikátora -  egy 482 és egy 185 fontos harangot öntettek Pécsett. 1843-ban új iskolát 
építettek. A téglából épült, cseréppel fedett épület egy nagyszobából (iskolaterem), 
négy lakószobából, egy konyhából, kamrából, istállópajtából és egy föld alatti pincé
ből állt. Inkey uraság az építkezés nagy támogatója volt.

Ahol evangélikus gyülekezet volt, ott iskoláról is gondoskodtak, így volt ez Iharos- 
berényben is. A régebbi iskolá(k)ról azonban nem maradtak fenn adatok. Csupán annyit 
tudunk, hogy a templom melletti telken is állt iskola, és több ízben tűzvész áldozata lett.

Haubner Máté püspök 1847-ben egyházlátogatást tartott Iharosberényben. A vizs
gálat idején 379 családból 474 párt tartottak számon az egyházközségben, amelyhez 10 
filia tartozott: Sand, Miháld, Szentjakab, Pat, Antalfa, Inke, Csicsó, Iharos, Szentpéter, 
Bagolya (Bagola). A galamboki filia nem sokkal azelőtt szűnt meg. Nemzetiségüket te
kintve magyarok, horvátok és vendek alkották a gyülekezetei, de mindannyian jól be
széltek magyarul. A gyülekezet felügyelői tisztségét Vései Véssey Antal táblabíró 
viselte. A lelkész életének 55. évét töltötte, és lelkiismeretes prédikátor hírében állt. 
Prédikációit betanulva mondta. Nemcsak a szószéken, hanem a közéletben is töreke
dett lelkipásztor lenni. Bárki István tanítóval is jó viszonyban élt. A mester 49 éves 
volt, és 102 gyermeket tanított, három osztályba soroltan.

A gyülekezet a templomot kedvelte, de egyes időszakokban a filiabeliek gyérebben 
látogatták. Bibliával vagy Újtestamentummal még kevesen rendelkeztek.

Takács Mihály lelkészt Andorka János követte. Ő 42 évig (1852-1894) működött 
Iharosberény papjaként, és közben 26 éven keresztül (1863-1889) esperesi tisztséget 
is viselt. Szolgálata alatt -  1854-ben -  a harmadik harangot is megvették, és orgonát 
építtettek. 1884-ben az orgonát nagyobbra, a jelenlegire cserélték. Az ő idejére esik a 
sandi filia önállósulása (1868).

Szép adatokat találunk az egyházkerület 1875-ben kiadott névtárában is. Az anyaegy
ház lélekszáma 756 volt és közöttük 107 tanulót tartottak nyilván. A tanítót Nagy János
nak hívták. A hozzá tartozó páti leánygyülekezetnek 220 tagja volt és 37 gyermeket ok
tatott Gselman Mátyás. Szentpéteren 271 evangélikus élt és 45 gyermek tanítását végez
te Pataky Géza tanító. Iharosban ugyancsak 271 evangélikus lakott, de ott 46 tanulóval 
működött a leánygyülekezet iskolája. Tanítójuk Pataky Béla volt. A fiókgyülekezetek kö
zül Inkén 100, Csicsóban 85, Antalfán 52, Bagolán 30, Miháldon 25, Szentjakabon 20 
személy volt evangélikus. Az egyházközséghez összesen 1830 lélek tartozott.

A gyülekezet 1894-ben Borbély Gyulát (1894-1915) választotta lelkészének. 
Nagy építkezésbe kezdtek, és 1895-ben már állt a korszerű, szép papiak.

A gyarapodás lélekszámban is megmutatkozott, bár 1895-ben a páti filia a köze
lebb fekvő Sandhoz csatlakozott. Az anyaegyház lélekszáma a századforduló utáni 
békés években elérte a 830-at, s népes gyermeksereg (120 tanuló) koptatta az iskola-
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padokat (1910-es adatok). A diákok oktatásáról 1908-tól Teke Lajos tanító -  1913-tól 
másodtanítók segítségével -  gondoskodott. Az anyagyülekezethez 2 filia (Iharos 350 
és Pogányszentpéter 330 lélekkel), valamint 4 fiókegyház (Csicsó 90, Inke 110, 
Antalfalu 60, Bagola 50 lélekkel), illetve több szórványtelepülés tartozott. Az egyház- 
községben 1850 lelket tartottak nyilván. Az anyagyülekezetben férfi dalárda működött, 
amelyet a mindenkori kántortanító vezetett. Nőegylete 1899-ben alakult.

Az első világháború második évében került a gyülekezet élére Káldy József, későb
bi püspökünk -  D. Káldy Zoltán -  édesapja. Szolgálata változatos időszakot ölelt át. 
A gyülekezet férfi tagjainak nagy részét besorozták, közülük 14-en értelmetlen célokért 
életüket áldozták. A hazatérteket és az itthon maradottakat a vesztes háború, a proletár- 
diktatúra okozta zűrzavar, majd a gazdasági válság minden nehézsége sújtotta. A gyüle
kezet azonban élni akart. A húszas évek második felétől -  áldásos ébredési folyamatot 
elindítva -  a nőegylet tovább működött, majd fiú- ifjúsági kör alakult, s élénk evange
lizációs munka kezdődött. A lélekszám azonban megcsappant. Az 1933. évben az anya
egyházban 657 lelket -  ebből 87 tanulót -  tartottak nyilván. A filiák és a fiókegyhá
zak lélekszáma is csökkent. Az egyházközséghez összesen 1395 egyháztag tartozott.

A gyülekezet 1934-ben felújította évszázados templomát, amelyet -  augusztus 
26-án -  ünnepi istentisztelet keretében avatott fel D. Kapi Béla püspök. Az ünnepi 
alkalmon jelen volt D. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő, továbbá Horváth 
Lajos esperes és dr. Ittzés Zsigmond egyházmegyei felügyelő is.

Az 1935 novemberében elhunyt Káldy József lelkész helyére D. Kapi Béla püspök 
Szalay Kálmánt -  ideiglenes segédlelkészi minőségben -  küldte, aki 1937 januárjá
ig (Dörgicsére helyezéséig) szolgált a gyülekezetben.

Fuchs (későbbi nevén Fónyad) Pál 1937 februárjában került Iharosberénybe helyet
tes lelkészi megbízással, akit a hívek egyhangú bizalommal -  1937 júniusában -  lel
készükké választottak. Ünnepélyes beiktatása 1937. július 4-én volt Horváth Lajos es
peres szolgálatával. Munkálkodása nyomán folytatódott a szép ifjúsági élet. A már mű
ködő, élénk fiú ifjúsági kör mellé megalakult a leány ifjúsági kör, és tovább folytatta 
áldásos tevékenységét a nőegylet is, amelynek 40 éves jubileumát 1939-ben ünnepel
ték. A háború következtében a megszokott nőegyleti tevékenység újakkal bővült. A 
frontokon szolgáló katonák részére kötszereket és kapcákat készítettek és küldtek heti 
gyakorisággal. A szövőszék állandó munkában állt. A falubeli evangélikus katonák ré
szére Újtestamentumot vásároltak és küldtek a harctérre. Németh Béla igazgató-tanító 
vezetésével nőegyleti és ifjúsági énekkar működött. A lelkész évenként színdarabot ta
nított be az ifjúságnak. 1942-ben leány téli tábor, 1946-ban fiú téli tábor volt a környék 
fiataljainak részvételével. A fiúk Akaiiban és Fonyódon nyári táborban, a lányok nya
ranta a gyenesdiási leánykonferenciákon vettek részt. A fiatal lányok lelki életére sok 
áldást adott Malaga Elza és Baloghy Magda diakonissza munkálkodása. Nem kevésbé 
volt jelentős Haniffel Emmi diakonissza nővér szolgálata sem, akinek vezetésével nap
közis gyermekmunka folyt már 1942 és 1943 nyarán.

Minden esztendőben egy alkalommal többnapos evangelizációt tartottak, s évente 
ősszel és tavasszal egy-egy napos gyülekezeti evangelizáció is volt a gyermekek, az if
júság, a presbiterek, az asszonyok és este a templomban az egész gyülekezet részére.



Ezekről az évekről azonban nemcsak áldásos tevékenységeket őriz az emlékezet. Ismét 
háborúba sodródott az ország, jöttek a behívók, és jöttek a szomorú értesítések a hősi 
halottakról. A háború itthon is szedte áldozatait. Az aknák, a bombák szilánkjai és a 
puskák golyói nem válogattak. A gyülekezetnek 9 polgári áldozata lett.

A középső harangot -  amelyet az első világháború után vett a gyülekezet -  még 
1944 májusában elvitte a német-magyar vegyes katonai bizottság. Sajnos a második 
világégés nem kímélte a falut sem. Itt húzódott az egyik védvonal. Az idősebbek még 
emlékeznek a napokig tartó kényszermunkára, amelyet a védőárok kialakításakor kellett 
végezni a lakosságnak. Nyomai most is láthatók a papi kertben. 1945 húsvétján az orosz 
katonák garázdálkodtak a templomban: szétszedték az orgonasípokat és az utcán eldo
bálták, az oltárterítőkkel lovaikat cicomázták, a keresztelési ezüstedényeket elrabolták.

Ám Isten kegyelméből megmenekült a felrobbantástól a németek által aláaknázott 
templom, kulcsát ugyanis az akcióval megbízott német tiszt -  egy lelkész fia -  átad
ta a gyülekezet lelkészének, s elmagyarázta, hogy a hatástalanítást -  rögtön távozásuk 
után -  miként kell elvégeznie, majd így búcsúzott: „Gott ist treu.r ’ („Isten hűséges!”) 
Valóban, a templom ma is áll, hirdeti a kegyelmes Isten dicsőségét.

A falu -  s annak részeként az evangélikus gyülekezet -  megemlékezett hőseiről: az 
első és a második világháborúban elhunytak nevét tábla őrzi az emlékparkban.

Erre az időszakra esik az iskolák és az egyházi ingatlanok államosítása is, amelyet 
1948. június 15-én hajtottak végre a földi hatalmasságok. Ide tartoznak azok az évek 
is, amelyekben a legújabb kori társadalom talán legnagyobb politikai önkényének volt 
kitéve lelkész és gyülekezet egyaránt. A munkában nagy segítséget jelentett az 1949 és 
1951 között diakonissza nővérként tevékenykedő Török Margit.

Fónyad Pál 1951 decemberében -  14 évi áldásos szolgálat után -  a nagykanizsai 
gyülekezetbe távozott. Utóda, Hegyháti János (1952-1978) felkészült, nyelveket be
szélő, az ifjúságot szigorú, evangélikus szellemben nevelő lelkész volt. Nagy figyelmet 
fordított a lelki vezető nélkül maradt filiák gondozására. Az ő szolgálati ideje alatt 
(1967) építették templommá Iharos iskoláját. Világi tevékenységének megítélése miatt 
azonban meg kellett válnia egyházi hivatalától is. Az új lelkész megérkezéséig Fónyad 
Pál nagykanizsai lelkész pásztorolta a gyülekezetei.

Győri Gábor 1979-től 1987-ig volt Iharosberény és a szomszédos Vése egyházköz
ségének lelkésze. Nagy lelkesedéssel és odaadással látta el feladatát mindkét helyen. 
Különösen az ifjúság körében végzett áldásos munkát. Kilencévi szolgálat után Oros
házára távozott. Ma a Pesti Evangélikus Egyházmegye esperese.

Az őt követő Tamásy Tamás ugyancsak 9 évig (1987-1996) szolgált a gyülekezet
ben, míg felesége Vése lelkésze volt. Az Úr a lelkészházaspárt budapesti (zuglói) szol
gálati helyre irányította.

A lelkészhiány, a gyülekezetek lecsökkent lélekszáma és az anyagi gondok arra kész
tették a már eddig is több szállal egymáshoz kötődő iharosberényi és vései híveket, hogy 
az eddig önálló gyülekezeteiket társult egyházközséggé alakítsák. A társulásról az egy
házközségek presbitériumai 1996-ban kezdték meg tárgyalásaikat, és az 1997 júniusá
ban megtartott közgyűléseiken hozták meg végleges döntésüket.

A társult egyházközségek első lelkésze Horváth Ferenc -  addigi szepetneki helyettes

121



lelkész -  lett, aki rövid ideig -  csupán 1 évig -  szolgált az itteni hívek körében, 
majd Dunaújvárosba távozott. Utóda, Halász Sándor 1997-től pásztora a gyülekeze
teknek. Beiktatása 1998. szeptember 26-án volt Smidéliusz Zoltán esperes és Deme 
Dávid espereshelyettes szolgálatával.

Az új lelkész irányításával az iharosberényi társegyház -  1999 nyarán -  felújította 
templomát és az 1948. évi államosításért kárpótlásul visszakapott hajdani iskolát, amely 
immár gyülekezeti házként szolgál. Az 1999. szeptember 19-én tartott hálaadó istentisz
teleten D. dr. Harmati Béla püspök hirdette az igét. Az ünnepi eseményen az egyházme
gye elnöksége és több szomszédos gyülekezeti lelkész mellett részt vett Hans Kari Denk
-  a németországi testvérgyülekezet -  Schwabach-Wolkersdorf lelkésze is.

Megújult a parókia és az orgona, az 1944-ben háborúba vitt középső harang helyére 
új harang került 2004-ben a német testvérgyülekezet ajándékaként. Mindezekért 2005. 
április 24-én adtak hálát a gyülekezet tagjai Smidéliusz Zoltán püspökhelyettes, Szemerei 
János esperes és a testvérgyülekezet küldöttségének jelenlétében. Az igét Krisztián Stul- 
faut német lelkész hirdette.

A vései társ egy ház
Vése község Somogy megye nyugati szélén, Zala megye szomszédságában, Iharos- 
berénytől 16 kilométerre, északkeleti irányban fekszik.

Vése település neve 1211-ben fordul elő először a magyar oklevelekben. A falu Ár
pád-kori birtokosát Vehsének hívták. Vése a segesdi várhoz, a királynéi vármegyéhez 
tartozott. 1284-ben Erzsébet királyné (IV. László édesanyja) Tamás váci püspöknek és 
testvéreinek adományozta a települést, akiktől a Vésseyek származtatják magukat. A 
Véssey család már a reformáció kezdetén felvette az evangélikus vallást. Bizonyos, 
hogy ugyanakkor Vése lakossága is evangélikus lett, de 1634-ben református volt.

A török megszállás alatt a lakosság annyira megritkult, hogy a földbirtokos család 
Vas megyéből vend anyanyelvű, evangélikus vallású telepeseket hívott itteni birtokai
ra. Ezzel a vései evangélikusok száma szépen megszaporodott. Az uraság nem feled
kezett meg hittestvérei vallásos életéről sem. A vallásos összejöveteleket kezdetben a 
földesúr portáján tartották, amelyeken -  a vend anyanyelvű hívekre tekintettel -  
vend nyelven is imádkoztak és énekeltek. A lelkészekről és a tanitókról a földesúr gon
doskodott, és mindenben támogatta őket. A család lelkésze és tanítója egyben a gyüle
kezet lelki vezetője is volt. Ennek is tulajdonítható, hogy a vései lutheránusok -  elté
rően a római katolikus egyházba visszatérő szomszédos Tapsony, Titkos, Hollád, 
Szenyér lakosaitól -  szilárdan megmaradtak evangélikus hitükben. Később az aján
dékba kapott telken fából templomot építettek, s önálló lelkészt választottak. Az ellen- 
reformáció ezt az állapotot megszüntette, de a „cuius régió, eius religio" („akinek 
uralma, annak vallása ”) elve alapján a vései hívek evangélikus házi-istentiszteleten
vehettek részt a Véssey család portáján.

Az első idők lelkészeinek és tanítóinak nevét nem ismerjük, de tudjuk, hogy az ül
dözések idején is -  amikor lelkészük nem lehetett -  voltak tanítóik. A III. Károly és 
Mária Terézia uralkodása alatti időből a fennmaradt anyakönyvi bejegyzés két tanító
-  Dubovay és (1750-ből) Paksi -  nevét említi.

122



A Türelmi Rendelet kibocsátását követően ez a gyülekezet is feléledt, és 1786-ban 
Körmendy György személyében lelkészt választott, majd megindította a templom épí
tésének munkálatait. A gyülekezet Laky István, az új lelkész (1789-1803) és Véssey 
László felügyelő vezetésével fejezte be a téglatemplom építését, sőt, fából paplakot és 
iskolaházat is épített.

A Vésén csupán néhány évig szolgáló Horváth Pál (1803-1807) lelkészsége ide
jén -  1805-ben -  alakult gyülekezetté, és csatlakozott filiaként Véséhez Szőkedencs 
evangélikussága.

Az őt követő két lelkészre -  Kiss Dánielre (1807-1833), Horváth Józsefre 
(1833-1843) -  a lelki építkezés nemes feladata hárult. Az 1830-as évektől már a le
ánygyülekezetté szerveződött Barcs evangélikusait is ők pásztorolták. Ugyanakkor őket 
érte az a véletlenszerű megtiszteltetés is, hogy az 1808-tól Niklán -  a gyülekezet szór
ványában -  élő Berzsenyi Dániel papjai lehettek. Berzsenyi ugyanis nemcsak verseket 
írt és gazdálkodott, de egyházát is szolgálta. Ilyen irányú tevékenységéről az egyházme
gyei jegyzőkönyvek többször tesznek említést. Sajnos ennek kapcsán Horváth Józsefre 
más feladat is hárult -  ő mondta a gyászbeszédet az elhunyt költő felett 1836-ban.

Andokra János (1843-1852) szolgálata alatt -  1844-ben -  új papiak és iskola
ház épült immár szilárd anyagból, cseréptetővel.

Az önkényuralom legszomorúbb éveiben Czipott Rezső (1852-1858) és Szalay 
Sándor (1859-1863) lelki vezetése mellett gyakorolták vallásukat a hívek. Szalay lel
kész működésének utolsó éveiben azonban már enyhült a zsarnokság. A gyülekezetek 
is tevékenyebbé váltak. Vése filiája -  Szőkedencs -  1861-ben templomot épített.

A jelenlegi vései templom a régi helyén -  annak északi alapját megtartva -  épült 
1873-ban. A gyülekezet „templomépítő” lelkésze Horváth Sándor (1863-1877) volt, 
akit országgyűlési képviselőnek is megválasztottak. A felügyelői tisztséget Véssey 
Antal töltötte be. A templom felszentelése 1873. november 3-án volt. Építését a 
Véssey, a Berzsenyi, a Thulmon és a Bárány család nagyobb adományokkal segítették.

Az anyaegyházat 1875-ben 635 lélek alkotta, s abból 111 -et tanulóként tartottak 
nyilván. A gyülekezet tanítója Mészáros István volt. A szőkedencsi fíliában 195 evan
gélikus élt, s közülük 27 gyermek járt Héricz Sándor tanító elé. Az akkor még Véséhez 
tartozó Barcson 60 lélekből állt a filia, amelynek saját iskolájában 8 evangélikus val- 
lású gyermek tanult. A kis gyülekezet tanítója Gamauf József volt. A fiókegyházak kö
zül Szobon 117 lélek -  közöttük 10 iskoláskorú gyermek -  alkotta a gyülekezetét. 
Niklán 22 evangélikus lakott. A szórványtelepüléseken 135-en éltek. Az egyházköz
séghez -  a szórványokat is számítva -  1164 lélek tartozott. Horváth Sándor lelkész 
mellett Thomai József segédlelkészként működött.

Németh Pál lett 1877-ben a lelkész, aki 54 éven keresztül (1877-1931) pásztorol- 
ta a gyülekezetét, és ebből 32 évig (1889-1921) volt a somogyi egyházmegye espe
rese is. E több mint fél évszázad nem szűkölködött az eseményekben sem egyházi, sem 
állami-politikai vonatkozásban.

Az új templom már állt, de a gyülekezet nem feledkezett meg az iskoláról sem. Te
kintettel arra, hogy Vése a 19. század végéig evangélikus volt, természetes, hogy a gyü
lekezet nagy gondot fordított iskolájára, és megbecsülte tanítóit is. Ennek bizonyítéka,
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hogy az 1844-ben készült iskola kiegészítéséül 1878-ban kéttantermes iskolát épített, 
majd a régi iskola épületéből tanítólakást alakított ki. A gyermekek oktatásáról két taní
tó gondoskodott. 1891-ben a lelkészlakást átalakították a kor igényeinek megfelelőre.

Az egyházközség mind lélekben, mind számban gyarapodott. A lélekszám növeke
dése azért érdemel figyelmet, mert Barcs csak 1875-ig tartozott Véséhez, utána Por- 
rogszentkirály gyülekezete lett, ahova a lelkipásztori munka megkönnyítése céljából ke
rült. 1910-ben az anyaegyház 942 lelket számlált, és 127 gyermeket oktatott a két taní
tó: Németh Sándor és Binczy Dániel. Az akkor Véséhez tartozó szőkedencsi filiában 
245 lélek volt, s 22 gyermek járt Héricz Zsigmond tanító elé. A fiókegyházak közül leg
több evangélikus Somogyszobon (140), Nagyatádon (54) és Nemesdéden (38) élt. Al- 
sósegesden, Felsősegesden és Marcaliban közel 30, Böhönyén 22 lélek alkotta a gyüle
kezeten Az egyházközséghez -  a szórványokat is számítva -  1713 lélek tartozott.

A békés időszakot az első világháború szakította meg. Egészséges férfiak maradtak 
a harctereken, megcsonkult családok, szegénység itthon, de az Istenben bízó gyülekezet 
leküzdötte a nehézségeket. Az 1929 őszén történt esperesi látogatásról -  Mesterházy 
Sándor esperes, dr. Ittzés Zsigmond egyházmegyei felügyelő és Boleman Éhn Mihály 
nemespátrói felügyelő tapasztalatairól -  így adott hírt a korabeli egyházi sajtó: „a gyü
lekezetben ma is élénk vallásos élet uralkodik, a hívek szorgalmasan látogatják az isten
tiszteleteket s áldozatkészségüknek is szép tanújelét mutatják a jó karban tartott egyhá
zi épületek, különösen a közelmúltban épült gyönyörű tanítólakás. "Az is olvasható, 
hogy Glatz Lajos és Szentiványi Sándor tanítók lelkiismeretes munkájáról és a gyerme
kek szép előrehaladásáról szereztek bizonyságot az egyházmegye vezetői.

Az idős esperes mellett segédlelkészként szolgált Polster Gyula, Horváth Sándor, 
Bélák (Túrmezei) János, Bélák (Túrmezei) Sándor, Sztrókay Dániel és -  a gyülekezet 
későbbi lelkésze -  Sülé Zoltán.

Az időközben végrehajtott területszervezés -  a Barcs-Nagyatád-Somogyszobi 
Missziói Gyülekezet megalakulása -  jelentősen érintette a vései egyházközséget. Az 
addig Véséhez tartozó Nagyatád és Somogyszob, valamint környéke 1932-ben a misz- 
sziói körzethez került. Az egyházközség lélekszáma ennek megfelelően módosult, az
az a levált területeken élő evangélikusok számával csökkent.

Sülé Zoltán -  aki 1932-től 1941-ig állt a gyülekezet élén -  már egy kisebb terü
leten pásztorolt. Ez lehetőséget teremtett a még teljesebb lelki gondozásra, valamint az 
is, hogy erre az időre mind az anyaegyház, mind a szőkedencsi filia lélekszáma jelen
tősen megcsappant. 1933-ban 780 lélek tartozott az anyagyülekezethez, és 158 gyer
mek tanult a 2 tanerős iskolájában. A szőkedencsi filiában 195 evangélikus élt, iskolá
jában 23 gyermeket oktatott Boros István lévita-tanító. A számadatok 1940-ben még 
kedvezőtlenebb képet mutattak. Az anyagyülekezetben 730-an voltak, az iskolában 
már csak 62 gyermek tanult. A szőkedencsi filiában 185 evangélikus élt, közöttük 16 
tanuló. A marcali fiókegyház lélekszáma lényegesen nem változott: 32 volt a nyilván
tartott gyülekezeti tagok száma.

A két világháború között nőegylet, ifjúsági egyesület, férfi dalárda működött. A da
lárdát a mindenkori kántor-tanító vezette. A nőegylet 1951-ben szűnt meg.

Nehéz helyzetben, nagy társadalmi, politikai küzdelmek és változások idején
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(1941-1968) volt a gyülekezet lelkésze Lakatos György, mert -  többek között -  há
ború, katonahalál, hadiárvák és hadiözvegyek, polgári áldozatok, romok, hadisarc, ön
kényuralom, internálás, forradalom, kollektivizálás jellemezte szolgálatának éveit. Ak
kor államosították az egyházi iskolákat és ingatlanokat (1948-ban), abban az időben 
folytatták le az önkényeskedés miatt fellépő lelkészek ellen a koncepciós pereket, de 
az ateista propaganda is akkor volt legerősebb. Ezek súlyát az 50-es évek elején még 
csökkenteni tudta az evangelizácós szolgálatok nyomán keletkezett lelki ébredés és 
megújulás. A Vésén, 1951 tavaszán megtartott evangelizációs hét eseményeiről a ko
rabeli egyházi sajtó így számolt be: ,,Délelőttönként házistentiszteletek, délutánonként 
pedig csoportos összejövetelek voltak. A gyülekezet népe nagy számban vett részt min
den igehirdetési alkalmon... Bár a húsvéti ünnepeken a gyülekezet nagy része úrvacso
rázott, mégis az evangelizáció végén a 670 lelkes gyülekezetből 230-an járultak az Úr 
asztalához. ” Bizonyára sokan merítettek erőt ezeken az alkalmakon is ahhoz, hogy hi
tüket újra meg újra megerősítsék, akár gyülekezetükben maradtak, akár távolba sza
kadtak a 60-as évek elején végbement kollektivizálás, illetve az urbanizáció következ
tében. Akadhattak olyanok is, akik később a „szélesebb” utat választották. Tény azon
ban, hogy a nagy múltú vései gyülekezet -  a lelkiismeretesen végzett pásztori munka 
ellenére -  lélekszámában tovább fogyatkozott.

Lakatos György 1968-ban hunyt el. Sírja a vései temetőben van. A 27 évig Vésén 
szolgáló lelkész utóda -  Hegyháti János iharosberényi lelkész egy évig tartó helyette
si szolgálata után -  Sághy András lett, aki 7 esztendőn keresztül állt a gyülekezet élén. 
1976 és 1988 között helyettes lelkészek -  Dubovay Géza kaposvári lelkész, esperes 2 
évig, Győri Gábor iharosberényi lelkész 8 évig, Tamásy Tamás iharosberényi lelkész 1 
évig -  voltak a gyülekezet pásztorai.

Tamásy Tamásné lett 1988. szeptember 10-én Vése lelkésze. Akkor történt lelkész- 
szé avatása is. Az eseménynek különös jelentőséget adott, hogy a vései templomban 
az ő személyében avatták az első lelkészt. A felavatás szolgálatát D. dr. Harmati Béla 
püspök végezte dr. Cserháti Sándor prodékán és Szabó István dunaegyházi lelkész (a 
lelkésznő édesapja) segítségével. Tamásy Tamásné személye más szempontból is fi
gyelmet érdemel: ő volt a vései anyagyülekezet utolsó lelkésze. 1995-ben -  Iharos- 
berényben szolgáló férjével együtt -  budapesti gyülekezetbe távozott.

Az odaadással végzett lelkészi szolgálatok ellenére a hívek lélekszáma tovább 
csökkent. A 200 alatti lélekszám, az evangélikus egyházban még fennálló lelkészhi
ány, valamint az anyagi gondok következményeként döntött Vése és a szomszédos 
Iharosberény gyülekezetének közgyűlése 1996-ban arról, hogy önállóságukat meg
tartva közös lelkészt választanak, és társult egyházközséggé alakulnak. Az egyház- 
község székhelyéül Iharosberényt választották.

A társegyházak első lelkésze az addigi szepetneki helyettes lelkész, Horváth Ferenc 
lett, aki egyévi szolgálat után Dunaújvárosba távozott. Utódja, Halász Sándor 1997-től 
szolgál a társult egyházközségben. A lelki gondozás mellett fáradtságot nem ismerve lá
tott hozzá a társegyházak és filiáik templomainak, gyülekezeti épületeinek felúj itatásá
hoz. Vései beiktatását 1998. szeptember 26-án — az iharosberényit követően — Smidé- 
liusz Zoltán esperes végezte Deme Dávid espereshelyettes közreműködésével.
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Az államosításkor (1948) elvett egyházi épületek közül a gyülekezet a tanítói lakást 
visszakapta és értékesítette. A befolyt összeg árát is felhasználva készítette el 1997 
őszére templomának belső és külső tatarozását, illetve a lelkészlakás felújitását. Idő
közben azonban a templom vakolata és sisakja olyan mértékben megromlott, hogy 
szükségessé vált a teljes torony felújítás is. Egyidejűleg a templom új csatornát és vil
lámhárítót, valamint impozáns éjszakai megvilágítást kapott. Mindezek a munkálatok 
nem történhettek volna meg a gyülekezet tagjainak áldozatos munkája és közel félmil
lió forintos adománya, a gyülekezetből elszármazottak segítsége, a kecskeméti, solt- 
vadkerti, szegedi s más hazai gyülekezet támogatása, valamint a schwabachi -  német- 
országi -  testvérgyülekezet jelentős pénzadománya nélkül. A kis gyülekezet a temp
lom 2000. augusztus 27-én tartott újraszentelési ünnepségén adott hálát Urának mind
ezért, mert „egyedül Istené a dicsőség! ' A z  ünnepi istentiszteleten D. dr. Harmati Béla 
püspök, Szemerei János esperes és a gyülekezet lelkésze szolgált.

Az iharosi leányegyház
Iharos község Iharosberény tőszomszédságában, attól 2,5 kilométerre, déli irányban 
fekvő település.

A refonnáció idején Iharos is Nádasdy Tamás birtoka volt, és a településen már a 
reformáció hajnalán alakult evangélikus gyülekezet. Az iharosi evangélikusok az 1600- 
as évek közepéig önálló gyülekezetei alkottak. Egyetlen lelkész nevét ismerjük ebből 
az időből, a Turóc megyéből származó Simonides Tamásét, aki 1631-ben iharosi lel
készként írta alá hitvallási könyveinket Csepregen. Az ellenreformáció vihara azonban 
megtépázta a gyülekezetei: 1748-ban tanítóját elűzte, és megszüntette a nyilvános is
tentisztelet tartását. Az iharosberényi „artikuláris” hely közelsége azonban menedéket 
nyújtott, s a hívek odajárhattak istentiszteletre. A Türelmi Rendelet változtatott hely
zetükön. A gyülekezet újraéledt, és leányegyházként Iharosberényhez csatlakozott.

A 19. század közepén az iharosi evangélikusok már saját erőből tornyos iskolát és 
tanítói lakást építettek. Első tanítóik nevét nem ismerjük. A leánygyülekezet lélekszá- 
ma 1875-ben 271 volt, és 37 gyermeket tanított Pataky Béla tanító. Az őt követő Si
mon Zsigmond (1877-1920) működése alatt jelentősen nőtt a gyülekezet lélekszáma. 
1910-ben már 350 lélek tartozott a filiához, és 70 gyermek járt az iskolába.

A 20-as években a tanítók -  Horváth Károly, Héricz Jenő, Nagy Sámuel, Nagy 
Erzsébet -  gyakran váltották egymást, de az 1929-től működő Javomiczky Ervin lé- 
vita-tanító több mint tíz éven keresztül volt a fiba helyi vezetője. A tanító irányította az 
ifjúsági munkát is. Az ifjúsági egylet mellett buzgó nőegylet és énekkar működött.

A gyülekezet lélekszáma 30 év alatt több mint százzal csökkent. Az 1940. évi név
tárban 245 lélek szerepelt. A tanulók száma pedig az 1910-es év létszámának felét sem 
érte el, csupán 33-an voltak.

Javomiczky Ervin 1940-ben Kassára távozott. Az egyházi iskola utolsó tanítója 
Haniffel Márta (1940-1948) volt.

A hajdani iskolát 1967-ben — Hegyháti János lelkészsége alatt — építették át a 
mai templommá. Ebben az időben a gyülekezet gondnoki feladatait Papp János, a ké
sőbbi felügyelő látta el.



A pogányszentpéterí leányegyház

Pogányszentpéter Nagykanizsa és Iharosberény között fekvő község. Régi település. 
Egykori neve Szentpéterfalva volt, amelynek kolostorát pálos rendi barátok lakták. A 
török dúlás idején elpusztult a kolostor, a falu lakosai megfogyatkoztak.

A pogányszentpéterí filia területe is Nádasdy Tamás birtoka volt, így itt is -  mint a 
környék falvaiban -  már a reformáció magyarországi elterjedése idején létesült evan
gélikus gyülekezet. A gyászévtized második évében (1672) azonban megszűnt, amikor 
Vargha János lelkész-tanító az üldözések idején ismeretlen helyre távozott. Iharosberény 
szomszédsága azonban megóvta az itt élő evangélikusokat a rekatolizációtól.

A Türelmi Rendelet után a hívek újjászerveződtek, s Iharosberényhez csatlakozva, 
leánygyülekezetet alakítottak. 1820 és 1822 között tornyos imaházat építettek, amely 
tanteremként is szolgált. Az oratórium építése idején Kovács Ferenc (1820-1834) volt 
Iharosberény lelkésze. Pogányszentpéter első tanítóinak nevét nem ismerjük.

A filiához 1875-ben 271 lélek tartozott. Az iskolába 45 gyermek járt, akiket 
Pataky Géza tanított. A gyülekezethez 1910-ben -  Csatáry Kálmán tanítóskodása 
idején -  már 330 lélek tartozott. Az iskolai tanulók száma 60 volt.

Az első világháborúban elrekvirált harang helyett -  a még meglévő kisharang 
mellé -  180 kg-os harangot szereztek, amelyet 1925. november 8-án avatott fel 
Mesterházy Sándor esperes Teke Dénes sandi és Káldy József iharosberényi lelkész 
közreműködésével. Az ünnepi alkalmon a helyi dalárda énekszámokkal szolgált 
Csatáry Kálmán tanító vezetésével.

Csatáry Kálmán utódja Kovács Zoltán lett. A pogányszentpéterí filia és Kovács Zol
tán igazgató-tanító neve összetartozik. Hűséges szolgálatát emléktábla őrzi. Húsz évig 
volt a filia lévita-tanítója. A lelkész távollétében -  mint minden lévita-tanító -  ő szol
gált az istentiszteleti alkalmakon, és ő végezte a temetési szertartást. Az ige szolgálatá
ban fáradhatatlan volt. Az iskolában 30-40 gyermeket tanított. Lelkészi szolgálat esetén 
kántorizált. Az élénk egyházi élet mozgatója és cselevő részese volt. Ő vezette az iíjú- 
ság és a nőegylet énekkarát.

A nőegylet 1928-ban alakult. Tevékenységéről a következők olvashatók a Harang- 
szó 1939. március 5-i számában:

,,E kicsi, 270 lelket számláló leánygyülekezet 11 éves, 56 tagú nőegylete nagyon ál
dásos munkát végez. Bált sohasem rendez, de szeretetvendégséget és műsoros estet an
nál gyakrabban. Van énekkara is. Ha a nőegyleti tag vagy hozzátartozója meghal, a ház
nál énekkel s fekete zászlóval vonul ki a temetőbe. Az iskolába 800 pengő értékben szép 
orgonaharmóniumot, 400 pengő értékben összecsukható és hordozható oltárt szerzett 
be. A szegény gyermekeket ellátja ingyen tankönyvekkel. Járatja a Harangszót és a ta
gok között kölcsönadja. Múlt évi jövedelmét a községben felállítandó hősi emlékműre 
adta. Most tervbe vette az iskola tatarozását. ”

A filiához 1940-ben 280 lélek tartozott. A tanulói létszám 32 volt. 1948-tól -  az is
kolák államosítását követően -  a vallásos élet fokozatosan sivárodon, a gyülekezet lé- 
lekszáma pedig az ezredfordulóra a század eleji lélekszám egyharmadára csökkent.

A kis filia 1999 nyarán teljesen átépítette templomát, csupán a négy fal maradt meg
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eredeti állapotában. A szeptember 19-én tartott hálaadó istentiszteleten D. dr. Harmati 
Béla püspök szolgált Smidéliusz Zoltán esperes és Halász Sándor lelkész közreműkö
désével.

A m arcali leányegyház

A társult egyházak legtávolabbi fíliája, az egyházközség székhelyétől -  Iharos- 
berénytől -  49 kilométerre, a Balatontól 36 kilométerre (déli irányban) található.

Már a 17. század elején evangélikus gyülekezete volt, és talán már a reformáció ide
jén is. Kis Bertalan püspök 1625. június 3-án a csepregi zsinaton avatta fel Marcali lel
készének Végh Szakonyi Jánost, aki még 1636-ban is ott működött. Legalábbis arra le
het következtetni az 1636. február 27-i kiskomáromi református zsinatra vonatkozó fel
jegyzésből, amely szerint: „Szakonyi Kóbor János marczali ubiquitárius lelkész is jelen 
volt... a kiskomáromi zsinaton, ahol Czeglédi Pál pápai református esperes-lelkész biz
tatta a hozzájuk való áttérésre, de nem ért célt vele. (Payr Sándor egyháztörténész sze
rint a két név bizonyára egy személyre vonatkozik!) Több korai evangélikus vonatkozá
sú adattal nem rendelkezünk. Ismert viszont, hogy 1657-ben már a református Szigethi 
István volt Marcali lelkésze, s a település református lett. így érthető, hogy Musay püs
pök 1661-es jegyzékében már nem szerepel az evangélikus anyagyülekezetek között.

A gyülekezet lélekszáma a 20. század éveiben lényegében nem változott. Mind 
1910-ben, mind 1940-ben a maihoz hasonló 30-as lélekszámmal szerepel nyilvántartá-

f

sainkban. Újabb kori gyülekezetté szerveződésük 1991-ben kezdődött a Vésén szolgá
ló Tamásy Tamásné lelkész közbenjárásával. Akkor 14 személy alkotta a kis evangéli
kus közösséget. A csoport évről évre növekedett, mára 21 családhoz tartozó 33 lélek
ből álló leánygyülekezetként éli vallásos életét a más felekezetű környezetben. 1993- 
ban -  az ugyancsak kisebbségben lévő református hívekkel -  megalakították a Mar- 
cali Evangélikus Református Templom Építéséért Alapítványt. Az összefogás eredmé
nyeként, tíz évvel később, egy használaton kívüli épületből református-evangélikus 
templom épült, amelyet 2003. május 17-én szentelt fel dr. Márkus Mihály református 
püspök és Smidéliusz Zoltán evangélikus püspökhelyettes. A Szigetvári György mér
nök által tervezett, 80 ülőhellyel rendelkező templom a református egyház tulajdoná
ban lévő telken épült, de a marcali evangélikus hívek korlátlan ideig használhatják.

A kis evangélikus gyülekezetét a Balatonmáriafurdőn élő Kőszeghy Tamás nyu
galmazott lelkész gondozza. Havonta egy alkalommal -  a hónap második vasárnap
ján -  és a nagy ünnepek első napján van evangélikus istentisztelet. A reformáció 
ünnepén közös istentiszteleten vesznek részt a két felekezet hívei.

Som ogycsicsó (szórvány)

Somogycsicsón -  az Iharostól 5,5 kilométerre fekvő egykori filiában -  Beák János 
és családja saját költségén épített szép kis templomot. Beák János két fiát veszítette el 
az első világháborúban. A harmadikat otthon ragadta el a halál. A kifosztott szülők ke
gyeletüket, fájdalmukat, Istenbe vetett bizodalmukat építették a templom falaiba és be
rendezéseibe. A felszentelést D. Kapi Béla püspök végezte 1923. május 13-án. Bertók 
Sándomé több mint negyven éve hűséges gondnoka a kis közösségnek.
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Inke (szórvány)

Iharosberény és Vése között fekszik -  a század elején az evangélikusok száma még 
meghaladta a százat. 1910-ben 110-en voltak. A második világháború éveiben szin
tén 80-90 között mozgott lélekszámúk. A nagymértékű fogyás a század második fe
lében történt fokozatosan, a nagyobb falusi gyülekezetekre is jellemző okok követ
keztében. A kisszámú szórvány evangélikus hívő számára ma a református templom
ban folynak az istentiszteletek havonként egy-egy alkalommal.

N ikla (szórvány)

A hajdan Véséhez tartozó diaszpóra-helyen, az egykori Berzsenyi-birtokon evangéli
kus kápolna van, amelyet a Fischer család saját célra építtetett klasszicista stílusban, s 
azt a település önkormányzata gondozza. Gyurátz Ferenc püspök 1899-ben Somogy
bán tett egyházlátogatása során ebben a kápolnában tartott istentiszteletet a szórvány
ból összegyűlt híveknek. D. Kapi Béla püspök 1925 júniusában ugyancsak ebben a ká
polnában prédikált.

A híres költő, Berzsenyi Dániel -  a „niklai remete” -  a niklai temetőben nyug
szik. Az 1836. február 24-én elhunyt költő felett Horváth József, a fiatal vései lelkész 
hirdette az igét Példabeszédek 3,13-18 alapján: „Boldog ember, aki megnyerte a böl
csességet, és az az ember, aki értelmet szerez. ” Síremlékét 1860. június 14-én avatta 
fel dr. Székács József evangélikus püspök, „az ország papja”.

A Berzsenyi család egyik tagja, Berzsenyi Sándor niklai ügyvéd és földbirtokos, a 
költő unokája 1897-től 1921-ig volt az egyházmegye felügyelője.

A költő leszármazottai az USA-ban élnek.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK

Iharosberény
Lelkészek: Telekesi Benedek (1601-1609), Gudor Pál (1649), Petánczi János 

(1657-1658), Karuffa (7—1677), Filo Miklós (1707-7), Torkos János, Rossiár (Rozár) 
Dániel (1708-7), Berke Adám (1741-17477), Tóth-Sipkovits István (1748-1762), 
Urszini (Ursini) Mihály (1762-1776), Bachich István (1776-1783), Kozma Miklós 
(1783-1788), Szűcs István (1788-1795), Torkos Ádám (1795-1802), Fülei Kis János 
(1802-1820), Kovács Ferenc (1820-1834), Takács Mihály (1834-1852), Andorka Já
nos (1852-1894), Borbély Gyula (1894-1915), Káldy József (1915-1935), Szalay 
Kálmán segédlelkész (1935—1937), Fónyad (Fuchs) Pál (1937—1951), Hegyháti János 
(1952-1978), Fónyad Pál helyettes lelkész (1978-1979), Győri Gábor (1979-1987),
Tamásy Tamás (1987-1996), Horváth Ferenc helyettes lelkész (1996-1997), Halász 
Sándor (1997-).

Segédlelkészek: Kovács Mihály (1823-7), Lágler György (1849-1850), Berke 
József (1882-1885), Horváth Lajos (1886-1887), Borbély János (1887-1889), Bors 
György (7- 1893), Borbély Gyula (1893-1894), Böröcz Sándor (1940).

Tanítók, kántor-tanítók: Vitián (Viczián) Máté (1745-1746), (!), Barke Aladár 
(1778), (!), Zex Adám (1786-7), Fadgyas Gergely (7—1790), Simonides András (7),
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Szucsányi János (1803-?), Fekete György (1813-1817), Kárevits János (1817-1821), 
Ferentzy (Ferenczi) János (1821-1833), Bárki István (1833-1870), Nagy János 
(1870-1908), Teke Lajos (1908-1930), Németh Béla (1930-1948).

Segéd- vagy másodtanítók: Németh István segédtanító (7-1850), Pammer János 
(1861), Teke Lajos (1901-1908), HériczJenö (1912-1920), Thék Lajos (1920-1926).

Felügyelők: Vései Véssey Antal (7-1847?), Boncz János (1862), Harmadás Lajos 
(1889), dr. Andorka Elek (7-1910-7), Papp József (7-1933-7), Cseresznyés János 
(7-1940-7), Varga Imre (7), Papp János (7), Borbás József (7-1973-7), Varga 
Imre (7), Dobri Sándor (7-1989-1996), Klenovics Imréné (1996-).

Vése
Lelkészek: Körmendi György (1786-1789), Laky István (1789-1803), Horváth 

Pál (1803-1807), Kiss Dániel (1807-1833), Horváth József (1833-1843), Andorka 
János (1843-1852), Czipott Rezső (1852-1858), Szalay Sándor (1859-1863), 
Horváth Sándor (1863-1877), Németh Pál (1877-1931), Sülé Zoltán 1932-1941), 
Lakatos György (1941-1968), Hegyháti János helyettes lelkész Iharosberényből 
(1968-1969), Sághy András segédlelkész, helyettes lelkész, majd lelkész (1969- 
1976), Dubovay Géza esperes, helyettes lelkész (1976-1978), Győri Gábor helyettes 
lelkész (1979-1987), Tamásy Tamás helyettes lelkész (1987-1988), Tamásy Tamásné 
(1988-1996), Horváth Ferenc helyettes lelkész (1996-1997), Halász Sándor (1997-).

Segédlelkészek: Tóth János (1831), Teke Lajos (1869-1872), Thomai József 
(1872-1876)), Bors György (1893-7), Takács Béla (7-19167), Polster Gyula 
(1923-1924), Horváth Sándor (1924-1925), Bélák (Túrmezei) János (1925-1926), 
Bélák (Túrmezei) Sándor (1926-1927), Sztrókay Dániel (1927-1928), Bödecs 
Károly (1928), Sülé Zoltán (7-1932), Lakatos György (7-1935-1936), Zongor 
Endre (1936-1939), Szende Scindor (1939), Lakatos György (1939-1941).

Tanítók, kántor-tanítók: N. N. (16807), Dubovay (18. sz.)f Berke Ádám (1733- 
1741), Fabics Mózes (1745-1746), Paksi Mihály (1750-1756), Christophori Sámuel 
(7-1765), Nyíró Zsigmond (1765-1773-7), Takács János (7), Matolai János (7), Fo
dor (7), Fadgyas Gergely (7), Greskovits János (1790-1792), Horváth Józsej 
(1792-7), Németh Pál (1804-1862), Mészáros István (1862-1877), Zsiray József 
(1877-1907), Németh Sándor (1907-1912), Binczy Dániel (1912-1927), Szentiványi 
Sándor (1927-1934), Glatz Lajos (1934- 1948).

Segéd- vagy másodtanítók: Fiiszár Sándor (1879-1880), (!), Binczy Dániel 
(1899-1912), Kemény Lajos (1913-7), Pfeiler Károly (7-1916), Szentiványi Sándor 
(1919-1927), Glatz Lajos (1927-1933), Szabó Péter (1933-1943).

Felügyelők: Vései Véssey László (1787-1822), Vései Véssey Ferenc (1822-1842), 
Vései Véssey Antal (1842—1877), Vései Véssey Mihály (1877—1908), Vései Véssey 
Lajos (1908-1932), Lehner Vilmos (1932-1949), dr. Lehner János (1949-1954), 
Berták János (1958-1985), Berták Gyula (1986-1998), Budai Józsefné (1998-).

Iharos
Lelkész: Simonides Tamás (1631 körül).
Tanítók: N. N. (7-1748), Pataky Béla (1874-1877), Simon Zsigmond (1877- 

1920), Horváth Károly (7), Héricz Jenő (1920-1925), Nagy Sámuel (1926-1928),
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Nagy Erzsébet helyettesként (1928), Javorniczky Ervin (1929-1940), Haniffel Márta 
(1940-1948).

Pogányszentpéter
Lelkész-tanító: Vargha János (7-1672).
Tanítók: Kovács János (az 1820-1834 közötti évek herényi lelkészének testvére), (!), 

Pataky Géza (1874-1885), Horváth Miklós (7-1891), Csatáry Kálmán (1896-1927, 
Kovács Zoltán (1927-1948).

Marcali
Lelkész: Végh Szakonyi János (1625-16367).

A JELEN

Mind a falvak, mind a gyülekezetek lélekszáma csökkenő tendenciát mutat, és az idő
sebb korosztály felé való eltolódási arányt jelzi. Ez állapítható meg a vasárnapi isten
tiszteleteken való részvételekről is. Az istentiszteletek látogatottsága azonban a lélek- 
számtól függetlenül is változó. Helyenként (Iharosberényben, Inkén, Somogycsicsón) 
jónak mondható, másutt (Pogányszentpéter és Iharos) átlagosnak tekinthető. A hitokta
tás heti rendszerességgel, 5 csoportban folyik.

Az iharosberényi gyülekezeti házban a gyülekezeti alkalmak mellett ifjúsági és 
gyermekrendezvények vannak. A németországi testvérkapcsolatra tekintettel két cso
portban német nyelvoktatás folyik, és közös ifi csere programra készülnek.

Vésén ugyancsak tervszerűen folyik a hitoktatás, rendszeresek a gyermek-istentisz
teletek, vetélkedők, valamint az egyéb ifjúsági rendezvények.
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KAPOSVÁRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 39. Tel./fax: (82) 416-467
Lelkész: Szemerei János.
Önállósulásának éve: 1916.
Anyakönyveit 1916-tól vezeti.

Kaposvári anyaegyház

Lélekszám: 1426/882/325. Presbitérium: dr. Horváth József felügyelő, ifj. Dubovay 
Géza gondnok, dr Sülle Csabáné jegyző, Nagy Ágnes pénztáros, egyházmegyei gaz
dasági felelős, Kováts Péter számvevőszéki elnök, egyházmegyei számvevőszéki tag, 
Boldizsár Attiláné, Derner János, dr Peti János, dr. Visi Éva, dr. Walger Brigitte, Hricó 
Iván, Hricó Ivánné, ifj. Knoch János, Kováts Pétemé, Ládonyi Attila, Molnár István
ná, Péterné Balassa Mária, Sánta Csilla, Sánta Zoltánná, Stanics Zsolt, Stósz Éva, 
Szabó Ferencné, Szabó Péter, Várdai Erzsébet, Vönöczky Gábor, Walter Zoltán.

Szórványok és lélekszámúk: Alsóbogát (1/-/-), Baté (3/1/1), Bárdudvarnok 
(13/2/2), Beleg (1/-/-), Bodrog (-), Boldogasszonyfa (5/-/-), Bőszénfa (2/4/4), 
Büssü ( 2/-/-), Cserénfa (2/-/-), Csombárd (1/-/-), Csököly (12/4/1), Gige 
(1/2/1), Gálosfa (—/3/3), Gölle (6/-/-), Hajmás (1/-/-), Hedrehely (3/-/-), 
Hencse (2/-/-), Hetes (3/1/1), Jákó (5/-/-), Juta (23/6/6), Kadarkút (12/6/3), Kapos- 
fő (5/-/-), Kaposgyarmat (1/1/1), Kaposhomok (2/2/2), Kaposkeresztúr (2/-/-), 
Kaposmérö (32/9/9), Kaposszerdahely (7/-/-), Kaposújlak (8/7/7), Kazsok (9/-/-), 
Kercseliget (6/-/-), Kisasszond (4/2/1), Kisbajom (1 /-/-), Kisgyalán (1 /-/-), Kis
korpád (26/27/17), Kőkút (9/—/—), Kutas (8/—/—), Libickozma (2/—/—), Magyaratád 
(18/4/1), Magyaregres 11/3/3), Mezöcsokonya (13/3/1), Mike (-), Mosdós (10/-/-), 
Nagykorpád ( 3/-/-), Őrei (8/5/5), Osztopán (7/2/1), Pálmajor (-), Patalom (4/-/-), 
Patca (-12/2), Rinyakovácsi (-), Simonfa (2/-/-), Somogyfajsz (8/-/-), Somogyjád 
(18/1/1), Somogysárd (2/-/-), Somogyszaló (23/-/-), Sántos (1 /-/-), Szabás 
(2/-/-), Szenna (11/2/2), Szentbalázs (6/5/2), Szilvásszentmárton (1 /- /-) , Taszár 
(21/5/5), Újvárfalva (1/-/-), Várda (4/2/2), Visnye (-), Zimány (-Z2/2), Zselic- 
kisfalud (3/2/1), Zselickislak (2/-/-), Zselicszentpál (—).

Az államigazgatási szempontból Baranya megyéhez tartozó Boldogasszonyfa egy
házmegyénk része, míg az egyházközség keleti szomszédságában található Somogy me
gyei Csorna, Nagyberki és Szabadi egyházigazgatási vonatkozásban a Tolna-Baranyai 
Evangélikus Egyházmegyéhez tartozik. A hívek ellátása Dombóvárról történik.

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1856/1007/418.

A GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE 

A kaposvári anyaegyház

Kaposvár Somogy megye székhelye, a Kapós patak mellett fekvő város.
A települést már a 14. században említik mint az Újlaki család várát. Később a szer

dahelyi Dersffy család birtoka lett, amelynek tagjai korán a reformációhoz csatlakoztak
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A reformáció korabeli Kaposvárról evangélikus vonatkozású ismereteink nincsenek. A 
falut 1556-ban a török elfoglalta, majd a Rákóczi-korban lerombolták. 1702-től Ester
házy birtok. Szinte a semmiből fejlődött a mai nagyvárossá.

Feltételezhető, hogy a város evangélikusságát kezdetben csupán a szomszédos köz
ségekből betelepült földművesek, iparosok, szolgák és messzebb vidékekről oda helye
zett hivatalnokok alkották. Lélekszámúk az 1875-ben kiadott egyházkerületi névtár 
szerint 59 volt, s szórványként az ecsenyi gyülekezethez tartoztak. így lelki gondozá
sukat a tőlük 30 kilométer távolságban élő ecsenyi lelkészek -  Schöpf János lelkész 
és Schöpf Gyula segédlelkész -  végezték.

A város rohamos fejlődésével együtt nőtt az evangélikusok lélekszáma, és egyben az 
a vágya, hogy hitük megéléséhez, vallásuk gyakorlásához megfelelő közösségi formát 
keressenek. Vágyuk teljesült: 1902 októberében a Kaposváron élő evangélikusok egyez
séget kötöttek a kaposvári református egyházzal. Ez az egyezség a tisztességes együtt
működés és az igazi testvéri kapcsolat mintapéldája. Szövegében ez olvasható: „ lelki
gondozás tekintetében közös, de nem egyesült gyülekezeteként" működnek együtt.

Az evangélikusok a református istentiszteleti alkalmakon vettek részt, de az úrva
csorát a református lelkész az evangélikus gyakorlat szerint ostyával szolgáltatta ki. Az 
evangélikus gyermekeket a református lelkész tanította hittanra (külön csoportban!), a 
konfirmációt viszont az ecsenyi evangélikus lelkész végezte. Az evangélikusok anya
gilag hozzájárultak a református gyülekezet épületeinek fenntartásához, de soha nem 
volt közös a kasszájuk.

Az 1910-ben megjelent egyházkerületi névtárban Kaposvár már Ecseny 600-as lélek
számú fiókgyülekezeteként szerepel. Ezen belül a fiatalok száma is szépen gyarapodott.

Az 1915. december 12-én kelt presbiteri jegyzőkönyv tanúsága szerint „a dunántú
li evangélikus egyházkerület öt éve sürgeti Kaposvárott egy hitoktatói segédlelkészi ál
lás létrehozását". Nem ok nélkül, mert az evangélikus tanulók létszáma ekkor már el
érte a 100-at.

A presbitérium -  az önállósulás szándékával -  1916. július 1-jei hatállyal fel
mondta a református gyülekezettel kötött egyezséget, és kérte a kerület püspökét egy 
segédlelkész kiküldésére. A kérés meghallgatásra talált, és 1916. július 1-jén megérke
zett Kaposvárra Takács Béla, az evangélikusok első lelkésze, aki három évtizeden át 
(1916-1947) pásztorolta a gyülekezetét.

Az önállósulás mindig nehéz, de világháborús időkben különösen. A gyülekezet el
ső nagy gondja az istentiszteleti hely biztosítása volt. Még fél esztendeig a református 
gyülekezet adott otthont templomában az evangélikus gyülekezet alkalmainak. Ezután 
a város sietett a gyülekezet segítségére. A Teleky u. 7. alatt a gyülekezet rendelkezésé
re bocsátott egy épületet -  a régi tűzoltólaktanyát -, amely egy időre kielégítő ott
hont nyújtott. Az épület földszintjén volt az imaház, emeletén a lelkészlakás. Az ima
házat 1917. január 21-én szentelte fel Kapi Béla püspök.

Nőegylet is alakult 1917-ben. Tagjai a közös egyházi alkalmak rendezése mellett 
adományokat gyűjtöttek, és szeretetcsomagokban részesítették a szűkölködőket. A 20- 
as években aktív Evangélikus Diákszövetség működött önálló énekkarral. Az ének
kart Krug Gyula, a gyülekezet kántora vezette. 1926 tavaszán Evangélikus Ifjúsági
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Egyesület alakult és a húsvéti ünnepek alkalmából „Erős Várunk ” címmel -  Schulze 
Ernő szerkesztésében -  lapot adott ki. A lap később a gyülekezet időszaki újsága lett, 
szerkesztését Takács Béla lelkész végezte.

Az egyházközség évről évre gyarapodott, és így a várostól kapott kis imaház hama
rosan szűknek bizonyult. A hívek egyre nagyobb szükségét érezték annak, hogy a 
templomépítés gondolatával foglalkozzanak.

A gyülekezet közgyűlése 1925 májusában döntött a templomépítés mellett. Az első 
teendő a tőkegyűjtés volt. Nem először tette ezt a gyülekezet: rövid 12 éves fennállása 
alatt negyedszer vállalkozott e nemes, de nehéz feladatra. Összegyűjtött pénze ugyan
is háromszor semmisült meg a hadipapírok és hadikölcsönök értéktelenedése és a pénz 
devalválása következtében.

Az építkezéshez szükséges anyagi háttér biztosítása rendkívüli áldozatot kívánt a 
gyülekezettől. A hívek óriási akarással „ téglajegyekben ” apránként adták össze a cso
dálatos templom és lelkészlakás anyagi fedezetét. 1927. április 1-jétől szükség volt az 
adó mértékének 100%-os emelésére is, annak ellenére, hogy az adófizető egyháztagok 
száma akkor már duplája volt (360 lélek) a gyülekezet megalakulásakor regisztrált 
180-as lélekszámnak. Segített az egyházmegye, az egyházkerület és az Országos Egy
ház, továbbá Kaposvár városa és Somogy vármegye, valamint a kultuszminisztérium 
is. A mintegy 510 négyszögölnyi, gyönyörű helyen fekvő telket a város és a vármegye 
adta. Ugyanakkor a régi épület is a gyülekezeté maradhatott a költségek fedezése cél
jából. A templom és a lelkészlak költségeit ezzel, valamint 50 000 pengő kölcsön fel
vételével sikerült fedezni, de a berendezések beszerzése súlyos gonddal nehezedett a 
gyülekezetre több éven keresztül.

Az építkezés terveinek elkészítésére -  az 1928. március 12-én hozott közgyűlési 
határozat alapján -  Sándy Gyula műegyetemi tanár kapott megbízást. A terv időben 
elkészült, s azt -  július 8-án -  a gyülekezet örömmel elfogadta. Egy hónappal ké
sőbb Harsányi Géza építészt bízták meg a templom és a vele teljes egységet alkotó lel
készlakás felépítésével. A munkát 1928. augusztus 16-án kezdték. Az ünnepélyes alap
kőletétel 1928. szeptember 9-én volt. Az ünnepi esemény a kistemplomban tartott is
tentisztelettel kezdődött, majd az épülő templomnál folytatódott Mesterházy Sándor 
esperes, Horváth Lajos gyékényesi és a helyi lelkész közreműködésével. Az alapkövet 
azzal a kalapáccsal végzett ütések mellett áldották meg -  Mesterházy Sándor esperes, 
dr. Ittzés Zsigmond egyházmegyei felügyelő, dr. Deák János nyugalmazott egyetemi ta
nár, Takács Béla helyi lelkész, dr. Kring Jenő egyházközségi felügyelő, Fleischhacker 
Gusztávné nőegyleti elnök, valamint a megye, a város, a református, a katolikus és az 
izraelita hitközség képviselői és a tervező amelyet József nádor felesége használt 
először a budai vártemplom alapkőletételénél. Sándy Gyula egyetemi tanár mint az ál
tala tervezett 12. templomra kérte Isten áldását.

Harsányi Géza építész a kaposvári iparosokkal karöltve dolgozott. A vas- és laka
tosmunkákat Dauschek Géza, a tetőszerkezetet Rajz József, a bádogozást Dortfeld 
Albert, a műkövezést Borsvitz Imre, a tetőfedést Pinterics Imre, a festő- és mázo
lómunkát Shrenvald Jenő végezte. A templom berendezése, a művészi oltár, a szószék 
a Mihalovits testvérek műhelyében készült.
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Az oltárképet Halvax Gyula IV. éves festőakadémiai hallgató festette és ajándékoz
ta a gyülekezetnek.

Tíz hónapi megfeszített munka után -  1929. június 15-én -  bekerült az utolsó be
jegyzés is az építési naplóba: „A járdázás és utcai falazás a többi összes kőműves mun
kálatokkal együtt a mai napon az Isten segítségével befejeződött. ”

A gyülekezet vörös téglából épült, görögkereszt alaprajzú, hagymakupolás, gyö
nyörű templomát 1929. június 23-án avatta fel Kapi Béla püspök Mesterházy Sándor 
esperes és a helyi lelkész segédletével.

A templom a lutheri tanítás szerint épült fel, amelynek középpontjában az ige és a 
szentségek (keresztség és úrvacsora) állnak. A templom ennek megfelelően háromfó- 
kuszú. Elöl, a jobb oldalon található a szószék, ahonnan Isten igéje szól. Középen áll 
az oltár, ahol az úrvacsorával élők Isten szeretetével találkozhatnak. A bal oldalon van 
a keresztelőkét, amelynél a gyermekek a keresztség szentségében részesülnek, s amely 
ezáltal Isten mindent megelőző szeretetét hirdeti. 1933-ban -  a gazdasági válság kö
vetkeztében -  a gyülekezet anyagi helyzete annyira leromlott, hogy kölcsöneinek ka
matait sem volt képes előteremteni. Takács Béla lelkész indítványára felkeresték a test
véregyházakat, ahol egész napos részvétellel minden szolgálatot (igehirdetés, orgoná- 
lás délelőtt, szavalat, hegedűszóló, igemagyarázat, előadás délután) a gyülekezet tagjai 
láttak el. Az offertóriumot tartozásaik törlesztésére fordították.

A gyülekezet életét keletkezésétől fogva két fő cél határozza meg: a tanítás és a kö
zösségépítés. A tanítás (tanulás) fontossága a missziói parancsig nyúlik vissza, amely
ben a feltámadott Jézus mennybemenetele előtt megbízta tanítványait: „ tegyetek tanít
vánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek ne
vében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek... ” (Mt 
28,19-20). A gyülekezet oktató- és nevelőmunkája a kezdetektől folyamatos. Az első 
időkben a város elemi, polgári és középiskoláiból az egyikben -  évfolyamonként, jól 
szervezetten -  összevonták az evangélikus gyerekeket, ahol a hittanórák keretében 
megismerkedhettek hitünk alapjaival.

Emellett különböző egyletek, diák- és leányszövetség, színjátszó és bibliakörök, if
júsági órák működtek a gyülekezetben. Nem maradtak el az egész gyülekezetét meg
mozdító alkalmak sem. Az egyházközség 1941. szeptember 21-én ünnepelte negyed
századosjubileumát. Az ünnepi istentiszteleten D. Kapi Béla hirdette az igét. A jubile
umi ünnepet megelőző napon evangelizációt tartottak külön a férfiak, a nők, a közép
iskolai iQúság és az elemi iskolai tanulók részére. Az előadók között D. Kapi Béla püs
pök, Horváth Lajos esperes, Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész és Ittzés Mihály püs
pöki másodlelkész neve szerepelt. A témák ma is aktuálisak: „Az evangélikus férfi”, 
„Asszony, aki kedves Krisztusnak ”, „A tékozló diák ”, „A jó Pásztor kicsiny bárányai ”.

Később a gyülekezet és a lelkész közötti bizalmi viszony megromlott, s ez rányom
ta bélyegét a közösségi életre is. A templompadok egyre jobban kiürültek, a különbö
ző alkalmak megszűnőben voltak. A gyülekezetét a szétszóródás veszélye fenyegette. 
Az 1944. november 1-jén segédlelkésznek kihelyezett Dubovay Gézára és a gyüleke
zet felügyelőjére, Lux Rezsőre nagy feladat hárult. Ők vállalták a bocsánatkérés és a 
megbocsátás útját, amely a megbékéléshez vezetett. Dubovay Gézát -  segéd-, majd
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helyettes lelkészi szolgálat után -  1947-ben választotta meg lelkészének a gyülekezet 
a nyugalomba vonuló Takács Béla helyére. Dubovay Géza közel fél évszázadon 
(1945-1994) keresztül szolgálta híveit. Közben 1970 és 1991 között esperese is volt 
a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegyének.

Mint minden magyarországi keresztény gyülekezetben, a háború utáni évek itt is 
nehezek voltak. Hitoktatók, pedagógusok nem végezhettek szolgálatot, vallásukat ti
tokban gyakorolhatták. Előfordult, hogy a hittan beíratásra érkező szülőket a beíratást 
végző tanárok az iskolában a törvényileg engedélyezett hittanról is le akarták beszélni. 
A külső nyomás idején többen elmaradoztak, majd kimaradtak a gyülekezeti életből, a 
gyülekezetben megmaradtak viszont bensőséges közösséggé fonnálódtak. Igazi testvé
ri légkör alakult ki közöttük. Ma is ez a közösség alkotja a gyülekezet gerincét.

A gyülekezet harmadik lelkésze -  Szemerei János -  1994-ben kezdte meg szol
gálatát. Már az első presbiteri ülésen megszületett a döntés, hogy olyan gyülekezeti há
zat kell kialakítani, amelyben zavartalanul folyhat a hitoktatás, és a közösségnek is ott
hona lehet.

A város növekedésével, a beköltözésekkel arányosan növekedni kezdett a helység 
evangélikussága is. A kaposvári gyülekezet tagjai több mint 130 településről származ
nak. Lélekszámúk megközelíti a 900-at. A somogy-zalai egyházmegyének nincs 
olyan gyülekezete és az országnak olyan nagyobb városa, ahonnan ne költöztek volna 
evangélikusok Kaposvárra. A gyülekezet tagjai között éppúgy található soproni, mis
kolci, orosházi, tatabányai, nyíregyházi, soltvadkerti vagy budapesti hátterű evangéli
kus, mint -  a hajdani anyagyülekezetből származó -  ecsenyi. Volt, akit a munka, a 
jobb megélhetés reménye, mást speciális hivatása, ismét mást a családi kapcsolatok 
hoztak Kaposvárra.

Közösséggé formálódásukhoz elengedhetetlen volt a közösségi otthon. A régóta 
tervezett építkezés 1995-ben kezdődött, és a gyülekezet óriási összefogásával egy év 
múlva meg is valósult. A templommal szerves egységet alkotó régi lelkészlakást gyü
lekezeti házzá alakították át, az épületegyüttest az udvar felé továbbépítve pedig új 
lelkészlakást készítettek.

Az új gyülekezeti házban egyszerre három termet lehet használni. Itt tartják a hit
tanórák nagy részét. A célszerűen kialakított épület két termét elválasztó harmonikaaj
tó kinyitása szeretetvendégségre is alkalmas teret biztosít. Ehhez kis teakonyhát is ki
alakítottak.

Ismét Kaposvár a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye székhelye 2000 má
jusától, miután a gyülekezetek közgyűlése Szemerei Jánost, a gyülekezet lelkészét vá
lasztotta meg espereséül. Ünnepélyes beiktatása a kaposvári templomban volt 2000. 
május 27-én D. dr. Harmati Béla püspök szolgálatával.

Kívül-belül felújított, 75 éves templomukért adtak hálát a hívek 2004. június 20-án. 
Az ünnepi eseményen részt vett és igehirdetéssel szolgált Ittzés János püspök.

A n ta lszá llá s-M a rg itp u szta

A Kaposvár és Szigetvár közötti területen fekvő puszták (tanyák) csak az 1900-as évek 
elején népesültek be, de nevük már nem található a legújabb közigazgatási térképeken.
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A lecsökkent lélekszámú Antalszállás a szomszédos Boldogasszonyfa része lett, 
Margitpuszta (Margita falu) pedig a szó szoros értelmében vett pusztává vált a társa
dalmi viszonyok következtében. Egykor pompásan virágzó gyülekezeti életük gyászos 
véget ért. Történelmük egyetlen századot sem ért meg.

Antalszállásra 1912-ben érkeztek az első telepesek Tolna-Baranya és Bács- 
Bodrog megyéből. A felparcellázott föld új tulajdonosai német ajkúak és evangélikus 
vallásúak voltak. A letelepedő 73 lélek lelki gondozását 1916-ig a kaposvári reformá
tus lelkész végezte, mivel a közelben sem evangélikus, sem református gyülekezet 
nem volt. A kaposvári evangélikus gyülekezet 1916-ban történt önállósulása után 
Antalszállás lakói is a kaposvári anyagyülekezethez csatlakoztak. Időközben a szom
szédos Elemérpusztára is evangélikusok költöztek, majd 1920-ban benépesült az 
ugyancsak szomszédos Margitpuszta is. „Margita falut” -  az elhanyagolt nemesi bir
tok kiparcellázását követően -  21 ráckozári (ma Egyházaskozár) és hidasi sváb csa
lád alapította.

A Margitpusztán letelepedő családok közül 19 evangélikus volt. A más felekezetű- 
ek „tengerében” élő evangélikus „szigetek” lakóinak gyermekei kezdetben a boldog
asszonyfai katolikus iskolába jártak, de az 1921. július 1-jén leányegyházzá szervező
dő hívek még abban az évben saját iskolát építettek Antalszálláson. Az iskola létesíté
sében sokat fáradozott a gyülekezet akkori gondnoka, Hammel János. Első tanítójuk a 
Somogydöröcskéről származó Reidl Sebestyén (1921-1925) volt. Kapi Béla püspök 
1925-ben tett somogyi egyházlátogatásáról tudósító Harangszó „az egyház gyönyörű
séges veteményeskertje"-ként mutatja be a kis filiát, nagyra értékeli Reidl Sebestyén 
tanító munkáját, amelyet a német ajkú gyermekek között végzett. A jó eredmény azért 
figyelemre méltó, mert a 4 kilométerre lévő Margitpusztáról télen csak megszakítások
kal jártak iskolába a gyermekek. A látogatásról felvett jegyzőkönyvből megtudható: 
Antalszállásról 100, Margitpusztáról 155, Elemérpusztáról 45 lélek tartozott a kis fiij
ához. Sajnálatos, hogy kitűnik az is, hogy Antalszállás és Margitpuszta lakói között 
mindig „ nincs meg az áldott békesség ”. Persze a békétlenkedésre nem volt nehéz okot 
találni!

Az ecsenyi másodtanítói állásból meghívott Klenner Adolf lett 1926-ban a gyüle
kezet lévita-tanítója. Az 1933-as névtárban Antalszállás-Margitpuszta 124+139=293 
lélekkel szerepel. Lévita-tanítója Klenner Adolf volt. Az 1940-ben kiadott névtárban 
ugyancsak a 293-as lélekszámot találjuk. Tanítójuk -  Kamondi (Klenner) Adolf 
igazgató-tanítói címmel — 46 gyermeket tanított. Más forrás (dr. Sasvári Kálmán kö
zelmúltban megjelent könyve) szerint a „margitaiak” már 1938-ban saját erőből léte
sítettek evangélikus iskolát, amelynek elhelyezéséhez a Koch család ideiglenesen 
házának egyik szobáját engedte át. A felekezeti iskola ebben a házban működött az ál
lamosításig. Kamondi Adolf 1940. április 27-én kelt -  a filia rövid történetét tartal
mazó -  kéziratában nem tesz említést a margitpusztai iskola működéséről. A gyüle
kezet tagjainak számát viszont 304 lélekben határozta meg, amelyből 131-en 
Antalszálláson, 146-an Margitpusztán, 27-en Elekpusztán éltek.

A második világháború alatt a filiát alkotó német származású lakosság egy része 
Németországba menekült, másokat a háború után Németországba telepítettek, az
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otthon maradtak közül pedig sokan más helyen találtak maguknak új munkahelyet és 
új otthont. A régi közösség felbomlott. Az 1998. évi névtár szerint már csak 7 evangé
likus élt Antalszálláson. „Margita falu” 70 éves fennállás (faluépítés-emberüldözés- 
falurombolás) után ma ismét pusztaság. Antalszállás közigazgatásilag a Baranya 
megyei Boldogasszonyfához tartozik, ahol a népszámlálás alkalmával öten vallották 
magukat evangélikusnak.

K iskorpád (szórvány)

Kaposvártól 15 kilométerre fekvő község. Jelentősebb számú evangélikus a második 
világháború utáni évektől él a faluban. A kis közösséget a kitelepítés elől oda menekü
lő, ott munkát találó, majd ott „felejtett” egykori bikali -  német származású -  hívek,

• •

illetve leszármazottjaik alkotják. Összetartó, a kitelepített és a Baranya megyei Bikaion 
maradt testvéreikhez ma is erős szálakkal kapcsolódó, hitükhöz hű személyek. Szá
mukra rendszeresen tart istentiszteletet a kaposvári lelkész. Gyermekeik hitoktatása és 
konfirmálása biztosított.

Som ogyfajsz (szórvány)

Az egykori Kund-féle nagybirtokon evangélikus kápolna található, amely alatt a Kund 
család sírboltja, kriptája van. Kund Vince -  a család sarja -  1860 és 1869 között volt 
az egyházmegye felügyelője. Az egyházmegye 1861. június 6-án a felügyelő fajszi kas
télyában tartotta esperességi gyűlését. A kápolna felszentelésére is akkor került sor 
Pongrácz Ferenc esperes szolgálatával.

f r

LELKÉSZEK, TANÍTOK, ELÖLJÁRÓK

Lelkészek: Takács Béla (1916-1947), Dubovay Géza (1947-1994), Szemerei 
János (1994-).

Segédlelkészek: Komjáthy Lajos (1934-1935), Sümegi István (1935-1936), 
Váczy Dezső (1936-1939), Major Jenő (1939-1941), Tekus Ottó (1941-1942), 
Zoltai (Zsupanek) Gyula (1942-1944), Biczó Ferenc (1944), Dubovay Géza (1944- 
1946).

Felügyelők: clr. Andorka Elek (1916-1920), dr. Kring Jenő (1921-1930), Lux 
Rezső (1930—1959), Déván László (1959—1962), dr. Szabó Ferenc (1962—1969), 
Máy József (1969-1980), dr. Gömöry István (1980-1993), Rónai Gyula (1993-2000), 
dr. Horváth József (2000-).

Antalszállási tanítók: Reidl Sebestyén lévita-tanitó (1921-1925),
(Klenner) Adolf igazgató (1926-1940-?).

A JELEN
A kilencvenes évek második fele a közösségteremtés jegyében telt. Megfelelő épüle
tekkel rendelkezve, a gyülekezet otthont adhat már több egyházmegyei és regionális al
kalomnak is, de igazi örömük, hogy rendszeresen tarthatnak gyülekezeti szeretetven- 
dégségeket, gyermek-, ifjúsági és felnőtt bibliaórákat, ökumenikus összejöveteleket és 
más közösségépítő alkalmakat.
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Az evangélikus gyermekek hitoktatása a városban működő református és katolikus 
felekezeti iskolákba járó gyermekek számára órarendi tárgyként, egy állami iskolában 
csatlakozó órában, a többi evangélikus gyermek részére gyülekezeti keretben történik.

A gyülekezet zenei élete megújult. 1999 végén -  a templom felszentelésének 70. 
évfordulójára -  az öreg és egyre több hibával működő templomi harmónium helyett 
új digitális orgonát állítottak szolgálatba. Azóta több orgonahangversenyt tartottak, 
ahol a zene nyelvén dicsérték Urunkat. Időközben megalakult az énekkar, amely 
Vönöczky Gábor karnagy vezetésével a gyülekezeti házban tartja próbáit. Szolgálatuk 
elismerését a kórusnak 2002-ben adományozott Weltler-emlékplakett bizonyítja.

Az 1995. évtől a gyülekezet címtárában szereplő valamennyi evangélikushoz eljut
tatják a közösség legfontosabb eseményeit, programjait, tudnivalóit ismertető, évente 
kétszer megjelenő hírlevelüket. A leveleket egyháztagok (körzet- és utcafelelősök) to
vábbítják személyesen a hittestvérekhez. Igazi öröme a gyülekezetnek, hogy az utóbbi 
időben nem csak külsőleg -  épületekben és anyagiakban -  gyarapodhattak.

A presbitérium a gyülekezet vezető testületéként, testreszabott munkamegosztás
ban, felelősséggel végzi szolgálatát.

Egy gyülekezetben nincs nagyobb öröm, mint amikor az emberek érdeklődnek, 
odafigyelnek Isten igéjére. Kaposváron minden vasárnap és a nagy ünnepeken van is
tentisztelet. Kiskorpádon kéthetenként és a nagy ünnepek első napján nyílik lehetőség 
arra, hogy a szórványhívek lakhelyükön, közösen hallgassák Isten igéjét. Kaposváron 
a vasárnapi istentiszteleteken 80-120 személy vesz részt. Kiskorpádon 6-8 fő jár rend
szeresen az istentiszteleti alkalomra. Ezeken a fiatalok és a középkorúak nem lebecsü
lendő jelenléte mellett a nyugdíjas korban lévők részvételi aránya a legnagyobb.
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KESZTHELY ÉS KÖRNYÉKE 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 18. Telefon: (83) 312-206 
Lelkész: Nagyné Szeker Éva.
Missziói gyülekezetté alakulásának éve: 1909.
Önállósulásának éve: 1926.
Anyakönyveit 1926-tól vezeti.

Keszthelyi anyaegyház
Lélekszám: 466/333/125. Presbitérium: Kendek K. Gusztáv felügyelő, zsinati kül

dött, Bajna Zsoltné, dr. Bókáné dr. Pfeifer Margit, Gömbös Katalin, dr. Jakus Péter egy
házkerületi presbiter, dr. Kadlicskó Károly, Kelemen Istvánná, dr. Kocsondi József, i/j.

f

dr. Kocsondi József, dr. Kovács Miklósné, dr. Lehoczky Éva, dr Matusné dr. Sényi Klára, 
Mikola László gondnok, Mórocz Attila, dr. Mencz Zsuzsanna, Potyondy Zoltán, Szabó 
Ferencné, Varjassy Jánosné, Várjássy László, Mesterházy András tiszteletbeli presbiter, 
fSchmidt János tiszteletbeli presbiter, Vidos Aladár tiszteletbeli presbiter.

Hévízi leányegyház
Lélekszám: 82/69/16. Presbitérium: Baráth Miklós gondnok, Burghardt Etelka,^ I

Csoknyay György\ Kajtár Adám, Kasnyik György, Pintérné Kovács Ágnes, Potyondy 
Klára, Potyondy Sándor tiszteletbeli presbiter, fWéber Károly tiszteletbeli presbiter.

Sümegi leányegyház
Lélekszám: 103/48/34. Presbitérium: Berták Pál gondnok, dr Berki Istvánná, Böjté

í

Ferencné, Cserép Józsefié, Egyed Gyula, Ferenczy Lajos, Németh Ferencné, Ovádi 
Sándor.

Tapolcai leányegyház
Lélekszám: 337/80/69. Presbitérium: Csaba Dezső gondnok, Dezső László, dr. 

Kránicz Zoltán, Kertész Károlyné, Kolontáry Gyula, Mészáros Károly, Rádly Ottó, 
Sajtos Józsefié, Sülé Zoltán, Szabó Miklós, Szamosi Ottóné, Szelényi Gábor, Varga
Tiborné, dr. Zsiray Ferenc.

Szórványok és lélekszámúk: Alsópáhok (4/2/2), Balatonberény (13/5/5), Balaton- 
ederics (4/1/1), Balatonkeresztúr (15/4/4), Balatongyörök (17/2/2), Balatonmáriajürdő 
(13/2/2), Balatonszentgyörgy (9/1/1), Bazsi (2/-/-), Bókaháza (-), Csabrendek 
(21/6/6), Cserszegtomaj (17/3/3), Döbröce (-), Esztergályhorváti (9/-/-), Felsőpáhok 
(14/1/1), Gógánfa (7/2/2), Gyenesdiás (74/35/35), Gyulakeszi (3/-/-), Hegymagas 
(11/2/2), Hollád (2/-/-), Karmacs (3/1/1), Kéthely (7/2/2), Kisgörbő (1/-/-), Kisvá
sárhely (-), Lesencefalu (4/1/1), Lesenceistvánd (6/2/2), Lesencetomaj (6/6/6), Mihály- 
fa (2/—/—), Nemesbük (3/1/1), Nemesvita (—/l/l), Nagygörbö (3/-/—), Óhid (1/-/-), 
Raposka (-), Rezi (2/3/3), Sáska (1 /-/-), Sármellék (11/-/-), Sümegprága (-), Sza- 
lapa (4/-/-), Sümegcsehi (5/-/-), Szentgyörgyvár (-), Uzsa (6/11/11), Vállus (-), 
Várvölgy (2/3/3), Vonyarcvashegy (46/12/12), Vindornyalak (1/3/3), Vindornyafok 
(1/1/1), Vindornyaszőlős (3/-/-), Vörs (2/2/2), Zalaapáti (8/2/2), Zalagyömrő (1/-/-), 
Zalahaláp (2/-/-), Zalaköveskút (2/-/-), Zalaszántó (3/6/6), Zalavár 10/(4/4).
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Balatonederics, Bazsi, Csabrendek, Gógánfa, Gyulakeszi, Hegymagas, Lesence- 
falu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Raposka, Sáska, Sümeg, Siimegprága, 
Tapolca, Uzsa (Uzsabánya), Zalagyömrő és Zalahaláp Veszprém megyében fekszik, 
de egyházigazgatásilag a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegyéhez tartozik.

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1369/657/371.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

A keszthelyi anyaegyház
Keszthely Zala megye északkeleti részén, a Balaton északnyugati partján fekvő egye
temi és üdülőváros.

Keszthely és környéke Luther Márton tanainak magyarországi elterjedésekor nem 
került azoknak a központoknak a hatása alá, amelyekben egy-egy jelesebb prédikátor 
tanítása nyomán evangélikus gyülekezetek alakultak.

Sümeg és Tapolca környékén a veszprémi püspök, Keszthelyen és vidékén a hahóti 
apát fegyveresei tartották távol az „ eretnek tanokat" terjesztőket. Nem zárható ki, 
hogy a török kiűzése után, a környéken letelepített hajdúk között evangélikusok vagy 
inkább reformátusok is voltak, de önálló gyülekezetekről a környező levéltárakban 
semmiféle adat nem található.

A Tapolcán 1909-ben kiadott ,,A Zalai Ág. Hitvall. Evang. Egyházmegye múltja és 
az egyházmegyebeli gyülekezetek története ” című könyvben az olvasható, hogy az 
egyházmegye területéről a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé idéztetett -  többek 
között -  Simonides Jakab keszthelyi és Tumiczai Balázs tapolcai lelkész. Ennek el
lentmondanak a levéltári adatokkal is igazolható -  Payr Sándor egyháztörténész által 
1924-ben közzétett és id. Magassy Sándor által a közelmúltban közölt -  kutatási ered
mények. Ezek alapján: Simonides Jakabot a Sopron megyei Kesztölc (Keszhelien- 
szem) községből, Tumiczai Balázst a Győr megyei Felpéc községből idézték a pozso
nyi „vértörvényszék” elé. Ugyanakkor nem szerepel egyik település neve sem Musay 
Gergelynek 1661-ben Nemeskéren összeállított jegyzékében, amely az abban az évben 
még fennállott vagy időközben elvett evangélikus gyülekezetek nevét sorolja fel.

A 15-16. századi evangélikus gyülekezet létezésének ellentmond az a tény is, 
hogy abban az időben Keszthely birtokosai a császárhoz és hitükhöz hű katolikus val- 
lású főurak voltak, és a jogrendben a „cuius régió, eius religio ” (akinek uralma, annak 
vallása) elve uralkodott.

Először Festetics Kristóf idejében (1739-1768) kerülhettek evangélikusok Keszt
helyre, amikor a földbirtokos német iparosokat telepített a Lehel (régi nevén Lehen) ut
ca környékére. Érkezhettek evangélikusok a vallási toleranciájáról és felvilágosult gon
dolkodásáról közismert Festetics György Keszthelyre történt „visszavonulása” (1791) 
után is. Vallási életükről azonban nincs tudomásunk.

Festetics László (1785-1846) ménesbirtokán alkalmazott anglikán vallású angol tré
nerek és az időközben letelepedett német iparosok már észrevétették magukat. Kapcso
latba léptek az ősi kővágóörsi gyülekezettel, s odajártak vasárnaponként templomba. Az 
ő fogataikkal járhatott istentiszteletre az 1832-ben Keszthelyre települt Cári Anton Opel



hamburgi nyerges- és szíjgyártómester is, aki később -  Horváth Zsigmond kővágóörsi 
esperes buzdítására -  összegyűjtötte a keszthelyi szórvány evangélikus lakóit.

Az 1848-as évben Keszthely Eőrs (Kővágóörs) leánygyülekezete, 60 lélekkel. Az el
ső írásos feljegyzés szerint Király József kővágóörsi lelkész 1850-ben látogatta meg elő
ször a keszthelyi híveket. 1856-tól Eősze István kővágóörsi lelkész, esperes már minden 
évben, Péter-Pál napján, istentiszteletet tartott és úrvacsorát osztott Keszthelyen. Az 
1860-as évek közepén ifjabb Op(p)el Károly vette át apjától a szervezési munkákat, és 
1870-ben megkezdte a templomépítési alap gyűjtését, majd 1872-től megszervezte a hit
tanoktatást.

Az 1875. évi egyházkerületi névtárban Keszthely mint Kővágó-Eőrs mezőváros 
szórványa szerepel.

A Vallás- és Közoktatási Minisztérium 1879-ben 100 forint segélyt küldött „ a keszt
helyi ág. hitv. fiókegyháznak templomépítésre”, Festetics gróf telket adományozott er
re a célra, Hencz keszthelyi építész pedig elkészítette a terveket, amelyek megvalósí
tását mind Karsay Sándor szuperintendens, mind Horváth Sándor kővágóörsi lelkész 
szorgalmazta. A szükséges összeg azonban nem gyűlt össze, ezért a templomépítés kér
dése egyelőre lekerült a gyülekezet napirendjéről. 1894-ben a templom után vágyako
zó hívek a reformátusokkal összefogva közös protestáns templom felépítését tervezték, 
de ez a terv sem valósult meg.

Érdemes felfigyelni a gyülekezet század végi jogi helyzetére. „A Dunántúli Evan
gélikus Egyházkerület hivatalosan csak 1897. évi közgyűlésén csatolta a keszthelyi 
gyülekezetei és a vonzáskörzetébe tartozó községeket a nagykanizsai anyaegyháztól a 
kövágóörsi anyaegyházhoz” -  olvashatjuk dr. Szabolcs András munkájában. Valójá
ban -  és a megismert adatok szerint jogilag is -  kezdettől fogva Kővágóörshöz tar
tozott Keszthely. Ez utóbbit támasztja alá az idézett szerzőtől vett következő adalék is: 
„Gyurátz Ferenc... 1896. június 16-án Kövágóörsön megvizsgálta a keszthelyi fiók- 
egyház számadásait is és azokat 4848 forint 8 krajcárral, mint vagyonnal helyesnek ta
lálta. "A kettős (valóságos és jogi) kővágóörsi kapcsolatot bizonyítja az a tény is, hogy 
Nagykanizsa 1896-ban Szepetnek leánygyülekezete volt, és -  az egyházkerületi köz
gyűlés 1899-ben hozott határozata alapján -  csupán 1900-ban vált anyagyülekezetté. 
(Keszthely és Nagykanizsa gyülekezeti kapcsolatának feltárása további kutatást 
igényel!)

Az Egyetemes Evangélikus Egyház 1900. évi közgyűlése Keszthely és vonzáskör
zetének missziói körzetté nyilvánításáról döntött, és erre a célra segélyt rendelt. A gyü
lekezet gondnoka az adományokkal jól sáfárkodott, a pénz nagy részét ingatlanok vá
sárlására fordította, és ezzel biztosította annak értékállandóságát.

Hosszas szervezőmunka után 1909-ben alakult meg az egyházjogilag Kővágóörs
höz tartozó keszthelyi missziói gyülekezet. A hívek Berzsenyi Gyulát választották meg 
felügyelőnek, és megerősítették Oppel Károlyt gondnoki, Posch Zsigmondot jegyzői 
tisztében. A gyülekezet első világi felügyelője 1913-ban meghalt, két év múlva követ
te őt a gyülekezet gondnoka, Oppel Károly, akinek utódául fiát, Oppel Ödönt válasz
tották meg. Vele a család harmadik generációja vette vállára a keszthelyi evangéliku
sok összetartásának gondját.



Az első világháború, a harctéri szolgálatra bevonulok hiánya kissé lelassította a 
gyülekezet fejlődését, de új szolgálati formák bevezetését is eredményezte. A 
Keszthelyen állomásozó katonák számára havonta egy evangélikus istentiszteleti al
kalmat szerveztek, és gondoskodtak a kórházban ápolt sebesültek lelki gondozásáról. 
A gyermekek hitoktatását Pataky Béla nyugalmazott tanító végezte 1916-ban bekö
vetkezett haláláig, majd 5 éven át képesítés nélküli hitoktatók -  közöttük egy lel
kész özvegye, Schád Boldizsárné -  látták el e feladatot. A hitoktatásban 1915-ben 
39 keszthelyi és Keszthelyen tanuló diák vett részt. A lelkészi szolgálat ellátása meg
felelőbb megoldás hiányában Kővágóörsről történt. A missziói körzethez tartoztak a 
keszthelyi járás falvai, továbbá az akkori Zala megyéből a Tapolcáig, Somogy me
gyéből a Tótszentpálig, illetve a Boglárig terjedő területen lévő községekben élő 
evangélikusok.

A gyülekezet 1920. évi közgyűlésén hosszas vita alakult ki abban a kérdésben, hogy 
a Kővágóörstől való nagy távolság és annak nehéz megközelíthetősége miatt más anya
gyülekezethez kellene csatlakozni. Ezt a javaslatot elvetették, ellenben elhatározták, 
hogy a gyülekezet részére a Deák utca és a Lévai utca sarkán lévő épületek közül az 
egyikben két szoba átalakításával imatermet építenek.

Kapi Béla püspök 1921-ben Reichert Gyula nyugalmazott lelkészt -  Keszthely 
székhellyel -  kinevezte a kővágóörsi anyagyülekezet segédlelkészének, s egyidejűleg 
megbízta a missziói körzetben lakó gyermekek hitoktatásával, valamint a felnőtt hívek 
lelki gondozásával. így lehetővé vált minden második vasárnap az istentisztelet meg
tartása is.

A Magyarhoni Evangélikus Egyetemes Egyház, valamint a Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium 1925-ben nagy összegű adományt utalt át a gyülekezet templomalapjá
ba. A mélyülő gazdasági válság azonban ezt, valamint az addig gyűjtött adományokat, 
sőt, a templomalap takarékpénztári betétben őrzött vagyonát is teljes mértékben érték- 
telenítette. Elveszett az 1870 óta gyűjtött vagyon, és csak annyi maradt meg belőle, 
amennyit Oppel Károly gondnok ingatlanok vásárlására fordított.

D. Kapi Béla püspök 1926-ban rendelte el a Keszthely székhelyű, önálló missziói 
körzet szervezési munkáinak megkezdését. Az első tervezetben Keszthely és Tapolca 
környéke szerepelt, de a gyülekezet február 28-án tartott közgyűlési határozata alapján 
már „ Keszthely-Tapolca-Siimeg és környéke " került a jegyzőkönyvbe, amelyet a 
Zalai Egyházmegye Szentantalfán tartott közgyűlése 1926. július 25-én hagyott jóvá.

A megalakulás idején Keszthelyen 380, Tapolcán 120, Sümegen 83, a 32 szórvány
helyen 150, összesen 733 lélek tartozott a missziói körzethez. Időközben Reichert Gyula 
„missziói” segédlelkészi megbízásáról -  megromlott egészségi állapota miatt -  le
mondott. Utódja Menyhár István addigi püspöki titkár lett, akit az önállóvá vált misz- 
sziói gyülekezet 1926. szeptember 25-én egyhangú döntéssel lelkészéül választott. Ve
zetésével élénk gyülekezeti munka vette kezdetét, és előtérbe került a templomépítés 
feladata, az istentiszteleteket ugyanis a polgári leányiskolában tartották.

A Keszthelyi Evangélikus Nőegylet 1927-ben 43 rendes és 53 pártoló taggal meg
alakult, amely áldásos tevékenységével nagymértékben hozzájárult a templom építésé
hez és berendezési költségeinek fedezéséhez. Özv. Horváth Károlyné volt a nőegylet
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első vezetője. A templomépítés költségét országos gyűjtés, gyülekezeti és más adako
zás útján próbálták biztosítani.

Mivel a várt eredményt ezekkel nem érték el, a gyülekezet kölcsönt vett fel, de je
lentős segítséget kapott a németországi Gusztáv Adolf Alapítványtól is. A templom s 
mellette a parókia Szeghalmy Bálint tervei alapján készült. Az alapkövet 1928. augusz
tus 28-án -  a Nagy Lajos esperes szolgálatával végzett istentiszteletet követően -  he
lyezték el. A felavatást D. Kapi Béla püspök végezte 1929. augusztus 4-én.

A templom első oltárképét Hencz Lajos festőművész, a polgári iskola rajztanára ké
szítette. A templom szószéke a nőegylet adományából készült. A keresztelőmedencét 
Németh György tanító és családja adományozta.

Megalakult 1929-ben a középiskolások Luther Köre, amely havonta 2 alkalommal 
tartotta összejöveteleit.

Az 1931-es év a keszthelyi gyülekezet életében és tagjai emlékezetében a harangok 
éveként maradt fenn. A soproni evangélikus Seltenhofer harangöntő cége által készített 
három harangot Nagy Lajos esperes avatta fel ünnepi istentisztelet keretében, Novák 
Elek kővágóörsi, Jónás Lajos alsódörgicsei és a helyi lelkész szolgálatával. A 408 kg-os
nagyharang a nőegylet, a 100 kg-os harang Lipták Béla, a 41 kg-os harang dr. Roósz

/
Adám adománya. A negyedik, 190 kg-os harangot 1932-ben helyezték a toronyba 
Posch Zsigmond és neje adományaként. Az új harangot Nagy Lajos esperes avatta fel 
Túróczy Zoltán győri lelkész (későbbi püspök), Deák János teológiai tanár-lelkész és 
Menyhár István helyi lelkész segédletével.

Az anyagyülekezetben 1933-ban 202, a tapolcai fiókgyülekezetben 136, a sümegi 
fiókgyülekezetben 67 evangélikus élt. A szórványokban élők lélekszáma 122 volt. Az 
egyházközséghez összesen 527 lélek tartozott.

A gyülekezet 1936. július 5-én ünnepelte alapításának 10. évfordulóját. A hálaadó 
istentiszteleten D. Kapi Béla alapító püspök is részt vett.

Menyhár István evangélikus, Németh Károly református lelkész és híveik példás 
együttműködésének eredményeként Tapolcán 1936-ban, Sümegen 1937-ben szentelt 
fel közös protestáns templomot D. Kapi Béla evangélikus és Medgyaszay Vince refor
mátus püspök.

Posch Zsigmond gyülekezeti felügyelő, nyugalmazott tanár 1937-ben Csányi utcai, 
négyszobás, fürdőszobás, házi vízvezetékkel ellátott, kertes lakóházát -  haszonélve
zeti jogának fenntartása mellett -  a gyülekezetnek ajándékozta.

A gyülekezet 1939 májusában a pécsi Angster cégénél készített orgonával gazdago
dott. Az új orgonát 1939. szeptember 6-án -  a templom felszentelésének 10 éves ju
bileumi ünnepélyén -  avatta fel Jónás Lajos zalai esperes, majd Egyed Aladár szege
di evangélikus lelkész, tiszteletbeli esperes, orgonaművész szólaltatta meg J. S. Bach 
egyik művével. Ezen a hálaadó istentiszteleten avatta fel Sümegi István szentantalfai 
lelkész az új -  Oppel Imre budapesti evangélikus gimnáziumi tanár, festőművész ál
tal készített -  oltárképet, amelyen Jézus lecsendesíti a háborgó tengert.

A második világháború alatt nehéz helyzetbe került a gyülekezet. Fenntartási gon
dokkal küzdött, de tovább folyt a gyülekezeti munka. Működött a nőegylet, és a hívek 
lehetőségeikhez mérten gondoskodtak gyülekezetük fenntartásáról.
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Az 1940. évben a keszthelyi anyagyülekezetben 252, a tapolcai fiókgyülekezetben 
166, a sümegi fiókgyülekezetben 82, a szórványokban 115 evangélikus élt. A körzet
ben összesen 615 evangélikust tartottak nyilván. A tanulók létszáma Keszthelyen 33, 
Tapolcán 26, Sümegen 25 volt.

A keszthelyi és a tapolcai templomot 1945 márciusában több aknatalálat érte. A pa
rókia is megsérült. A gyülekezet tulajdonát képező lakóház lakhatatlanná vált.

Az átvonuló szovjet csapatok mindhárom templom berendezését megrongálták, ira
tait Tapolcán és Sümegen elégették, s az ott talált készpénzt elvitték. Az elrejtett anya
könyvek és úrvacsorái edények megmaradtak. A háborús sérülések következtében mind 
a tapolcai, mind a keszthelyi templom és tornyuk több ízben is jelentős javításra szorult.

Kapi Béla püspök 1946. december 25-én Bokkon Lajost -  tapolcai szolgálati hely- 
lyel -  kinevezte a keszthelyi missziói gyülekezet segédlelkészévé. Őt 1948 elején 
Mitykó Zoltán váltotta fel.

Menyhár István lelkészt 1948-ban a Zalai Evangélikus Egyházmegye esperesévé 
választották. Beiktatását Kapi Béla püspök végezte június 17-én. Az egyházi ingat
lanok államosítását már ebben a hivatalában élte meg. Esperesi szolgálata azonban 
nem tartott sokáig, mert az új püspök -  Túróczy Zoltán -  hozzájárulásával Mester- 
házy Ferenc püspöki titkárral szolgálati helyet cserélt. Mesterházy Ferenc 1949. má
jus 1-jén foglalta el hivatalát. Az átvett gyülekezethez 632 lélek tartozott. Ebből 
Keszthelyen 237, Tapolcán 158, Sümegen 74, a szórványokban pedig -  beleértve az 
1949-ben hozzácsatolt Badacsonytomaj és környékének 76 lelket számláló evangéli- 
kusságát is -  163 gyülekezeti tag élt. Ez a lélekszám 146-tal volt kevesebb az elő
ző évinél. A csökkenés oka a háború következményeiből fakadó, még le nem zárult 
elköltözésekkel, az Agrártudományi Főiskola megszüntetésével és az üzletek államo
sításával magyarázható.

A lelkésznek a híványban rögzítettek értelmében Keszthelyen havonta három vasár
nap és a nagy ünnepek első napján, Tapolcán a hónap második vasárnapján és a nagy 
ünnepek második napján, Sümegen minden hónap második vasárnapjának délutánján 
és a nagy ünnepek valamelyik napján kellett istentiszteletet tartania.

Az 1950-es évek elején Balatonmáriafürdőn és a környező szórványközségekben 
élő evangélikusokat -  a keszthelyi lelkész hozzájárulásával -  Szabó István nyugal
mazott lelkész gyűjtötte össze, és számukra magánházakban tartott istentiszteleteket.

Mitykó Zoltán segédlelkészt 1950-ben az egyházkerület püspöke Zalaegerszegre he
lyezte. Távozása után -  évenkénti változással -  Horváth József, Kiss János, Németh 
Ferenc és Dóka Zoltán kapott segédlelkészi megbízást. 1955-től 1959-ig Riesz György 
volt a segédlelkész.

Riesz György távozása után az egyházkerület püspöke a segédlelkészi állást meg
szüntette. A tapolcai és a sümegi leányegyházak lelki gondozására Hering János 
Gyenesdiáson lakó nyugalmazott lelkész kapott megbízást.

Időközben (1953) a gyülekezet eladta a Posch Zsigmondtól örökölt telket, és annak 
árából -  a sekrestyét meghosszabbítva -  kétablakos, fűthető gyülekezeti termet épí
tett, és villamosította az orgona fűjtatását.

Az 1962. évi népmozgalmi adatok szerint a keszthelyi missziói körzetben lakó
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evangélikus hívők száma 501-re csökkent; 5 keresztelés, 7 konfirmálás, 1 házasságkö
tés és 13 temetés volt a körzetben.

A templom építésének 40. évfordulóját 1969. augusztus 24-én ünnepelték. A hála
adó istentiszteleten dr. Ottlyk Ernő püspök hirdette az igét. Alig négy hónappal ké
sőbb -  1969. december 12-én -  gyászistentiszteleten búcsúzott a gyülekezet Meny- 
hár Istvántól, első parókus lelkészétől, a templomépítőtől, akinek hamvait gyászszer
tartás keretében helyezték a templom falába.

Az 1960-as évek végétől Bácsi Sándor -  Győrben lakó, de a nyarat Szigligeten töl
tő -  nyugalmazott lelkész kora nyártól késő őszig a tapolcai és a sümegi gyülekezet
ben, valamint a környékbeli szórványokban istentiszteleteket tartott, és egyéb szolgá
latban is segitette a keszthelyi lelkészt.

A gyülekezet az 1970-es évek elején nehéz helyzetbe került. A részlegesen többször 
javított épületei teljes felújításra szorultak. A költségek fedezéséhez meg kellett válnia 
az ajándékozás vagy hagyományozás útján tulajdonába került ingatlanaitól, s 100 kg-os 
harangjától is. Nehéz helyzetében nagy segítséget jelentett Bors Károly festőművész 
hagyatéka -  amely 41 festménnyel és 32 000 forint készpénzzel növelte vagyonát -, 
valamint a Svájcból és az egyházkerülettől érkezett adomány.

A nagy áldozatok árán felújított templomot dr. Ottlyk Ernő püspök avatta fel 1975. 
december 21-én. A lelkészlakás tatarozását 1977-ben végezték.

A keszthelyi missziói körzetet 1979. február 1-jétől az Északi Evangélikus Egyház- 
kerületből a Déli Evangélikus Egyházkerülethez, ezen belül a Somogy-Zalai Evangé
likus Egyházmegyéhez csatolták. Mesterházy Ferenc nyugdíjba vonulása után -  
1980. szeptember 1-jétől -  ifj. Hafenscher Károly segédlelkészt bízta meg D. Káldy 
Zoltán püspök a missziói körzetben lakó hívek gondozásával.

Ezzel a váltással lezárult egy nehéz -  a gyülekezet megtartásának esztendeit ma
gába foglaló -  korszak, amelynek gondjai főképp Mesterházy Ferenc lelkészt terhel
ték. Ugyanakkor elkezdődött egy új, ma is tartó szakasz, amelynek motorjai -  az egy
re kedvezőbbé váló társadalmi körülmények közepette -  egy újabb lelkésznemzedék 
tagjai közül kerültek ki. Ez a két évtized is nehéz volt, de sok örömöt is adott, s a gyü
lekezet megújulásának időszakaként idézhetők fel évei. Az új lelkész a régi, bevált is
tentiszteleti alkalmak, valamint a felnőtt- és gyermek-bibliaórák mellett bevezette az 
ifjúságnak tartandó bibliaórákat. A bibliaórákkal, a gyermekekkel való foglalkozások
kal, a templomban tartott orgonahangversenyekkel megfiatalította, megújította a gyü
lekezetét és annak életét. Gyermekeiken keresztül felkeltette a szülők egyház iránti ér
deklődését, támogatását. Az egyetemi ifjúsággal kialakított kapcsolatai következtében 
a bibliaórákon 15-20 egyetemista vett részt. A külföldi német turisták kívánságára né
met nyelvű istentiszteleteket is tartott.

Szolgálata idején központi fűtéssel látták el a parókiát, és a templomon jelentős fel
újítást végeztek. A felújított templomot D. Káldy Zoltán püspök avatta fel 1983. júni
us 11-én. Ifj. Hafenscher Károly 1985. június 14-ig szolgált a gyülekezetben. Utódjául 
Véghelyi Antalt helyezte ki az egyházkerület püspöke, akit -  másfél évi adminisztrá- 
tor-lelkészi szolgálat után — 1986. október 13-án választott parókus lelkészéül a gyü
lekezet. Beiktatását 1986. november 23-án Tóth-Szőllős Mihály esperes végezte.
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A fiatal lelkész folytatta az elődje által megkezdett munkát, amelynek gyümölcsöző 
voltát jól tükrözi az 1987. év statisztikája. A háború után abban az évben volt a legtöbb 
keresztelő a gyülekezetben: 18 gyermek részesült a keresztség szentségében, 13-an kon- 
firmálkodtak, 12-en hunytak el. A templomi hangversenyek is folytatódtak.

Újra gondok jelentkeztek 1988-ban az 5 éve felújított templom körül: szigetelése 
olyan állapotba került, hogy kijavítását el kellett végezni. A munkálatok költségét az 
Országos Egyház adományából fedezték.

Véghelyi Antal lelkész 1990-ben új szolgálati helyre távozott. Utódjául -  1990. 
november 28-án -  Nagyné Szeker Évát választotta a gyülekezet. Beiktatása 1991. má
jus 11-én volt Smidéliusz Zoltán esperes szolgálatával. Az ünnepi istentiszteleten D. dr. 
Harmati Béla püspök hirdette az igét. A fiatal lelkésznőre már az új társadalmi viszo
nyok között végzendő szép, de nehéz szolgálat várt.

Az 1991. évben 50 gyermek vett részt a hitoktatásban, s lehetőség nyílt az egyetemen 
is fakultatív jellegű hittanelőadásokat tartani. 1993-ban 18-an, 1994-ben 13-an részesül
tek a keresztség szentségében. Gyakorivá váltak az esketések. 1994-ben a missziói kör
zet egész területén már 80 gyermek iratkozott be hitoktatásra. 1994. április 9-én az egy
házmegye közgyűlése elfogadta a 80 lelket számláló hévízi leánygyülekezet megalaku
lását, és azt Keszthely anyagyülekezetéhez csatolta.

A szépen folyó lelki építkezés mellett súlyos gondként jelentkezett a templom álla
gának egyre romló helyzete, majd 1995-ben történt életveszélyessé nyilvánítása kétsé
gessé tette fennmaradását is. Végül másfél évi munkával sikerült megmenteni. A mun
kálatok alatt az istentiszteleteket a református templomban tartották. A nagymértékű 
felújítás költségei megközelítették a 30 millió forintot, amelyet a város, a megye, az 
Országos Egyház, a bajor egyház és a hívek áldozatkészsége biztosított. A felújított 
templomot -  1997. december 14-én -  hálaadó istentiszteleten szentelte fel D. dr. 
Harmati Béla püspök-elnök Smidéliusz Zoltán esperes és Nagyné Szeker Éva helyi lel
kész segédletével.

Adott Urunk erőt és megértő segítőkész embereket ahhoz is, hogy a jó református
evangélikus hagyományokat követve, immár Hévíz üdülőhelyen is új protestáns temp
lom épüljön. Az építkezéshez szükséges telket az önkormányzat adta. A templom alap
kövét 1997-ben tették le. Felszentelése 1998. december 6-án volt.

Egy ilyen nagy kiterjedésű missziói körzet ellátása mindenkor nagy feladatot jelen
tett a lelkésznek. Volt idő, amikor a Badacsony-vidéket is idesorolták. A körzet két szé
le közötti távolság néha elérte a 80 kilométert, a hozzá tartozó községek száma az ötve- 
net. Ezt az embert próbáló feladatot néha örömmel, néha keserűséggel, de mindig hűsé
ges hivatástudattal látta el az éppen ott szolgáló lelkész. Mindezek ismeretében négy 
szakaszt figyelhetünk meg a Keszthelyen és környékén élő evangélikusok történetében:

-  Az első a lelkész nélküli szórvány időszaka, amelyben vallásukat szerető és min
den áldozatra kész gondnokok vezették a híveket, és szervezőmunkájukkal megterem
tették a gyülekezetté válás alapjait;

-  A második az alapítás éveit öleli át, amelyekből vezető egyéniségként Menyhár 
István lelkész neve emelhető ki. Mindkét szakasz küzdelmes volt, de mégis örömteli, 
mert a gyülekezet lelki és anyagi gyarapodását, fejlődését eredményezte;
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-  A harmadik szakaszba a gyülekezet megtartásának nehéz esztendei tartoznak. A 
feladat megoldását Mesterházy Ferencre bízta az Úr;

-  A negyedik szakasz a közelmúlt, a gyülekezet megújulásának időszaka. E kor
szak lelkészei -  ifj. Hafenscher Károly, Véghelyi Antal és Nagyné Szeker Éva -  már 
egy újabb nemzedék tagjai közül kerültek ki. Ezalatt a ma is Keszthelyen szolgáló lel
késznőre különösen nagy feladat hárult: a lelki ébresztés és gondozás mellett a temp
lom megmentésének, majd felújításának s egy új templom felépítésének férfias helyt
állást igénylő munkája.

A munka edzetté tette mind a lelkésznőt, mind a gyülekezetei. Alig telt el pár év, és 
újabb munkába kezdtek. A meglévő épület átalakításával és emeletráépítéssel stílusá
ban a templomhoz igazodó gyülekezeti házat építettek. A szépen és korszerűen kivite
lezett épület lehetőséget biztosít a gyülekezeti alkalmak megrendezésére, otthont ad a 
lelkészcsaládnak, és lehetővé teszi a kényelmes hivatali munkavégzést is. Felavatása 
2001. október 27-én volt Ittzés János püspök szolgálatával.

Ezt követően újabb örömteli események tanúi lehettek a keszthelyi evangélikusok. 
Két év alatt kétszer gyűlhettek össze templomukba ordinációs istentiszteletre. 2002. jú
nius 13-án Kendeh-Kirchknopf Lászlót, 2004. szeptember 11-én Matus Klára Krisztinát 
avatta lelkésszé Ittzés János püspök.

A tapolcai leányegyház
Tapolca Veszprém megye délnyugati részén, Keszthelytől északkeletre, 27 kilométer 
távolságra fekvő város.

A keszthelyi anyaegyház történetének leírásából már ismert, hogy az 1909-ben 
Tapolcán megjelent -  a zalai egyházmegye és gyülekezeteinek múltját leíró -  könyv
ben Tumiczai Balázs tapolcai lelkészségéről is megemlékezett Fenyves Ede. Ezt 
azonban később (1924) Payr Sándor és a közelmúltban elhunyt id. Magassy Sándor 
írásai nem támasztották alá, ugyanis Turniczai Balázst -  az általuk felhozott adatok 
szerint -  nem Tapolcáról, hanem a Győr megyei Felpéc községből idézték meg a po
zsonyi vértörvényszék elé.

Más megközelítésből is ide jutunk: Tapolca neve nem szerepel Musay Gergely püs
pök 1661-ben készített jegyzékében sem, amely az abban az évben még fennállott vagy 
időközben megszüntetett evangélikus gyülekezetek nevét sorolja fel.

Tapolca evangélikus gyökereinek kutatásakor azonban nem hallgatható el, hogy a 
tőle délre, csupán néhány kilométerre lévő Hegymagasra 1635-ben Sartoris Miklóst, 
1642-ben pedig Némethi Jánost avatták lelkésszé. Továbbá az sem, hogy Musay 
Gergely püspök 1661-ben még a zalai anyagyülekezetek között említi Hegymagast. 
Következésképpen: Tapolca környékén már a 17. század első felében volt evangélikus 
gyülekezet, és Tapolcán is élhettek evangélikusok, akiket elsöpört az ellenreformáció 
vihara.

A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület 1875. évi névtárában Tapolca a zalai es- 
perességhez tartozó Kapolcs anyagyülekezetének szórványaként szerepel 4 evangé
likus lélekkel. Harmincöt évvel később -  az 1910. évi névtár szerint -  már 49 
evangélikus élt Tapolcán.
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Magyari Miklós esperes -  Hugyecz András gondnok segítségével -  1920-ban 
fiókegyházzá szervezte a kis közösséget.

A Zalai Evangélikus Egyházmegye 1926. július 25-én Szentantalfán tartott közgyű
lésén hagyták jóvá a Keszthely-Tapolca-Sümeg Önálló Missziói Gyülekezet létreho
zását. Tapolcán akkor 120 evangélikust tartottak nyilván. A környező településeken élő 
evangélikusokkal együtt 163 lélek tartozott a tapolcai körzethez. Istentisztelet minden 
hónapban egy vasárnap és a nagy ünnepek másodnapján volt. Bibliaórát heti egy alka
lommal -  csütörtökön -  tartottak. Az összejövetelek helyéül a polgári iskola szolgált.

A templom utáni vágy azonban a lelkekben élt, s az asszonyhívek gyűjtögették hoz
zá az alapot. A vágy 1935 februárjában erősödött fel, amikor újraéledt a már 1923-ban 
megalakult nőegylet. Az asszonyok lelkesedése magával ragadta a kis közösség min
den tagját. A presbitérium felismerte, hogy a gyülekezet teherbíró képessége önálló, 
evangélikus templom épitését nem teszi lehetővé, ezért az azonos helyzetben lévő re
formátus testvérekkel való közös templom építését határozta el.

A gyülekezet 1935 júniusában tartott közgyűlésén a javaslat elfogadása mellett dön
tött. Az „azonos” teherviselésen és jogosultságokon nyugvó feltételeket szerződésben 
rögzítette a két gyülekezet, amelyet az egyházi főhatóságok hagytak jóvá.

A Szeghalmy Bálint műépítész tervei alapján felépült templomot 1936. október 4-én 
avatta fel D. Kapi Béla evangélikus és Medgyaszay Vince református püspök Menyhár 
István evangélikus és Németh Károly református lelkész szolgálatával.

Az oltárképet Frimmel Gyula rajztanár készítette. A dr. Kovács Lajosné vezetésé
vel működő nőegylet úrvacsorái kancsót és keresztelési edényeket adományozott, dr. 
Szívós Lajos arannyal hímzett plüss oltárterítőt adott. Hamarosan beszerezték a haran
got is, amelynek költségeit közadakozásból fedezték. Az 500 kg-os harangot 1937 pün
kösd vasárnapján Jónás Lajos esperes áldotta meg a két gyülekezet parókus lelkészé
nek segédletével. A harangra a testvérfelekezetek egy-egy jelmondata és jelképe került. 
Egyik oldalára a Luther-rózsa köré írva: „Erős vár a mi Istenünk”, a másik oldalra a 
kehely köré írva: „Soli Deo Glória

Hugyecz András és felesége hagyatékából 1941-ben egy lakóház és egy telek került 
a gyülekezet tulajdonába.

A háború alatt -  1945 márciusában -  a templom tornya megsérült, ablakai, cse
repei eltörtek, a gyülekezet tulajdonát képező lakóház lakhatatlanná vált. A templom 
oltárterítői, szőnyegei eltűntek, a gyülekezet okmányai megsemmisültek.

Kapi Béla püspök 1946. december 25-én Bokkon Lajost -  tapolcai szolgálati hely- 
lyel -  kinevezte a keszthelyi missziói gyülekezet segédlelkészévé. Feladata a Tapolca 
és Sümeg környéki területen élő 334 evangélikus lelki gondozása volt. Ebből Tapolcán 
180-an, a környező 12 községben 46-an éltek. Kezdetben a segédlelkész -  mivel a gyü
lekezet tulajdonában lévő ház romos volt -  bérelt lakásban lakott, és a gyülekezet tag
jainál ősi szokás szerint „sorétkezetf \

Bokkon Lajost 1948 elején Mitykó Zoltán váltotta fel a segédlelkészi szolgálat- 
bán. Ot -  a Badacsony-vidékre kiterjedő missziói feladatok elvégzésével is meg
bízva -  Horváth József (1950-1951), Kiss János (1951-1953), Dóka Zoltán 
(1953-1954) és Németh Ferenc (1954-1955) követte, hasonlóan rövid időre.
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Az 1955 elején kihelyezett segédlelkész -  Riesz György -  már hosszabb időt 
(1955-1959) töltött a missziói gyülekezetben, s közben -  1956. május 1-jétől -  meg
bízást kapott a balatonszárszói missziói körzet vezetésére is.

Riesz Györgyöt 1959 júliusában a bőnyrétalapi gyülekezet lelkészéül választotta. 
Távozásával a kerület püspöke a segédlelkészi állást megszüntette. A Badacsony-vidé- 
ki szórványgyülekezeteket visszacsatolták Kővágóörshöz. A tapolcai és a sümegi gyü
lekezet és a hozzájuk tartozó szórványok lelki gondozására Hering János Gyenesdiá- 
son lakó nyugalmazott lelkész kapott megbízást. Az 1960-as évek végétől Bácsi Sán
dor -  Győrben lakó, a nyarat Szigligeten töltő -  nyugalmazott lelkész végezte a 
lelkipásztori szolgálatot kora nyártól késő őszig.

A 80-as évek elejétől a lelki gondozás a fiatal, immár gépkocsival is rendelkező, 
Keszthelyen lakó lelkészekre hárult.

A két testvérgyülekezet 1996. augusztus 18-án ünnepelte temploma felavatásának 
60. évfordulóját. A hálaadó istentiszteleten Smidéliusz Zoltán evangélikus esperes és 
Tislér Géza református püspökhelyettes szolgált.

A két gyülekezet 2002. december 14-én ismét ünnepelt. Templomuk tornyának fel
újításáért adtak hálát az Úrnak. Az ünnepi istentiszteleten együtt szolgált Ittzés János 
evangélikus és dr. Márkus Mihály református püspök, valamint Szemerei János evan
gélikus és Németh Gyula református esperes.

A sümegi leányegyház
Sümeg Veszprém megye délnyugati részén, Keszthelytől északra, 27 kilométer távol
ságra fekvő város.

A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület 1875. évi névtárában Sümeg a Veszpré
mi Esperesség galsai (zalagalsai) anyagyülekezetének szórványaként szerepel 30 lé
lekkel. Harmincöt évvel később -  az 1910. évi névtár szerint -  már 51 evangéli
kus élt Sümegen. 1921-ben alakult fiókegyházzá a szomszédos szórványhelyek csat
lakozásával.

A Zalai Egyházmegye 1926. július 25-én Szentantalfán tartott közgyűlésén hagyták 
jóvá a Keszthely-Tapolca-Siimeg Önálló Missziói Gyülekezet létrehozását. Sümegen 
akkor 83 evangélikust tartottak nyilván. A környező településeken élő evangélikusokkal 
együtt 140 lélek tartozott a sümegi körzethez. Istentisztelet minden hónapban egy vasár
nap és a nagy ünnepek másodnapján volt. Bibliaórát hetenként -  szerdán -  tartottak.

A gyülekezet 1936 márciusában döntött arról, hogy -  a tapolcaiak példáját követ
ve -  a reformátusokkal közösen épít templomot. Alapkövét 1936. szeptember 20-án 
helyezték el a község által adományozott telken. Az alapkő elhelyezésének ünnepségét 
Síkos Gyula zalagalsai lelkész, Halka Sándor belsősomogyi református esperes és 
Menyhár István keszthelyi lelkész közreműködésével tartották. A templom terveit 
Szeghalmy Bálint műépítész készítette. A terv leleményesen alkalmazkodik a kedve
zőtlen, háromszög alakú telekből adódó lehetőségekhez.

A templom alig egy év alatt elkészült. Az avatási ünnepélyt 1937. szeptember 5-én 
tartották D. Kapi Béla evangélikus püspök, Jónás Lajos evangélikus esperes, Med- 
gyaszay Vince református püspök, Jakab Ákos és Halka Sándor református esperes,
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valamint Menyhár István evangélikus és Németh Károly református parókus lelkész 
szolgálatával. A templom kegytárgyainak beszerzéséhez a Protestáns Nőegylet nyújtott 
jelentős segítséget. Az oltárkereszt Hertelendy Zsigmondné adománya. A templom 500 
kg-os harangját 1938. május 15-én avatta fel Jónás Lajos evangélikus esperes.

A háborús pusztítás a templomot elkerülte, de oltárterítői, szőnyegei elvesztek. A 
gyülekezet okmányai, számadási iratai megsemmisültek.

Kapi Béla püspök 1946. december 25-én Bokkon Lajost -  tapolcai szolgálati hely- 
lyel -  kinevezte a keszthelyi missziói gyülekezet segédlelkészévé, akinek közvetlen 
feladata volt a székhelyén és környékén élő evangélikusok pásztorolása mellett a Sü
megen élő 80 és a környező 12 községben lakó 28 evangélikus lelki gondozása is.

A Sümegen és a környéken lakó hívek lelki gondozását 1948 és 1955 között -  egy
mást követve -  Mitykó Zoltán, Horváth József, Kiss János, Dóka Zoltán és Németh Fe
renc segédlelkész végezte. Utódjuk-Riesz György -  már hosszabb időt (1955-1959) 
töltött a missziói gyülekezetben. Mindnyájan Tapolcáról látták el szolgálatukat.

A sümegi protestáns templomba 1959-ben a református gyülekezet és a zsinat aján
dékaként harang érkezett. A harang felszerelésével egy időben a gyülekezetek elvégez
tették a templom faanyagának impregnálását és a templom festését is. A harangot a két 
felekezet esperese avatta fel.

Riesz György távozásával a másodlelkészi állás megszűnt. A sümegi gyülekezet, 
valamint a hozzá tartozó szórványok lelki gondozását Hering János Gyenesdiáson la
kó nyugalmazott lelkész végezte. Az 1960-as évek végétől Bácsi Sándor -  Győrben 
lakó, a nyarat Szigligeten töltő -  nyugalmazott lelkész a nyári hónapokban istentisz
telet tartásával és egyéb szolgálattal is segítette a keszthelyi lelkészt.

A 80-as évek elejétől a lelki gondozást Keszthelyen lakó, már gépkocsival is ren
delkező fiatal lelkészek végezték. Ma is onnan látják el a lelkészi szolgálatot.

A templom tornyát 2005-ben újították fel. A május 28-án tartott hálaadó isten
tiszteleten Ittzés János evangélikus püspök és dr. Márkus Mihály református püspök 
hirdette az igét.

A hévízi leányegyház
Hévíz Keszthelytől északnyugatra, 6 kilométerre fekvő fürdőváros, gyógyvízzel.

A keszthelyi missziói körzet megalakulásakor -  1926-ban -  hévízi (akkor még 
hévízszentandrási) lakos nem szerepelt a választási névjegyzékekben, de evangélikus 
istentiszteletet már tartottak a fürdővendégek részére vasárnaponként, 10 órai kezdet
tel. Helyéül a gyógyfürdő gyógyterme szolgált.

Az egyházkerület 1933-ban kiadott névtárában Hévízszentandrásnál 4, az 1940-es 
névtárban 6 evangélikus lelket tüntettek fel. Mindezek mellett Hévízen már az 1930-as 
évek elejétől gyűjtés folyt templomépítésre az ott üdülő evangélikusok és reformátu
sok körében. A gyülekezeti élet utáni vágy nagyságát jelzi, hogy Szeghalmy Bálint 
műépítész a háború előtt több változatban tervet is készített közös protestáns templom 
építésére, és a kivitelezéshez a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 500 pengőt ado
mányozott. A terv megvalósításának a háború állta útját.

Az ötvenes évek végén ismét felmerült a templomépítés igénye, és megindult a
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gyűjtés. 1974-ben lehetőség kínálkozott a használaton kívüli helyi zsinagóga megvá
sárlására, de a templomalapban lévő pénz a vételárat nem fedezte, az egyházi felsőbb- 
ség pedig nem adott hozzá anyagi segítséget. A több évtizedes vágy teljesülésére csak 
az 1990-es években nyílt reális lehetőség.

Hévíz képviselőtestülete 1993-ban a közös evangélikus-református templom épí
tésére telket adományozott. 1994. február 10-én a Keszthely szórványaként nyilván
tartott Hévíz 80 evangélikusa leánygyülekezetté alakult. A leányegyházzá alakulást a 
Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye 1994. április 9-i közgyűlésén fogadta el. 
A filia első presbitereinek Baráth Miklóst, Mikola Lászlót, Potyondy Sándort, ifj. 
Potyondy Sándort, dr. Szabó Ivánt és Wéber Károlyt választották. A templomépítés 
elősegítése céljából a helyi reformátusokkal közös templomépítő és fenntartó alapít
ványt hoztak létre.

Az 1994. május 23-án ülésező közös presbitérium elhatározta, hogy a templomot 
Szeghalmy Bálint régi tervének korszerűsített változatában fogja felépíteni. A terv át
dolgozását Zob Mihály építész vállalta. Az Országos Egyház a tervet túlméretezettnek 
tartotta, és kivitelezését nem javasolta. Az anyaegyház az építkezést támogatta, az egy
házkerület elnöksége pedig jóváhagyás nélkül vette tudomásul.

Az építkezés 1997. június 16-án kezdődött. A kivitelezést Csiszár Sándor vállalkozó 
végezte, a műszaki ellenőri feladatokat Zob Mihály építész látta el. Az ünnepélyes alap
kőletételnél Nagyné Szeker Éva evangélikus és Kuti Géza református lelkész közösen 
helyezték el a szokványos iratokat és tárgyakat tartalmazó urnát. Az építkezés másfél 
évig tartott. A templomszentelő istentisztelet 1998. december 6-án volt D. dr. Harmati 
Béla evangélikus püspök-elnök, dr. Márkus Mihály református püspök, Smidéliusz 
Zoltán evangélikus esperes és Császár Attila református esperes szolgálatával.

A templom építéséhez szükséges több mint 31 millió forint az önkormányzat hozzá
járulásából, a belföldi és külföldi egyházszervezetek, a Hévízre üdülni járó hívek, vala
mint a két gyülekezet tagjainak adományaiból jött össze. A templom oromfalába helye
zett keresztet a kivitelező fehér márványból faragtatta, és költségeit magára vállalta.

A hévízi templom 2003. április 5-én új oltárképpel gazdagodott. A szárnyas oltár
kép Polgár Rózsa Kossuth-díjas és Munkácsy-díjas kárpitmüvész alkotása. (A művész 
D. dr. Harmati Béla nyugalmazott püspök felesége). Az ünnepélyes avató istentisztele
ten Ittzés János püspök hirdette az igét, az oltárképet Smidéliusz Zoltán püspökhe
lyettes szentelte fel. A liturgiái szolgálatot Nagyné Szeker Éva lelkész végezte.

Dr. Márkus Mihály református és Ittzés János evangélikus püspök 2004. május 31-én 
szentelte fel a templom orgonáját, amelyet Albert Miklós győri orgonaépítő mester ter
vezett és épített. Első megszólaltatója Trajtler Gábor orgonaművész volt.

A gyenesdiási Kapernaum
Keszthely tőszomszédságában, már-már azzal egybeépülve, a Balaton északi partján 
fekszik Gyenesdiás község.

A település egyik csendes utcájában lévő földingatlan és a rajta lévő épületek neve: 
Kapernaum. (Nevét a Genezáret tó partján lévő Kapernaum városáról kapta, amely az 
Újtestamentum szerint az Úr kedves városa volt.)



A gyümölcsösből és nyaralóból álló ingatlant -  dr. Deák János teológiai professzor 
javaslatára -  1933-ban vásárolta a Magyarországi Egyetemes Egyház azzal a céllal, 
hogy a teológus ifjúság „nyaralója ” legyen. Kezelője kezdetben a Teológus Otthon 
volt, majd 1942-ben az Országos Egyházhoz került.

Az eredetileg 7 szobás lakást Kalmár Zoltán nagykanizsai építész tervei alapján 10 
szobásra bővítették, s 1936-tól már lelkészüdülőként működött. 1937-ben kis torony ke
rült az épületre, a toronyba egy kis harang Slezák harangöntő cégének ajándékaként.

Ebédlő is épült 1938-ban, majd egy oldalszárnnyal bővítették az épületet, s így lét
rejött egy „U” alakú komplexum. A bővítés egybeesett a rendszeresen itt tartott evan
gelizációs konferenciák idejével. A konferenciák főleg lelkészkonferenciák voltak, 
amelyeket nagyrészt Túróczy Zoltán -  akkor még győri lelkész -  vezetett.

D. Kapi Béla püspök 1942 nyarától Tekus Ottó kaposvári segédlelkészt bízta meg a 
Kapernaum vezetésével. 1944. szeptember 1-jétől Kovács Géza missziói helyettes lel
készként kapott megbízást az intézetben megkezdett munka folytatására és mellette a 
diakónusképzés megszervezésére. Utóda Laborczi Zoltán lett, aki -  1948 és 1953 kö
zött -  a kerületi missziói lelkészi munka mellett látta el ezt a feladatot.

Rendkívül változatos időszakot ölelt át szolgálatuk. Egyrészt háborús éveket, átvo
nuló frontot, mérhetetlen ateizmust, államosítást, különféle megszorításokat jelentett, 
másrészt az evangelizációs munka erősödését, az egyházi ébredés terjedését jelző idő
szakot fémjelezte.

Az első -  immár nem lelkészek számára tartott -  konferenciát 1942 tavaszán ren
dezték lányok részére szervezett népfőiskola néven. Ezt egyre több követte, s az üdü
lő már nem nyaraló volt, hanem konferenciák, evangelizációk központja. A szépen ki
bontakozó hitéletet a frontvonal szakította meg rövid időre.

Az 1946-os évben még nagyobb erővel folytatódtak a programok: leány- és fiútan
folyamok, ifjúsági, asszony-, férfi-, pedagógus- és diákkonferenciák, vasárnapi iskolai 
vezetői tanácskozások és lelkészkonferenciák is. A mozgalmas életet jelzi, hogy 
például 1949-ben 24 különböző konferenciának, illetve tanfolyamnak adott otthont a 
Kapernaum.

Mindezek mellett 1948-ban új épület kivitelezése kezdődött: a mai üdülőépületé.
A Kapernaum falai közé először 1953-ban költöztek nyugdíjas lelkészek, s ezzel az 

egykori üdülő és konferenciaközpont szeretetintézménnyé vált.
Laborczi Zoltán 1953 nyarán gyülekezeti megbízást kapott. A Kapernaum igazga

tói feladatait Mesterházy Ferenc keszthelyi lelkész látta el, gondnoka és pénztárosa 
Görög Tibor nyugalmazott lelkész volt 1955-ig.

Dr. Vető Lajos püspök 1955 januárjában Hemád Tibor lelkészt nevezte ki a 
Kapernaum vezetőjévé. Szolgálata nehéz, anyagi gondokkal küzdő, fáradságos mun
kával járó -  mind egyházi, mind társadalmi vonatkozásban ellentmondásos -  20 
évet ölelt át. Isten gondviselő kegyelméből azonban a petróleumlámpát villanyvilá
gítás váltotta fel, vízvezeték létesült, és komfortosították az épületkomplexumot, s az 
50-es évek közepén megritkult konferenciák ismét természetessé váltak. Működésé
nek ideje alatt szívügyének tekintette a község fejlődését is. Gyümölcsöző munkáját 
évek múltával sem felejtették el a település lakói. Ennek köszönhető, hogy 1999-ben
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„ Gyenesdiás község díszpolgára ” kitüntetésben részesítették a Veszprémben élő, 
nyugalmazott lelkészt.

Hernád Tibort 1975-ben veszprémi parókus lelkésszé választották. Utódja ifj. Foltin 
Brúnó lett, akit 2 évi szolgálat után -  rövid időre -  Mátis István követett.

Szabó Ferencné volt 1978. október 15-től a Kapemaum vezetője. Szolgálatba lépé
se egybeesett az Országos Egyház Kapemaummal kapcsolatos új szemléletével: fel 
kell újítani a Kapernaumot. A 80-as évek elején a szeretetházi rész új szárnnyal bővült, 
modernizálták a szobákat, központi fűtést kaptak az épületek, majd 1986-ban az üdü
lőépülethez kapcsolódva, 70 személyes előadótermet építettek. Ezzel a Kapemaum 
egyházunk egyik modem otthonává és üdülőjévé, illetve konferenciaközpontjává vált.

Szabó Ferencné 2002 áprilisában váratlanul elhunyt. Utóda Tencz Károly.
A szeretetotthon háromlépcsős bővítési, renoválási folyamatban megújult épület- 

szárnyát 2005. május 27-én szentelte fel Ittzés János püspök.

LELKÉSZEK, ELÖLJÁRÓK
Keszthely
Lelkészek: Reichert Gyula nyugalmazott lelkész, missziói segédlelkész (1921-1926), 

Menyhár István (1926-1949), Mesterházy Ferenc (1949-1980), ifj. Hafenscher Károly 
(1980-1985), Véghelyi Antal (1985-1990), Nagyné Szeker Éva (1990-).

Felügyelők: Berzsenyi Gyula (1909-1913), Fáber Sándor (1921-1933), Posch 
Zsigmond (1933-1943), dr. Manninger Gusztáv Adolf (1948-1953), Schmidt János 
(? -1973-1986), Ritter László (1986-1990), Kendek K  Gusztáv (1990-).

Gondnokok: Johan Cári Anion Opel (1841-1870), Oppel Károly (1870-1915), 
Oppel Ödön (1915-1937), Sándor Endre (1937-1952), Schmidt János (1953-?), 
Zsóry József (7-1973), Vidos Aladár (1973-1989), Varjassy László (1990-2000), 
Mikola László (2000-).

Tapolca
Missziói segédlelkészek: Bokkon Lajos (1946-1948), Mitykó Zoltán (1948-1950), 

Horváth József (1950-1951), Kiss János (1951-1953), Dóka Zoltán (1953-1954), 
Németh Ferenc (1954-1955), Riesz György (1955-1959).

Gondnokok: Hugyecz András (1920-1924), Görög Lajos (1924-1934), Kövessy 
Sándor (1934-?), Mészáros Ernő (7-1946), Kövessy Károly (1946-1950), Tóth 
István (1951-1954), Orbán György (1954-1959), Nagy Imre (1959-1962), Németh 
Károly (1962-1974), Nagy Józsefné (1974-1990), Varga Tiborné (1990-?), Szabó 
Miklós (1997-2001), Csaba Dezső (2001-).

Sümeg
Gondnokok: Mesterházy Jenő (1927-1977), Böjté Ferencné (1977-1996), Berták 

Pál (1996-).
Hévíz
Gondnokok: Wéber Károly (?), Baráth Miklós (1998-).
Gyenesdiás
A Kapemaum vezetői: Tekus Ottó (1942-1944), Kovács Géza (1944-1948), 

Laborczi Zoltán (1948-1953), Mesterházy Ferenc keszthelyi lelkészként (1953-1955),
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Hernád Tibor (1955-1975), if). Foltin Brúnó (1975-1977), Mátis István (1977 
1978), Szabó Ferencné (1978-2002), Tencz Károly (2002-).

A JELEN
A gyülekezeti élet az istentiszteleteken kívül a lelki gondozás számos területén -  biblia
órák, ünnepköri sorozatok, szeretetvendégségek, zenei alkalmak, kirándulások, megem
lékezések, gyermek- és ifjúsági rendezvények -  folyik. A gyermekek vallásos oktatása 
a hittanórákon és a konfirmációi előkészítő foglalkozásokon történik. Keszthelyen vasár
naponként 60-70, Tapolcán, Sümegen 8-10, Hévízen 8-10 fő látogatja rendszeresen az is
tentiszteleti alkalmakat. Keszthelyen -  a 30-40 évesek kisebb aránya mellett -  minden 
korosztály jelen van. A leány gyülekezetek székhelyein főképp a nyugdíjas korosztály 
tagjai vágyódnak a lelki gazdagodás istentisztelet keretében való megélésére.
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KÖTCSEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8627 Kötcse, Templom u. 7. Telefon: (84) 367-578 
Lelkész: Havasi Kálmán helyettes lelkész.
Önálló gyülekezetté alakulás éve: (1730. április 11.), (1783).
Anyakönyveit 1783-tól vezeti.

Kötesd anyaegyház
Lélekszám: 185/220/180. Presbitérium: dr. Reinhardt Miklós felügyelő, egyházme

gyei jegyző, Gutman Adám gondnok, György László dékán, özv. Csizmadia Gyuláné 
pénztáros, Dénes Józsefié számvevőszéki elnök, Máj Hajnalka jegyező, Dávid Józsefné, 
Földesi Lajos, Máj Lajos, Opperheim József, ijj. Opperheim József Reichert Imre, 
Reichert Zsolt, Richter Imre, fSzende László, Ubrik Henrik, Veszprémi Sándor Csaba,

r

tBakonyi Adám tiszteletbeli presbiter, Papszt Zoltán tiszteletbeli presbiter. 
Balatonszárszói leányegyház
Lélekszám: 136/100/60. Presbitérium: Várhegyi László gondnok, Kovács Vilmosné 

pénztáros, Szakái József jegyző, Stark Lajos számvevőszéki elnök, Fenyvesi Henriimé, 
Herencsár Imréné, Kovács Vilmos, Landek Gyuláné, Szierer Imre, Tefner Béla, Völgy>esiné 
György Ágnes.

Szórványok és lélekszámúk: Kereki (2/-/-), Nagycsepely (22/13/12), Pusztaszemes 
(7/-/-), Szólód (20/25/18), Teleki (8/4/3).

Az egyházközség lélekszáma összesen: 380/362/273.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

A kö téséi an yaegyh áz

Kötcse (régebbi nevén: Köttse) a külső-somogyi dombság északkeleti negyedében, a 
Balatontól 9 kilométerre délre, Siófoktól 23 kilométerre délnyugatra fekvő község, 
amelynek a törökök által elpusztított területén -  Kötcsepusztán -  az 1700-as évek el
ső felében telepedtek le a Thüringiából, Pfalzból és Elzász-Lotaringiából származó 
evangélikus németek a kisszámú református és katolikus vallású magyar lakos mellé.

A telepesek kisebb része közvetlenül a Német Birodalomból jött Kötésére, nagyobb 
része azonban másodlagos (szekunder) telepesként -  többnyire Tolna és kisebb rész
ben Baranya már 7-8 éve kiépült német falvaiból — érkezett.

Payr Sándor egyháztörténésznek A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története 
c. könyvében az olvasható, hogy a kötcsei gyülekezet „Szeniczei Bárány György fel
jegyzései szerint 1725-ben alakult Fiad német gyülekezettel együtt”. Ennek nem mond 
ellent, hogy egy korabeli jegyzőkönyv szerint 71, többségében lutheránus család tele
pedett le 1730 tavaszán Kötésén, és a kötcseiek 1730. április 11. napját tekintik mind 
a község török hódoltság utáni alapítási évének, mind a gyülekezet önállóvá válása 
időpontjának. Ettől az évtől kezdődően ugyanis már istentiszteleteket tartottak fából 
készült templomukban. Első ismert tanítóik, Hildgrut (1734) és Domonkos Haas, 
egyszerű „homo plebejusok” voltak. A falu közepén épített kis templomnak 31 fontos
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harangja is volt, amelyen a „ Glória in excelsis Deo 1740” (Dicsősség a magasságban 
Istennek) felírás szerepelt. Stark Konrád önttette. Első ismert prédikátorukat Harmónia 
Mihálynak hívták, aki licenciátusként (nem felavatott lelkészként) működött: az igehir
detés mellett keresztelt, esketett s (1741 és 1745 között) anyakönyvet is vezetett.

A vallási tiirelmesség -  amelyet talán a kivándorláskor kapott pátens vagy a falu köz- 
igazgatási elszigeteltsége következtében élvezhettek -  nem tartott sokáig. 1745. decem
ber 15-én a kötéséi evangélikusoknak is meg kellett tapasztalniuk az ellenreformáció ke
gyetlenségeit. Padányi Bíró Márton veszprémi püspök parancsára a vármegye világi 
hatalmasságai templomukat elvették, papjukat koholt vádak alapján elfogatták és Karód
ra vitték, ahol: ,, 1746-ban Apostata infelix factus est ” (pápistává gyúrták, kényszerítet
ték). A gyülekezet vagyona a karádi plébánosé lett -  olvasható Szita Lászlónál. Az erő
szak és a tiltások évtizedekre megnyomorították a gyülekezetei, de az egyház -  imaház 
és prédikátor nélkül -  az üldöztetések ellenére is tovább élt. Korabeli feljegyzésekben 
maradt fenn, hogy gyermekeiket „parasztmesterek” tanították. Név szerint ismert Poff 
Gáspár, aki 1751-től 1757-ig tanított, és az őt követő Friedrich János, aki 1776-ig oktat
ta a gyermekeket. A hívek istentiszteletre Tabra jártak, de ott tótul folyt a szertartás.

A kirekesztés éveiben többször folyamodtak a Kamarához azért, hogy oratóriumot 
építhessenek, és „mestert” (tanult tanítót) tarthassanak, de engedélyt csak 1776. febru
ár 22-én kaptak azzal a kikötéssel, hogy „semmi papi funkciókat ne tegyen, még reg
geli és estvéli könyörgéseket se Még abban az évben felépítették az iskola és a taní
tólakás céljául szolgáló házukat az Antal János kötcsei földbirtokostól kapott területen, 
és meghívták első képesített tanítójukat Dressler Kristóf személyében. Az első lelkész- 
és tanítólakás a mai templomtól 60 lépésre, északkeleti irányban feküdt. Három helyi
ségből állt, favázakkal, oszlopokkal és sövény suhángokkal befonva, kívül-belül sárral 
tapasztva, simítva.

Az evangélikus Antal János földesúr 1778-ban újabb területet -  a mai templom he
lyét és környékét -  juttatott az egyháznak.

Mezibrodszky Pál volt 1781 -tői a kötcsei tanító, akit -  az 1783-ban történt felszen
telése után -  az immár szabadon gyakorolható vallásuk első lelkészéül is megválasz
tottak a hívek, s ezzel az 1783-as év tekinthető az újra hivatalossá vált gyülekezet ke
letkezési évének. Ettől fogva vezetik szabályos anyakönyveiket is. Énekeskönyvül az 
ún. Marburgi Énekeskönyvet használták. Az istentiszteleteket az oratóriummá alakított 
„oskolaházban” tartották.

A lelkésszé választott Mezibrodszky Pál helyére Verrasztó Andrást, majd az ő rövid 
működése után Szentgyörgyi Jánost hívták meg tanítómesternek, akit Barabás 
(Barrabás) István követett (1788?).

A mindeddig a katolikusokkal közösen használt harang helyett -  1785-ben -  új 
harangot vásároltak, és új helyen új haranglábat állítottak fel, amelyet egy évvel később 
nagyobbra cseréltek. A korabeli iratokból kiolvasható, hogy a katolikusokkal fennálló 
viszonyuk jó, „ rendezett

Mezibrodszky Pál 1787 februárjában Paksra távozott. Utódjául Mezibrodszky Ist
vánt választotta meg a gyülekezet, akit Ecsenybe távozása miatt 1791 decemberében 
Kis János Nagyszokolyból meghívott lelkész követett a szolgálatban.
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Az imaházba 1789-ben orgonát készíttettek, egy évvel később tanítólakást építettek 
az oratóriummá alakított oskolaház helyett. 1793-tól Grosch János személyében új ta
nítót választottak.

Közben a gyülekezeti élet békés mederben folyt. Minden évben közgyűlést és szám
adó gyűlést tartottak. Megrepedt, 2 mázsás harangjukat újraöntették, majd nagy áldoza
tot követelő munkába kezdtek: méltó épületet, igazi templomot akartak emelni Uruknak.

A ma is álló kőtemplom alapkövét 1797. április 5-én rakták le. A „fundamentum el
helyezésének solemnitásán ” (ünnepségén) Krizsán Pál tabi lelkész magyarul prédikált, 
Kis János helyi prédikátor pedig német nyelven hirdette az igét. A templom építéséből 
mindenki kivette részét: ki szakmunkával, ki segédmunkával, ki pedig közvetve a köl
csönül felvett pénz törlesztésével vagy a kölcsönadónak végzett aratással, napszám
mal. Bóka József szőlőbirtokos 300 forintot „adományozott” az építkezéshez. Segítsé
gét 5 év alatt, évenként 100-100 napi szőlőmunkával szolgálták vissza a hívek.

Az alapkőletételtől számított másfél évre elkészült a templom. Felszentelési ün
nepségét 1798. november 21 -én tartották. A felszentelést Nagy István szuperintendens 
végezte, és a hálaadó istentiszteleten magyar nyelven prédikált. Bognár Mihály felső- 
nánai prédikátor német nyelven szolgált. Kis János helyi lelkész verseket mondott ma
gyarul, az úrvacsora szentségét Horváth József somogydöröcskei lelkész szolgáltatta 
ki. Ez a nap a gyülekezet és az egész község életének azóta is a legnevesebb napja, hi
szen a kötcseiek legnagyobb ünnepét, az évről évre megrendezésre kerülő „kerbájt,> (a 
német Kirchweihtag szóból) -  amelyhez érdekes népszokások kapcsolódtak már a 
kezdetektől fogva -  e napon ünnepük a település lakói.

A gyülekezet templomépítő lelkésze 1800-ban -  fiatalon, 40 éves korában -  el
hunyt. Utódjául -  ugyancsak Nagyszokolyból -  Gotthard Mihályt hívták meg a hí
vek. Szolgálata azonban rövid ideig tarthatott, mert négy év múlva ő is meghalt. Őt a 
Veszprémből érkező Tatay Imre követte, aki háromévi szolgálat után a Tolna megyei 
Hidegkútra távozott.

Az új lelkész, Laky János hosszú ideig (1807-1840) állt a gyülekezet élén. Latinul, 
németül és magyarul beszélt. Az igehirdető szolgálatot a német mellett -  a sátoros ün
nepek második napján, valamint minden 6. vasárnap -  magyarul végezte a faluban la
kó magyar földesurakra tekintettel.

Laky János szolgálati ideje alatt 3 canonica visitátió (hivatalos püspöklátogatás) 
volt a gyülekezetben Kis János szuperintendens elnökletével.

Az első, 1814. május 17-én végzett rendkívül alapos vizsgálat során gyűjtötték ösz- 
sze a gyülekezet történetére vonatkozó legfontosabb adatokat, és alapos helyzetjelentést 
készítettek a gyülekezet jelenéről is. Kis János szuperintendens kíséretéhez tartozott 
Hrabovszky János nemesdömölki lelkész, Novák János Jakab esperes, Horváth József 
döröcskei, Suhajda Pál tabi, Liguszti Pál bábonyi és Laky János helyi lelkész, valamint 
Bóka László inspektor. (Bóka László földesúr -  a gyülekezet felügyelője -  egyébként 
református vallású volt, felesége, Berzsenyi Zsuzsanna tartozott az evangélikus egy
házhoz!) A kötcsei evangélikusok lélekszáma akkor 528 volt, mellettük 198 reformá
tus, 160 katolikus és jelentősebb számú zsidó vallású személy élt a községben. A 
gyülekezethez Őszödről 22, Szóládról 6, Kerekiből 8, Csepelyről 7 lélek tartozott.
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Összesen 571 személy alkotta az egyházközséget. Barabás István tanító keze alá a téli 
időszakban 28 fiú- és 22 lánytanuló járt. A gyermekek mind délelőtt, mind délután 3-3 
órát töltöttek az iskolában. A tanév -  a kor európai szokásának megfelelően -  no
vemberben kezdődött és nagypénteken ért véget.

A vizsgálati anyagból megtudhatjuk, hogy a prédikátor 1778-ban született és 1807- 
ben avatták lelkésszé Szentlőrincen. Az iskolamester gyönki születésű, 44 éves, akinek 
10 és 14 esztendős fia van. A falu bábája -  Inke Cunigunda -  38 éves, evangélikus 
vallású, mértékletes életű, férjezett asszony. A faluban 2 világtalan él. Az árvákra a leg
közelebbi „atyjokfiának" van gondja. A község temetőjében külön nyugszanak az 
evangélikusok, a reformátusok, a katolikusok és a zsidók. A hívek halotti beszédet rit
kán kémek, inkább imádsággal temetnek.

A lelkész fizetését 50 forint készpénz, 50 mérő búza, 80 mérő rozs, 30 akó bor, 15 
öl tűzifa, 1 q káposzta, 1-1 q só és hús, 20 font faggyú, házaspáronként 1-1 icce bab 
vagy lencse, továbbá a földek (kaszáló, rét, a ház melletti kukoricás, veteményes föld, 
kert és kenderföld) jövedelme képezte, de megillette a stóladíj is. Esketésért 30 krajcár 
(akkor mondott beszédért külön 1 forint), keresztelésért 17 krajcár, egyházkelésért 10 
krajcár, temetésért 20 krajcár (akkor mondott beszédért külön 1 forint), konfirmációra 
való felkészítésért gyermekenként 20 krajcár járt. Ezeken kívül a lelkészt megillette 
minden sátoros ünnep első napjának perselypénze.

A visitátió jegyzőkönyve a tények megállapításán kívül utasításokat is tartalmaz a 
lelkész, a tanító és a gyülekezet számára. Ezek közül a gyermekek katechizációra való 
oktatásával kapcsolatosan „a Szülők atyaiképpen meginttettek, hogy ezután szorgalma
tosán béküldjék gyermekeiket”. A tanítót utasították arra, hogy a reggeli és az esti kö
nyörgések során legyenek igemagyarázatok.

Csorbult harangjukat 1816-ban újraöntették, megjavították a templom fedelét, ol
dalajtajához új zárat készíttettek, és új kegytárgyakkal gyarapodtak.

Esperesi (senioralis) visitátiót tartott 1817. december 3-án Novák János Jakab espe
res. Ennek érdekességét a tanító számára vonatkozó szigorú utasítások sokasága adja. 
Például: legyen szorgalmasabb a tanulásban és a tanításban; tanuljon meg jól írni, hogy 
gyermekeit is tudja jó írásra tanítani; szorgalmasabban tanítsa a gyermekeket a számok 
ismeretére; szerdán és szombaton tartson katekizációkat; naponként olvastassa tanítvá
nyaival Hübner Históriáját; tartson minden esztendőben vizsgát. Egy szó szerint idé
zett intelem a lelkész és a tanító közötti viszony nem felhőtlen voltára utal: ,,Esmérje 
meg és hűségesebben tartsa meg a fellebbvalóktól és legközelebb Tisztelendő Princi
pális urától való függést és gyakorolja az engedelmességet. ”

Kis János püspök második canonica visitátiójára 1820. augusztus 13-án került sor. 
Akkor a gyülekezet lélekszáma 578 volt. Az eklézsia belső és külső földterülettel ren
delkezett. A belső területhez a prédikátor kenderese (valamivel kisebb egy holdnál), a 
tanítómester kenderese (250 négyszögöl), a prédikátori házhely (2310 négyszögöl), a 
tanító házhelye (392 négyszögöl) és a templom területe (442 négyszögöl) tartozott. A 
külső földek között a lelkész és a tanító rétjéről és szántójáról tesznek említést. },Ezen 
külső Fundusokat az Ekklesia úgy osztotta el, hogy két harmadát a Prédikátor úr, egy 
harmadát a Mester bírja. ” A vizitálók jelentősebb hiányosságot nem észleltek. Nem
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maradt el most sem az ismert felszólítás: a reggeli könyörgések igemagyarázattal tar
tassanak!

A templomtető zöldre festett fazsindelyét 1822-ben javították. 1823-ban a nyuga
lomba vonuló Barabás Istvánt rövid időre Klein Henrik követte a tanítói székben, majd 
Potzner (Poczner) Konrádot választotta tanítójául a gyülekezet. 1829-ben renoválták a 
templomot. A költségek fedezésére minden egyháztagra kivetettek 30 krajcárt.

Kis János szuperintendens harmadik kötéséi egyházlátogatása 1829. szeptember 
27-én volt. A vizsgálat alkalmából felvett jegyzőkönyvében a következő olvasható 
Potzner Konrád tanítóra vonatkozóan: „hivatala hűséges és buzgó folytatására ajánl- 
tatott, és egyszersmind az is meghagyatott, hogy a gyermekeket minden kivétel nélkül 
tanítsa magyarul is. ”Ezzel a 700 lelkes gyülekezet és a falu nemzetiségeinek életében 
jelentős fejezet kezdődött.

Az elhunyt Laky János lelkész utódjául 1840-ben Schneiker Jakabot választották, 
aki rövid idő után Varsádra távozott. Az őt követő Schleining Károly is hamarosan új 
szolgálati helyre (Majorosra) került. Időközben -  1841 májusában -  hatalmas tűz
vész pusztitott a faluban, amelyben sok ház porig égett. 1847 és 1848 között új papiak 
épült, amelyet 2 évvel később gazdasági épületekkel egészítettek ki.

A gyülekezet 1848-ban Stráner György győri segédlelkészt választotta lelkészéül, 
aki 35 évig -  1883. november 23-án bekövetkezett haláláig -  szolgált közöttük.

Az 1848-as forradalom fogadtatásáról és az evangélikus gyülekezet tagjainak a sza
badságharcban való részvételéről nincsenek adataink. Arról azonban igen, hogy a sza
badságharcban kötcsei csapat is részt vett. A kötcsei születésű, református vallású Roboz 
István pedig a szabadságharc alatt Somogybán kormánybiztosi titkár volt. Akkor írta a 
Kossuth imája a kápolnai csatában elesettek fölött című munkáját, amely rendkívül el
terjedt, és több nyelvre lefordították.

Az ötvenes években is több említésre méltó esemény történt. 1853-ban nagy kole
rajárvány pusztított a faluban, amelynek a gyülekezetből mintegy 150-en estek áldoza
tául. 1856-ban új iskolát és tanítólakot emeltek a templom mellett, a templom fazsin
delyét pedig cserepesre cserélték. 1859-ben ismét tűzvész pusztított a faluban, amely
ben 22 ház leégett.

Az 1860-ban elhunyt Potzner (Poczner) Konrád tanító utódja Kiing Gyula lett, de 
már 1861-ben Bemhardt Henriket (1861-1908) választotta a tanítói székbe a gyüleke
zet. Az ő csaknem félszázados szolgálata döntő mértékben hozzájárult Kötcse kulturá
lis és nemzetiségi arculatának megváltoztatásához, a lakosság elmagyarosodásához.

Haubner Máté tartott egyházlátogatást a gyülekezetben 1862. július 3-án. A vizsgá
laton a püspök mellett jelen volt Schneiker Jakab esperes, Schleining Károly egyház- 
megyei főjegyző, Schöpf János ecsenyi, Laky Mihály bábonyi, Krizsán József tabi és 
Stráner György helybeli lelkész, valamint a gyülekezet számos tagja. A vizsgálati jegy
zőkönyvben található rendelkezések közül néhány ma is figyelemre méltó: a kereszte
léseken minden keresztapa jelenjen meg (hagyományosan több keresztszülőt választot
tak egy gyermeknek); egyházkelőre a szülést követő három héten belül ne kerüljön sor; 
vegyes házasságok kötésénél az evangélikus fél magától ne adjon térítvényt (reverzá- 
list); az egyházi elöljárók gondoskodjanak a költséges halotti torok és virrasztások
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megszüntetéséről; az egyházi számadásokat terjesszék évenként az esperes elé; a lel
kész és a tanító kapja meg az őket megillető legelőket, mert jelenleg a lelkész csak an
nak felét, a tanító pedig csak a harmadát kapta meg; „ nyáron is tartassanak oskolák, s 
azok mindenkor nyilvános vizsgával fejeztessenek be”.

A „köccsei" egyházközség lélekszáma 1875-ben -  Boglárral együtt -  815, a ta
nulók száma 125 volt. Az anyagyiilekezetet még német-magyar nyelvű gyülekezet
ként jegyezték.

Az elhunyt Stráner György helyére 1884-ben Schleining Vilmost (1884-1912) 
választották parókus lelkésznek.

Az istentiszteletek rendjét 1885-ben szabályozták. Advent és böjt 1. vasárnapján né
met nyelven, újév napján, nagypénteken, áldozócsütörtökön és az új kenyér ünnepén 
magyarul, a többi vasárnap és ünnepnap felváltva tartottak magyar és német istentiszte
leteket. Karácsony 1. napján magyar, 2. napján német, húsvét 1. napján német, 2. nap
ján magyar, pünkösd 1. napján magyar, 2. napján német nyelven folyt az istentisztelet.

Hálaadó istentiszteleten emlékeztek meg 1896. május 10-én a honfoglalás ezer
éves évfordulójáról. Ez a nap mérföldkőnek számít a gyülekezet életében, mert az is
tentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen határozták el, hogy ezután az istentisztelete
ket -  amelyeket addig felváltva németül és magyarul tartottak -  kizárólag magyar 
nyelven tartják. Ebben az évben választottak felügyelőt is Kiss Ödön helybeli ügyvéd 
személyében. Ugyanakkor döntöttek arról is, hogy a továbbiakban nem egy, hanem 
három évre választják a gyülekezet gondnokát.

A falu -  és benne a gyülekezet -  az 1800-as évek végére a magyar környezet ha
tására minden erőszak nélkül, fokozatosan elmagyarosodott.

Az 1897. esztendőt Gyurátz Ferenc püspök látogatása tette emlékezetessé, a követ
kező évet pedig a templomszentelés november 21-én tartott 100 Oéves jubileumi ün
nepsége. Akkor került az oltárra a 12 éves Jézust ábrázoló kép, amelynek alkotója a 
soproni Stráner Károly, néhai Stráner György kötéséi lelkész unokaöccse. Azóta is ez 
a kép látható a templom oltárán.

A múltra emlékező nagyszabású ünnepséget követő közgyűlésen a jövőbe mutató 
két határozat született: 1. Takarékmagtárt létesítenek, hogy annak jövedelméből fedez
hessék az egyházközség kiadásait. 2. A szegények támogatására szolgáló alapítványt 
hoznak létre, amelyhez a tőkét néhai Schneiker Jakab esperes -  egykori kötéséi lel
kész -  végrendelete (300 forint) biztosítja. Sajnálatos, hogy mindkét pénzügyi alap a 
háború után megsemmisült.

Telket vásároltak 1906-ban a község közepén, és 1907-ben arra építették fel az új, 
alsó tagozatos, ún. „kisiskolát.’’ Egyidejűleg megszervezték a második tanítói állást, 
annak ellenére, hogy a gyülekezet az Amerikába kivándorlás következtében meg
gyengült. Az új tanítói állásra Mayer Józsefet hívták meg, aki már 1908-ban -  a 47 
esztendei hűséges szolgálat után nyugalomba vonult -  Bernhardt Henrik helyére lé
pett, és kántor-tanító elődjéhez hasonló buzgalommal végezte munkáját. A gyüleke
zet és a község lakóinak megelégedésére énekkart szervezett és népművelési előadá
sokat tartott.

Az anyaegyház lélekszáma 1910-ben 930 volt. A szórványokban 136 evangélikus élt,



a legtöbben (22) Bogláron laktak. Az egyházközséghez 1066-an tartoztak. A 132 tanuló 
oktatását Mayer József és a másodtanítói állásban őt követő Fejér Imre végezte.

A gyülekezet nyugállományba vonuló lelkészének helyére 1912-ben Németh Sán
dor addigi püspöki másodlelkészt választották. A Lőcsére távozó Mayer József kántor
tanító utódja pedig Till Illés lett.

Az első világháború súlyosan érintette a kötéséi gyülekezetei is. Két tanítója és a 
gyülekezet számos férfi tagja a harctérre került. Közülük Fejér Imre tanító és 30 hit
testvére hősi halált halt. Till Illés orosz hadifogságba esett, ahonnan csak 1920 kará
csonyára térhetett haza. A templom két kisebb harangját és az orgonasipokat hadicél
ra kellett „felajánlaniuk ”.

A háború évei alatt a gyermekek iskolai oktatását Geyer Adolf nyugdíjas tanító, 
Tamás Berta helyettes tanítónő és -  segítőként -  Boósz Ilona állami tanítónő végez-
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te. Átmenetileg, több hónapon át, a lelkész is oktatta mind a hat osztály tanulóit.
A vesztes háborút követő Tanácsköztársaság néhány hónapos fennállása nem tudta 

megakadályozni a gyülekezeti életet. A lelkész a kormány felhívására -  amely szerint 
nyilatkoznia kellett, hogy „ lelép-e a lelkészi pályáról vagy sem ” -  a hívei mellett ma
radást választotta. A körülmények súlyosságának jelzésére szolgáljon annyi, hogy ek
korra már az egyház összes ingó és ingatlan vagyonát -  kivéve a templomot -  köz
tulajdonba vette a tanácsköztársasági kormány. Az ideiglenes állapotnak a proletárdik
tatúra gyors bukása vetett véget.

Kapi Béla püspök 1923. október 4-én canonica visitátiót tartott az akkor mintegy 
1200 lelket számláló, két tanítót -  Till Illés kántor-tanitó és Dreschner János másod
tanító -  foglalkoztató gyülekezetben. A püspök élő, alkotó, múltját becsülő gyüleke
zetét talált, de szomorú tényként állapította meg, hogy kevés a gyermek. Egyidejűleg a 
presbitereken keresztül felhívta a lakosság figyelmét a közeli rokonok házasságkötésében 
rejlő veszélyre.

A templomszentelési ünnepre, 1923. november 21-re készültek el az új harangok, 
és akkor pótolták azokat az orgonasípokat is, amelyeket -  a harangokkal együtt -  a 
háború idején vittek el.

Az 1922-es esztendőben Kötéséről 37 család (180 személy) a 8 kilométer távolság
ra lévő Medgyespusztára költözött, ahol parcellázást követően olcsóbban juthattak 
földhöz. Az oda költözött családok gyermekeit evangélikus tanító is tanította az akkor 
épült állami iskolában. A két tanerős iskola egyik tanítója ugyanis mindig evangélikus 
vallású volt. 1923-ban a gyermekek csekély létszáma miatt megszüntették a második 
tanítói állást a kötcsei evangélikus iskolában.

A fazsindelyes toronysisak 1925-ben bádogfedést kapott. Villámhárítót akkor még 
nem szereltek fel, s 1929. június 24-én este 9 órakor villámcsapás sújtotta a templomot: 
megrongálta a torony két sarokoszlopát és tetejét, a templomtetőt, a templom belsejét, 
ablakait, és teljesen tönkretette az orgonát. A toronyból aláhulló törmelék kárt okozott 
a szomszédos iskola és tanítólakás tetőzetében és ablakaiban is. A gyülekezet a kárt 
gyorsan kijavíttatta, és a javíthatatlan orgona helyett új, 10 regiszteres orgonát készít
tetett a pécsi Angster cégével.

A Kötéséről és más helységekből Medgyespusztára költözött evangélikusok már
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letelepedésük idején Kötésé fiókegyházává alakultak, sőt, 1951-ben kéttornyú templo
mot is építettek. Ma lecsökkent lélekszámmal a Tab és Környéke Evangélikus Egyház- 
község egyik fiókegyházaként élik gyülekezeti életüket.

A kötéséi iskolai tanulók száma 1934-re ismét megnövekedett, így lehetőség nyílt 
kisegítő tanító alkalmazására. A megbízást Vári (Ciriák) László kapta. 1938-tól ismét 
betölthető lett a másodtanítói állás, ekkor került a gyülekezetbe Horváth Pál tanító. 
1940-ben ő lépett a nyugállományba vonuló Tamás (Till) Illés helyére. A másodtanítói 
állásra Böjté Sándor kapott bizalmat.

A 30-as évek végén Horváth Pál tanitó vezetésével dalárda és az iskolás gyerme
kekből alakult 100 tagú szavalókórus működött. Ünnepélyeiket az újonnan felépült 
„Gazdakör’’ nagytermében tartották.

Az 1939-es évre esik a Balaton déli partjának evangélikusait összefogó missziói 
körzet megalakulása Balatonszárszó központtal. Ez Kötését is érintette -  kikerült az 
anyaegyház gondozása alól Boglár, Lelle, Szemes, Őszöd, Szárszó, Szólád, Látrány 
Túr és Visz.

Németh Sándor lelkész 1939 júniusában kisebb fokú agyvérzést kapott, és a szol
gálatot nyugdíjazásáig (1942. november 1.), majd az utód parókus lelkész megválasz
tásáig (1945. június 15.) helyettes lelkészek látták el. Az ő -  Sághy Jenő, Giczy 
Kálmán, Békés József, Mészáros Sándor, Bachát István, Szende Sándor -  vezetésük 
mellett élénk gyülekezeti élet folyt, amelyet az ifjúsági „Férficsoport” és a „Leány
kor” tevékenysége színesített.

A háború borzalmait azonban a gyülekezetnek is át kellett élnie. Fiaik egyre na
gyobb számban kapták meg a katonai behívót, majd egyre több hősi halottról ékezett 
hír, és szaporodtak a gyászistentiszteletek. Tizenheten sohasem térhettek haza, idegen 
földben várják a feltámadás Urát. Jelentős azok száma is, akik hadifogságba kerülve, 
csak évek múlva térhettek vissza szeretteikhez.

A háború 1944 december elején elérte a Balaton vonalát, és Keszthelytől Bala- 
tonvilágosig kialakult a front. Kötcse a front veszélyes zónájába és a kiürítendő telepü
lések sorába került. Ennek következtében a faluban csak az öregek maradhattak minden 
tizedik háznál. A lakosság tartózkodási, illetve befogadó helyéül az 5-6 kilométer távol
ságra fekvő Medgyespusztát és Csicsalpusztát (ma Somogymeggyes) jelölték ki. A csa
ládok közül többen a közeli hegyi épületekben, pincékben vagy földbe vájt bunkerok
ban húzódtak meg. A Máj család három tagja -  nagyapa, nagyanya, 16 éves leányuno
ka -  pócai tanyájukon próbálta átvészelni a kritikus napokat, de az orosz járőrök raj
tuk ütöttek. Mindhárman életüket veszítették. A nagyapa a gyülekezet presbitere volt.

Közben a gyülekezet a lelkészválasztással is foglalkozott. 1944 áprilisában lelké
szének választotta Háry Lipót muraszombati lelkészt. Beiktatására azonban nem került 
sor, mert a háborút követő határrendezés következtében Muraszombat ismét elkerült 
Magyarországtól, s az új körülmények arra késztették a lelkészt, hogy régi gyülekeze
tében maradjon.

A gyülekezet 1945. június 17-én Szende Sándort választotta lelki vezetőjéül, aki 1944 
márciusától helyettes lelkészként már szolgált Kötcsén. Az új lelkészt 1945. augusztus 
26-án iktatta hivatalába Schád Ottó bábonymegyeri lelkész, főesperesi megbízott.



Szende Sándorra és a gyülekezetre változatos évek vártak. A nagy buzgalommal 
megindult lelki építkezés mellett már 1946-ban kívül-belül rendbe hozták és cementla
pozták templomukat. Tanítóik -  Horváth Pál és Hargitai Erzsébet -  vezetésével mű
soros alkalmakat szerveztek. Örömük nem tarthatott sokáig. A háború utáni lakosság- 
csere, a kitelepités tragédiája ugyan elkerülte Kötését -  mert ott mindenki magyarnak 
vallotta magát a népszámlálás során de nem maradt hatástalan a gyülekezetre, mert 
somogymeggyesi filiáját sajnálatosan érintette. A nagy lendülettel folytatódó gyüleke
zeti munkát pedig megtörte az iskolák és egyéb egyházi ingatlanok 1948-ban megkez
dett államosítása, majd tovább sújtotta az állam egyházellenes politikája.

Az 1956-os forradalom idejéről jegyzőkönyvi adat nem áll rendelkezésre, de az át- 
élők elbeszélése szerint nagy örömöt váltott ki a gyülekezetben.

Az 1959-1960-as év fordulóján az anyaegyház lélekszáma 569 volt. A somogy
meggyesi leányegyházban 181, Nagycsepelyen 27, Telekiben 8, Karádon 3 evangéli
kust tartottak nyilván. Az egyházközséghez összesen 788 lélek tartozott.

A gyülekezet 1961 -ben -  közegyházi segítséggel -  motorkerékpárt vásárolt, hogy 
a lelkész könnyebben elláthassa szolgálatát a leánygyülekezetben és a szórványokban.

A templomszentelés 165. évfordulója alkalmából, 1963-ban elvégezték a templom 
külső és belső tatarozását. A hálaadó istentiszteleten Káldy Zoltán püspök hirdette az igét. 
1972-ben villamosították a harangozást, de a hívek nem sokáig örülhettek a moderni
zálásnak, mert 1974-ben ismét villámcsapás érte a templomot, amelynek pusztító hatá
sát a villámhárító csak részben tudta kivédeni. A harangvillamosítás berendezése tönk
rement, rendbehozatala jelentős költséget jelentett a gyülekezetnek.

Az anyagi gondok mellett lelki teher is nehezedett a kötcseiekre az 1974-es évben: 
konfirmanduskorú gyermekek hiányában nem volt konfirmáció a gyülekezetben. A fia
talok ugyanis a hatvanas évek elején befejeződött mezőgazdasági kollektivizálás és az 
urbanizáció következtében elköltöztek a községből. Az otthon maradtak erősítését segí
tette Horst Ginge greifswaldi püspök és dr. Ottlyk Ernő püspök augusztusi szolgálata.

r

Újabb kár érte 1975-ben a gyülekezetét. A templom fűtésének hibájából eredő tűz 
következtében -  egyebek mellett -  a karzat néhány gerendája elszenesedett.

Szende Sándor lelkész -  33 évi szolgálat után -  1978. március 31-én elhunyt. He
lyettesítésére Schád Ottó siófoki lelkész kapott megbízást. Fél évvel később a somogy
meggyesi leánygyülekezetet a könnyebben megközelíthető Tabhoz csatolták.

Schád Ottó 1979 novemberében váratlanul elhunyt. A szolgálatokat ideiglenesen 
Jakus Imre nyugalmazott tabi lelkész végezte, de abból -  Jakus Imre betegsége ide
jén -  Kulifay Albert nagycsepelyi református lelkész is részt vállalt.

A püspök által kiküldött Rafael József, később felesége, Rafaelné Pecsenya Anna 
1980 februárjától Siófokról látta el a lelkészi szolgálatot.

Rafael József szolgálata alatt -  1980. április 20-án -  került sor a gyülekezet 250 
éves évfordulójának megünneplésére. A hálaadó istentiszteleten, valamint az ünnepi 
közgyűlésen részt vett és a gyülekezet megalakulását segítő ősei nevében szólt a jelen
lévőkhöz dr. Antall József is, aki 10 évvel később az ország miniszterelnöke lett.

Újabb változás történt 1982 szeptemberében a lelkészi állásban: az egyházkerü
let püspöke Rafaelné Pecsenya Anna helyére Fabiny Tamást küldte segédlelkészként
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a Siófok-Kötcse-Balatonszárszó hármas gyülekezetbe. A fiatal lelkészt külföldi ta
nulmányútja alatt Szabó Vilmos és felesége, Szabóné Piri Zsuzsánna tabi lelkészek, va
lamint Józsa Márton nyugdíjas lelkész helyettesítette. Munkálkodásuk eredményeként 
megélénkült a gyülekezeti élet. A parókia egyik helyiségéből gyülekezeti termet alakí
tottak ki, ahol bibliaórákat, konfirmációi oktatásokat és szeretetvendégségeket tartot
tak. A korábbi visszaesés után ismét természetessé vált a gyermekek megkeresztelteté- 
se és a házasságok egyházi megáldása. A gyülekezeti élet pezsdülését jelezte több kül
földi, egyházi csoport -  közöttük a Weisz Jenő Németországban élő, Kötéséről szár
mazó (somogymeggyesi születésű) lelkésszel érkezők -  fogadása is.

Fabiny Tamást Budapest-Kőbánya gyülekezetébe helyezték, utána -  1986. no
vember l-jétől -  Blázy Árpád segédlelkész lett a szolgálattevő 1991 szeptemberé
ig, majd Kustra Csaba 1991 és 1993 között. A fiatal lelkészek munkáját jelentős mér
tékben segítette -  sőt, Blázy Árpád bázeli tanulmányútja alatt a lelkészi feladatokat 
is ellátta -  a siófoki templomépítést irányító Józsa Márton nyugalmazott helyettes 
lelkész. Munkájuk gyümölcseként megerősödött az ifjúsági élet, és szervezett kere
tek között újraindult a hitoktatás mind az anyagyülekezetben, mind a balatonszárszói 
filiában. A kötcseiek hálásak voltak a szolgálatokért, és a siófoki templomépitést 
pénzadománnyal és kétkezi munkával segítették.

Az 1994. esztendőnek különleges jelentősége van mind a falu, mind az evangélikus 
gyülekezet életében. A község képviselőtestülete az 5/1994. (VII. 4.) sz. rendeletével 
elfogadta Kötcse község hivatalos jelképeit, és abban az évben lett ismét parókus lel
késze a gyülekezetnek. Kötcse és evangélikus gyülekezete ugyanis olyan mértékben 
összetartozik, hogy ennek tényét címerében is kifejezésre juttatta. A címer felavatásá
ra az első „Kötcsei Falunap ” megrendezésekor -  1994. július 31-én -  került sor.

f

A címer: „Álló, háromszögű címerpajzs zöld mezejében arany szegélyű szívpajzs, 
melyet két oldalról 1-1, a szegélyből növekvő fektetett ezüst hársfalevél kísér. A szív
pajzs kék mezejében lebegő Luther-rózsa: zöld kelyhű, fehér, ötszirmú rózsa, közepén 
fekete latin kereszttel ékített vörös szívvel. A szívpajzs felett lebegő háromágú, nyitott, 
leveles korona arannyal. A szívpajzs alatt lebegő arany szölőfürt két levéllel. ”

A szívpajzs közepén központi helyet elfoglaló Luther-rózsa az egész evangélikus- 
ság általános szimbóluma, itt a községben túlsúlyban lévő evangélikusokat jelzi. A paj
zson lévő hársfalevél a németséget jelképezi. A korona a község 19. századi, viszony
lag nagyszámú kis- és középnemesi lakosságára utal, amelynek meghatározó szerepe 
volt a falu fejlődésében. A szőlőfűrt a település jelentős szőlőtermelését, borászatát 
szimbolizálja. (A címer könyvünk borítójának belső oldalán található.)

A gyülekezetnek 1994-ben Baranyay Csaba lett a beiktatott lelkésze, aki a szolgála
tot Siófokról feleségével, az ottani gyülekezet lelkészével közösen látta el. A gyülekezet 
így -  még ha helyben lakó lelkésze nem is volt -  fenntartotta anyagyülekezeti státu
sát. A házaspárt finnországi tanulmányútja alatt (1998-1999) Smidéliusz András se
gédlelkész helyettesitette.

Felszentelésének 200 éves jubileumára, 1998-ban kívül és belül felújították temp
lomukat. 1999-ben -  Antall György (a néhai miniszterelnök, dr. Antall József fia) és 
felesége ajándékaként -  toronyórát és harangjátékot szereltettek a templomtoronyba.
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2001. július 28-ra befejezték a templommal egyidős szószékoltár restauráltatását. A há
laadó istentiszteleten Ittzés János püspök hirdette az igét.

Baranyay Csaba és felesége 2002 nyarán új szolgálati helyre -  Pécsre -  távozott. 
A helyettes lelkészi szolgálatot ideiglenesen Lampért Gábor siófoki lelkész látta el. A 
gyülekezet pedig parókiájának felújításába kezdett, mert helyben lakó lelkészre várt. 
Óhaja 2003 nyarán teljesült. Havasi Kálmán nyugalmazott lelkész személyében ismét 
van helyben lakó lelkésze a gyülekezetnek. Az új lelkész helyettes lelkészi státusban 
pásztorolja a híveket.

A gyülekezet történetének ismertetésekor indokolt itt is megemlíteni egykori fíliája 
-  a Tab gondozása alatt álló Somogymeggyes -  történetét.

Kötésé leánygyülekezete volt 1922-től 1978-ig Somogymeggyes (régebbi nevén 
Kötcse-Medgyespuszta). A filia az 1922-es földreformot követően Kötéséről odaköltö
zött 40 család 180, valamint más gyülekezetekből érkező 11 család 50 tagjából alakult. 
Az ő lelki gondozásukban a vasámaponkénti összejövetelek, könyörgések tartásával 
nagy szerepet vállaltak a helyben lakó evangélikus tanitók. Istentiszteletek kezdetben 
csak a nagy ünnepeken, majd Szende Sándor lelkészsége idején havonta egy, majd két 
alkalommal voltak az iskolában, illetve 1949 novemberétől Schmidt András lakásán.

Kéttornyú templomát nehéz időben, nagy küzdelemmel és nagy anyagi áldozattal épí
tette fel 1951-ben a kitérések (1935-ben 10 család 40 taggal elhagyta vallását), majd a ki
telepítések (1947-ben 7 családot 28 lélekkel kitelepítettek Németországba) következté
ben 202-re csökkent lélekszámú, erős hitű gyülekezet. A telket özv. Garas Vilmosné in
gyen adta, a tervet Schmidt János elgondolásai alapján Neudtvich Andor pécsi mérnök, 
hittestvér készítette díjtalanul. A követ Nagy Gyula biztosította ellenérték nélkül alsódör- 
gicsei bányájából, Sándy Gyula műegyetemi tanár pedig értékes útmutatásokat adott az 
építkezéshez. A templom felszentelését Túróczy Zoltán püspök végezte 1951. október 
21-én. A filiában 1951-től 1957-ig Szalajka Márta Fébé-diakonissza szolgált.

A templomot 20 évvel később a csökkenő lélekszámú gyülekezet nagy hittel és ál
dozattal kívül és belül felújította. A munkálatokhoz jelentős segítséget kaptak a falu 
szülöttétől, az Amerikában élő Weisz Jenő evangélikus lelkésztől, valamint a Luthe
ránus Világszövetségtől. A filia az új területrendezést követően 1979-ben Tabhoz csat
lakozott, s ma 34 lélekkel annak fiókgyülekezete.

A maroknyi gyülekezet tagjai és az egykor Somogymeggyesen élő evangélikusok a 
templom felszentelésének fél évszázados ünneplésére gyűltek össze 2001. október 21 -én. 
A jubileumi alkalom szervezői az elszármazottak voltak. A hálaadó istentiszteleten 
Ittzés János püspök, Szemerei János esperes és Verasztó Sándor lelkész szolgált. Az 
ünnepi közgyűlésen Weisz Jenő lelkész idézte fel a fájó múltat, és lelkesítette a jelen
lévőket azzal, hogy Jézus Krisztus mindig ad új alkalmat az örömre.

A bala ton szárszó i leányegyház

Balatonszárszó a Balaton déli partján fekszik, a tőle délre lévő anyagyülekezettől 10 
kilométer távolságra.

Balatonszárszón (régebbi nevén Szárszó) 1910-ben még csak 1 evangélikus élt, 
1933-ban már 29-en voltak az akkor Kötcse gondozásában lévő szórványban.
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A gyülekezet története az 1930-as évek végén kezdődik, ugyanis -  az 1938-ban 
megkezdett szervezőmunka eredményeként -  1939-ben alakult meg a Balaton- 
Délvidéki Evangélikus Missziói Kör, amelynek lelkészi hivatala Balatonszárszón volt, 
és a Balaton déli vidékén, szórványban élő evangélikusok szervezett lelki gondozására 
hivatott. A gyülekezetben szolgáló lelkészek itt laktak az egyházközség tulajdonában lé
vő házban, amely istentiszteleti helyül is szolgált. A házat 1966-ban eladták, a bevételt 
a balatonszemesi imaház építésére (1967) fordították. Az akkori lelkész -  Kardos 
József, aki az egyetlen beiktatott papja volt a gyülekezetnek -  a Magyarországi Evan
gélikus Egyház parti üdülőjébe költözött. Ez évtől a gyülekezet neve -  az új törvényi 
előírásoknak megfelelően -  a lelkészi hivatal székhelyét is magában hordozó Bala
tonszárszói Evangélikus Gyülekezet névre változott. Az istentiszteleteket ettől kezdve 
a református templomban tartották az evangélikus templom felépítéséig.

Balatonszárszó és a tőle keletre eső szórványok 1982-ben Siófokhoz, a nyugatra eső 
területen élő evangélikusok pedig Balatonboglárhoz, az újonnan alakult Balaton-parti 
centrumhoz kerültek. A kilencvenes évekre megerősödő kis helyi közösség temp
lomépítésről határozott, és Ratku Mihály szárszói építészt bízta meg tervezésével. A kis 
templom az alapkő elhelyezésétől számított 225 nap múlva -  sokak összefogásának 
eredményeként -  elkészült. Felszentelésére 1995 júniusának utolsó vasárnapján D. dr. 
Harmati Béla püspök szolgálatával került sor. A templom nemcsak a gyülekezet szá
mára épült, hanem mindazoknak, akik -  turistaként az ország vagy a világ bármely 
részéről itt járva -  lelki békességre vágynak.

A gyülekezet státusa is rendeződött 1995-ben: Balatonszárszó hivatalosan is Kötcse 
leánygyülekezete lett. A hívek többségét a Balaton partjára költözött kötcseiek alkotják.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK

Kötcse
Lelkészek: Harmónia Mihály licentiátus (1740-1746), (!), Mezibrodszky Pál 

(1783-1787), Mezibrodszky István (1787-1791), Kis János, a templomépítő lelkész 
(1791-1800), Gotthard Mihály (1800-1804), Tatay Imre (1804-1807), Laky János 
(1807-1840), Schneiker Jakab (1840-1844), Schleining Károly (1844-1848), 
Stráner György (1848-1883), Schleining Vilmos (1884-1912), Németh Sándor 
(1912-1939), Sághy Jenő helyettes lelkész (1939), Giczy Kálmán helyettes lelkész 
(1939-1940), Békés József helyettes lelkész (1940-1941), Mészáros Sándor helyettes 
lelkész (1941-1942), Bachát István helyettes lelkész (1942-1944), Szende Sándor 
helyettes lelkész (1944-1945), majd beiktatott lelkész (1945-1978), Schád Ottó 
helyettes lelkész (1978-1979), Szabó Vilmos helyettes lelkész (1979), Rafael Józsej 
helyettes lelkész (1980), Rafaelné Pecsenya Anna segédlelkész (1981-1982), Fabinyi 
Tamás segédlelkész, helyettes lelkész (1982-1986), Blázy Árpád segédlelkész (1986- 
1991), Kustra Csaba segédlelkész (1991-1993) és egyidejűleg Józsa Márton helyettes 
lelkész (1985-1993), Baranyay Csaba (1994-2002), Lampért Gábor helyettes lelkész 
(2002-2003), Havasi Kálmán nyugalmazott helyettes lelkész (2003-).

Segédlelkészek: Laky Mihály (1833-1839), Schleining Vilmos (1883-1884), 
Smidéliusz András helyettesítő segédlelkész (1998-1999).



Tanítók, kántor-tanítók: Hildgrut (1734), Domonkos Haas (1734-1740), Harmó
nia Mihály licenciátus (1740-1746), (!), Poff Gáspár (1751-1757), Friedrich János 
(1757-1776), Dressler Kristóf (1776-1781), Mezibrodszky Pál, aki ezt követően a 
gyülekezet első felavatott lelkésze lett (1782-83), Verrasztó András (1783-1784), 
Szentgyörgyi János (1784-1787?), Barabás (Barrabás) István (17887-1793), 
Grosch János (1793-1809), Barabás (Barrabás) István (1809-1823), Klein Hen
rik (1823-1825), Potzner (Poczner) Konrád (1825-1860), Gyula (1861),
Bernhardt Henrik (1861-1908), Mayer József (1908-1912), Tamás (Till) Illés 
(1913-1917 és 1921-1939), Horváth Pál (1940-1948).

Másodtanítók, helyettes és kisegítő tanítók: Mayer József (1907-1908), Fejér 
Imre (1909—1915), Geyer Adolf Tamás Berta és Boósz Ilona (az első világháború 
idején), Dreschner (Drégelyi) János (1923-1925), Vári (Ciriák) László (1934-?), 
Goldschmidt Béla és Marschalkó Jenő (?), Fejér Gizella (1937-1938), Horváth Pál 
(1938-1940), Böjté Sándor (1941-1943 és 1945-1948), Szakái József (1944/45), 
Németh Zoltán (1944/45), Hargitai Erzsébet (1946).

Felügyelők: Bóka László református földesúr (7-1814-?), (!), dr. Kiss Ödön 
(1896-?), (!), Herther Márton (1941-1948), Zcidor Alfréd (1948-1949), Trimmel 
Henrik (1949-1974), dr. Reinhardt Miklós(1974-).

Balatonszárszó
Lelkészek, missziói segéd és/vagy helyettes lelkészek: Békés József segédlelkész 

(1938), Buthy Dénes(1939-1940), Sághy Jenő(1940-1946), Németh Tibor (1946-
1951), Szakái Árpád (1951-1953), Tompa Zoltán (1953-1954), János
(1954-1956), Riesz György (1956), Varga Árpád (1956-1957), Kiszely Sándor 
(1958-19597), Zászkaliczky Pál (1959-1961), Kardos József párókus lelkész 
(1961-1974), ZelmannPál (1974-1979), majd helyettesítőként Madarász István 
somogyvámosi lelkész (1979-1981).

1982-től 1995-ig a siófoki lelkész gondozta a gyülekezetét, 1995-től a kötéséi 
anyagyülekezet lelkésze a szolgálattevő: Rafaelné Pecsenya Anna segédlelkész 
(1982), Fabiny Tamás segédlelkész (1982-1985), Józsa Márton helyettes lelkész 
(1985-1993), (!), Blázy Árpád segédlelkész (1987-1991), Kustra Csaba segéd
lelkész (1991-1993), Baranyay Csaba (1993-2002) és Baranyayné Rohn Erzsébet 
(1993-2002), Smidéliusz András helyettesítő segédlelkész (1998-1999), Lampert 
Gábor helyettes lelkész (2002-2003), Havasi Kálmán helyettes lelkész (2003-).

A JELEN
Az anyaegyházban minden vasárnap 10 órakor van istentisztelet, a hónap első vasárnap
ján az úrvacsora szentségével is élhetnek az arra vágyakozók. Balatonszárszón minden 
hónap 2. és 4. vasárnapján du. 3 órakor, Szoládon -  a református templomban -  min
den hónap 3. vasárnapján vehetnek részt evangélikus istentiszteleten a hívek.

Bibliaórák ádventben és böjtben vannak. 2004-ben 7 gyermek és 1 felnőtt konfir- 
málkodott. A hittanoktatás jelenleg mindkét gyülekezetben folyik, de a tanulók száma 
csupán 6 fő. Az istentiszteleteket kevesen látogatják.
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Az új lelkész nagy buzgalommal munkálkodik. Jó pásztorként keresi, hívja, gyűjti 
a „kallódó" evangélikusokat. Sokat fáradozik azért, hogy az általa feljegyzett nevek az 
Isten országában is feljegyeztessenek.
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Baranyay Csaba lelkész adatközlése, 1999.
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NAGYKANIZSA-SZEPETNEKI 
TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 37. Telefon: (93) 311-320 
(8861 Szepetnek, Kossuth L. u. 18.)

Lelkész: Deme Dávid.
Nagykanizsa önállósulásának éve: (1544?), 1900.
Anyakönyveit 1869-től vezeti.
Szepetnek önállósulásának éve: 1825.
Anyakönyveit 1820-tól vezeti.
A társult egyházközséggé alakulás éve: 1997.

Nagykanizsai társegyház
Lélekszám: 1074/737/338. Presbitérium: Pfeifer Zoltán felügyelő, Dobri Lajos 

gondnok, Kóczán Béla gyülekezeti és egyházmegyei számvevőszéki elnök, Hegyháti 
Jánosné jegyző, Schleinerné Prépost Ibolya pénztáros, dr. Tolnainé Demeter Csilla 
kántor, Balázs Béláné, Dobos Béla, Dorozsmai Ágota, dr. Csermely Ferenc, dr. Hári 
Tibor egyházmegyei ügyész, dr. Páll Miklósné, Németh Lajos, Pankasz Jánosné, az 
alapítvány pénztárosa, Szantner Gyula, Vajda Lajos, Varga Árpád, Vass László, 
Dorozsmai Györgyné pótpresbiter. Tiszteletbeli presbiterek: özv. Kovács Jánosné, 
Zámbó Gábor.

Szórványai és lélekszámúk: Alsórajk ( 1 / - / - ) ,  Balatonmagyaród (2/-/-), 
Bocska (-),Börzönce (-),Csapi (-), Dióskál ( 2 /-/-), Egeraracsa (1/-/-), 
Fityeház (-), Főnyed (-), Fűzvölgy ( Galambok (9/8/5), Gelse (2/-/-), 
Gelsesziget (1/—/—), Garabonc (3/—/—),Hahót (2/—/—), Homokkomárom 
Hosszúvölgy (-), Kacorlak (1/-/-), Kisrécse (1/-/-), Kerecseny (-), Kilimán (-), 
Magyarszentmiklós (1/-/-), Magyarszerdahely (4/-/-), Nagybakónak (1/-/-), 
Nagyrada (4/-/-),Nagyrécse (11/-/-), (3 /-/-), Pacsa (3 /-/-),
Pölöskefő (-), Pötréte (6/3/3), Orosztony (3/-/-), Szegerdő Tikos (-),
Zalaigrice (1/-/-), Zalasárszeg (13/-/-), Zalakaros (23/24/7), Zalakomár 
(13/10/6), Zalamerenye (1/-/-), Zalaszabar (4/-/-), Zalaszentbalázs (6/7/7), 
Zalaszentmárton (-), Zalaújlak (-).

Lélekszáma összesen: 1197/789/372.
Szepetneki társegyház
Lélekszám: 117/124/106. Presbitérium: Szilágyi Istvánná (Molnári) felügyelő, 

Szeder Tibor gondnok, Balázs Zoltánná jegyző, Gerencsér pénztáros, Pfeiffer
Zoltán, Schnemann János, özv. Földesi Andrásné, Jakab Jolán, Papp Lászlóné, Plöchl 
János, özv. Szantner Jánosné, fSzantner Tivadar, Szantner Zoltán, Szeder Gyula, ifj., 
Taubert István.

Szőkedencsi leányegyház
Lélekszáma: 22/28/28. Presbitérium: Papp Sándor felügyelő, Varga László gondnok 

és pénztáros, Papp Géza, Fenusz Józsefné, Varga Ernő.
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Szórványai és lélekszámúk: Bánokszentgyörgy(2/-/-), (13/2/2),
Becsehely(4/-/-), Borsfa (7/1/1), Csákány (4/-/-), Eszteregnye (4/3/3), Kistolmács 
(-Z3/3), Letenye (15/2/2), Molnári (4/6/6), Murarátka (-), Murakeresztúr (7/-/-), 
Muraszemenye (-), Oltáré (-), Petrivente (-), Rigyác (-), Sávoly (2/2/2), Semjén- 
háza (-), Somogysimonyi (-), Somogyzsitva(5/1/1), Sormás (9/-/-),
fa.lva (-Z2/2), Tótszentmárton (3/-/-), Tótszerdahely (2/-Z-), Újudvar (6/2/2), 
Valkonya (-), Várfölde (-), Zajk (1 /-/-).

Lélekszáma összesen: 227/176/158.
A társult egyházközség lélekszáma összesen: 1424/965/530.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

A nagykanizsai társegyház
A város Zala megye déli részén, a Principális-csatorna mellett fekszik. Területe évez
redek óta lakott. A Krisztus előtti 6. századtól a kelták telephelye Corrhudunum néven. 
Ezt a telepet Octaviánus szüntette meg, és a szántófölddel tette egyenlővé. A helyére 
épített téglavárat Valcum-nak, népiesen Canissa-nak nevezték. A Kr. utáni 4. századtól 
avarok lakták Velika-Knyász néven. A 8. század végétől a szlávok lakhelye. A honfog
lalás idején Előd vezér unokája, Csák telepedett le Cenescha területén. Nevét Nagy- 
Canissára az Osl család Dúló nevű tagja változtatta 975-ben, akkor tért ugyanis a ke
resztény hitre a várparancsnok és alattvalóinak nagy része. A név eredetét Barbarits 
Lajos a Nagykanizsáról 1929-ben készült monográfiájában a „corrhudunum (ebhely) 
és a „canis " (kutya) szóval magyarázza. Vándor László a 20. század végén írt köny
vében szláv eredetűnek tartja, és a délszláv knéz (fejedelem, herceg, úr), illetve az ab
ból képzett „ knézsa ” szóból vezeti le, amelynek „a fejedelemé, fejedelmi tulajdon, bir
tok” a jelentése. „Knézsa" szláv fejedelmi székhely volt. Nevét a letelepült magyarok 
alakították Kanizsára.

A tatárok Kanizsát is rommá változtatták. A lakosság egy része elpusztult, mások 
rabságba kerültek vagy elmenekültek a közeli hegyek rejtekeibe. A dúlást követően 
visszaszivárgók építették fel újra az oklevelekben akkor gyakran „Kenesá”-nak neve
zett várost.

Kanizsa evangélikus egyháztörténeti jelentősége a reformáció koráig nyúlik visz- 
sza. Területe ugyanis a 16. század első felében házasság révén a Nádasdyak birtoka 
lett. Nádasdy Tamásnak, a reformáció nagy pártfogójának felesége pedig Kanizsai Or
solya volt, akinek családneve a kanizsai birtokból származtatható. A buzgó nádor csa
lád -  amelynek többek között Sylvester János „Uy Testamentum Magiar nelwen 
című könyvének kinyomtatása (1541) is köszönhető -  oltalma alatt szilárdult meg a 
reformáció ezen a véghelyen is, hű támogatókra találva a kanizsai várnagyokban és 
tiszttartókban. Hassághi Dénes kanizsai tiszttartó -  aki Kanizsai Orsolya keresztapja 
és gyámja volt -  Ferenc nevű fia például a wittenbergi egyetemen tanult (1536), és jó 
kapcsolatban állt Dévai Bíró Mátyással, a „magyar Lutherral’’.

Kanizsa első ismert evangélikus lelkésze Szeremlyéni Mihály volt (1544-1551), 
aki a környékbeli falvakban is hirdette a reformáció tanait. 1544-ben énekeket is írt. Az
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„Egyiptomból kijöveteléről Izraelnek ” című éneke Bornemisza Péter Enekeskönyvé
ben maradt fenn az utókor számára. Később Sopronba került, és ott az evangélikus 
gyülekezet első magyar lelkészeként működött.

A boroszlói születésű Hosius Jakab 1574-ben, majd 1580-ban Hohenberg Farkas 
volt a kanizsai evangélikusok papja. A 16. században több evangélikus prédikátor is 
lehetett Kanizsán, de név szerint nem ismertek. Az 1599. évi adózók sorában például 
az szerepel, hogy az akkor ott működő evangélikus lelkész évi 2 forint összegű adót 
fizetett.

A török 1600-ban foglalta el a várost, de az ezt követő közel 90 éves megszállás és 
hadakozás idején is volt evangélikus gyülekezet a városban és a kanizsai vilajethez tar
tozó településeken. A török ugyanis nem adott teret a vallási ellentétek szításának. 
Mindezt abból a rendeletből vagy hadiparancsból tudjuk, amelyet a ,, nagykanizsai ti
zenegy fő-főaga" írásban adott ki 1652-ben Kanizsán: ,,Mi Kanizsa vegh Várának fő 
fő Agáy, ti kik vattok Martjánczi polgárok kiesőitől fogva nagik, ez levelünket látván, 
azt adgiuk tudástokra, hogy tj közületek levő tizenegy vagy tizenniolez falubeli polgá
rok az egész vármegie pöczétes levelével jütek ide, -  megértettük mindezt, hogy van az 
levéljrva, hogy minden ember az maga hiitén megálljon, kálvinista kálvinista predica- 
tort tartson, Luteranus Luteranust, és mindenki maga predicatoriának fizessen. Mi 
Kanizsay Agák azt hetién hátiunk, ha fejetek költ, egymás között szépen vesztegségben 
legyetek, avagy éhetek, mert ha egymás közt háborúság esik, fejetekkel fizetitek. Lute
ranus Luteranusnak fizessen, eheztarczatok magatokat. Ha ez prédikátorok az török 
Ispaya földit étik, tiile fizessenek, ha fejetek köll, ehez tarczátok magatokat. ”

A török kiűzése utáni időben az ellenreformáció nyílt teret kapott Kanizsán is. Va
lószínű, hogy voltak evangélikusok, de nem volt szervezett evangélikus vallásgyakor
lat. Evangélikusokra utaló hiteles adat csak sokkal később, 1816-ban, a régi Ferenc- 
rendi Plébánia anyakönyvében található, amely 5 evangélikus-katolikus vegyes házas
ságból származó gyermek bejegyzésére vonatkozik.

A városiasodás következményeként természetesen Kanizsára is kerültek evangéli-
í r

kusok. Ok kezdetben a surdi és az iharosberényi lelkészek szolgálatát vették igénybe. 
1825-től -  Szepetnek anyaegyházzá szerveződése után -  a kanizsai nevek a közelebb 
fekvő szepetneki gyülekezet anyakönyvében is egyre gyakoribbá váltak. Az első be
jegyzés a keresztelői anyakönyvben található 1826. július 24-i keltezéssel. Azon a na
pon két kanizsai gyermeket keresztelt meg Nerolodi János lelkész. Kurz József bognár
mester és Spankl Trézsi János nevű fiát, valamint Gáspár Pál szitásmester és Prajner 
Erzsébet Jozepha nevű leányát. A mai gyülekezet keletkezésének 1845. június 19-ét te
kintjük. Azon a napon -  Bertl Károly szepetneki lelkész jelenlétében -  11 férfi és 
egy asszony elhatározta kis közösségük fiókegyházzá alakulását. Az alakuló ülésen je
len voltak: Koch Mihály ügyvéd, Forster Sámuel uradalmi bérlő, Spanier Ferdinánd és 
Molenda Eduard kereskedők, Czeller Sámuel vendéglős, Bisztricsányi János sebész, 
Koch Gottlieb asztalos, Tschurta József bognár, Weber András fóldmíves, Blumlein 
Frigyes, Wusztner András és Szinell Józsefné. Bertl Károly lelkész készséggel ajánlot
ta fel szolgálatát. Még ugyanakkor elhatározták imaház és iskola építését is, hogy gyer
mekeik hitoktatásban részesülhessenek, és a hívek ne csak a szomszédos Szepetneken



vehessenek részt istentiszteleteken. Elhatározásuk nyomatékául a jelenlévők 437 forin
tot adtak össze.

S már telket is vettek 1846-ban a Gábor (ma Batthyány) utcában, de még nem vált
hatták valóra tervüket kis lélekszámúk -  hatvanan voltak valamint az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc eseményei miatt. 1852-ben foglalkoznak újra az építke
zés gondolatával, 1854-ben már téglával és cseréppel is rendelkeztek, de végül a vásár
lás mellett döntöttek.

Közben folyt a gyülekezetépítő munka is. 1856. március 30-án -  már leányegy
házként -  hivatalosan is a szepetneki gyülekezethez csatlakoztak. A kis filiát Wéber 
Sámuel szepetneki lelkész gondozta. Minden szerdán foglalkozott a gyermekekkel, és 
évente 4 alkalommal tartott Kanizsán is istentiszteletet.

A Zrínyi u. 56. szám alatti házat vették meg 1857-ben, s alakították át iskolává, il
letve imateremmé. 1861. szeptember 16-án ebben az épületben tartotta Péterfy Sándor 
-  akit ma „a tanítók atyjának” neveznek -  zz első tanítási napot Nagykanizsán. Mű
ködése eredményeként 14 evangélikus, 19 római katolikus és 1 görögkeleti vallású ta
nuló vizsgázott az iskolaév végén, 1862. június 18-án. Péterfy Sándor egyévi kiváló 
működés után a győri evangélikus iskolába távozott. Budapesten halt meg 1913-ban.

Utóda Kapi Rezső lett, aki két és fél évig (1862-1864) volt a gyülekezet tanítója, 
majd Surdra távozott. Az ő működése idején -  1864-ben -  volt a gyülekezetben az 
első esperesi visitátió, amelyet Andorka János iharosberényi esperes-lelkész és kísére
te tartott. A vizsgálatról felvett esperesi jegyzőkönyv szerint a gyülekezethez akkor 73 
lélek tartozott, akik közül 62 Nagykanizsán, 11 Palinban élt.

Kapi Rezsőt Velekay Teofil (1865-1868) követte a tanítói székben, akinek távozá
sa után Kohut Mihály (1868-1870) felavatott lelkész vette át a tanítás ügyét. Szolgá
lata ennél több volt, mert a rendszeres iskolai oktatás mellett minden vasárnap isten
tiszteletet is tartott magyar és német nyelven, felváltva. Antunovácra történt lelkésszé 
választása miatt azonban csak rövid ideig állt a gyülekezet szolgálatában.

A tanítói és lelkészi szolgálatot 1870 tavaszától már Kimbauer Gyula -  ugyancsak 
felavatott lelkész -  látta el, de 3 hónapi áldásos működés után fekete himlőben el
hunyt. Kimbauer Gyula halála után Szilvágyi Gyula nemespátrói és egyben esperesi 
segédlelkészt nevezte ki az egyházi főhatóság kanizsai lelkész-tanítónak, aki 10 éven 
át hűségesen látta el mind tanítói, mind esperesi segédlelkészi feladatát. Közben a gyü
lekezet lélekszáma növekedett. 1875-ben 140 (120+20), 1880-ban 280 lélek tartozott a 
fíliához. A lélekszám növekedésével azonban nem járt együtt a gyülekezet anyagi erő
södése, amely szükséges lett volna az önállóvá váláshoz, és azzal Szilvágyi Gyula 
parókus lelkésszé választásához. Az anya- és a leánygyülekezet kapcsolata ugyanis 
már csak névleges volt, és mindkét fél kereste a szétválás módjának lehetőségét. Már 
1872-ben maga Szepetnek kérte az esperességi közgyűlést a szétválasztásra. A felsőbb 
egyházi szervek azonban még hosszú évekig nem találták erre „érettnek” a gyülekeze
tei. Mindezek közrejátszhattak abban, hogy Szilvágyi Gyula 1881-ben elköszönt 
Nagykanizsától, és Légrád lelkésze lett.

A távozó Szilvágyi Gyula helyére még abban az évben Hütter Lajos majosi segéd
lelkészt helyezte Karsay László, az egyházkerület püspöke. Feladatul ő is a hívek lelki
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gondozását és az iskola vezetését kapta. A nagykanizsai evangélikus iskola azonban 23 
évi működés után, 1884-ben megszűnt. Ezt követően a lelkész a város összes állami és 
egyéb iskolájában ellátta az evangélikus gyermekek hitoktatását. A gyülekezet lélek- 
száma közben szépen gyarapodott. 1882-ben már 120 család és benne 400 lélek alkot
ta a gyülekezetét. A fiba „érlelődött ” az önállósulásra.

Koch János kaposvári építész tervei alapján, Morandini Román helybeli építész ki
vitelezésében 1890 novemberében elkészült a lelkészlakás, majd a templom. A követke
ző év első felében kialakították a templombelsőt (oltár, szószék, karzat, bútorzat), és 
megbízást adtak az oltárkép elkészítésére. Az oltárkép Major Jenő festőművész alkotá
sa, és Jézus megkeresztelését ábrázolja. A templomszentelés 1891. június 28-án volt, 
részleteiről nem lelhető fel hiteles leírás. Az építkezés után 19 000 forint adósság ma
radt fenn, amelynek terheit éveken keresztül viselte a gyülekezet, de csak 1899-ben, a 
Zrínyi utcai ház eladásával sikerült a súlyos anyagi gondokon enyhíteni.

Gyurátz Ferenc püspök 1899-ben egyházlátogatást tett a gyülekezetben, és elisme
réssel nyugtázta életképességét, sőt, az évi egyházkerületi közgyűlésen ő indítványoz
ta Nagykanizsa anyásitását. Az indítvány elfogadott határozattá emeltetett. 1900-ban a 
filia hivatalosan is elvált Szepetnektől, és anyagyülekezetté, illetve 505 lelket nyilván
tartó egyházközséggé lett. Nagykanizsán 412, szórványaiban 93 evangélikus élt. Ettől 
kezdve Hütter Lajos parókus lelkészként szolgálta gyülekezetét 1919 végén bekövet
kezett nyugdíjba vonulásáig. Szolgálatának első felében (1907-ig) havi egy alkalom
mal német nyelven folyt az istentisztelet. 1908-ban sikerült elérni, hogy a város egyik 
iskolájában Litvay Endre személyében evangélikus vallású kántortanítót alkalmazza
nak. Ettől kezdve -  elsőként -  ő látta el a templomban a kántori teendőket.

A gyülekezet ezalatt tovább épült lelkiekben, gyarapodott anyagiakban, és szaporo
dott lélekszáma. 1910-ben nőegylet alakult. Lélekszáma 1910-ben 690 volt. Ebből az 
anyagyülekezetben 589, a hozzá tartozó 7 szórványtelepülésen 101 evangélikus élt. A 
fiatal egyházközség lélekszáma az „ősi" Nemespátró lélekszámához állt legközelebb. 
Aldozatvállalási készségüknek köszönhetően már 1913-ban három harangot vásárol
tak, de nem sokáig örülhettek nekik, mert hamarosan háborús célokra kellett átadniuk. 
Ennél szomorúbb, hogy 14 fiatal testvérük is a háború áldozata lett. Ők azok, akik hő
si halottként nyugszanak idegen országok harcmezein vagy temetőiben. Nevüket em
léktábla őrzi a templomban, a szószék mögötti falon. A gyülekezetét és a templomot 
építő Hütter Lajos után Horváth Olivért -  a fiatal légrádi lelkészt -  választották meg 
a hívek. Ő hűséges szolgálatával „benépesítette” a templomot, és a „belső” építkezés 
mellett tovább folytatta az elődök által megkezdett külső építkezést is.

A templomot 1923-ban renoválták. Újraszentelését 1923. május 6-án végezte Kapi 
Béla püspök. 1926-ban, az első világhábom idején hadicélra elvitt harangjai helyett, egy 
403 és egy 223 kg-os harangot vásárolt a gyülekezet önkéntes adományozásból. Felava
tásukat május 16-án végezte Mesterházy Sándor esperes Káldy József iharosberényi, 
Seregély István szepetneki és a helyi lelkész közreműködésével. Ezt megelőzően -  má
jus 2-án -  az egyházközség bagolasánci fiókgyülekezetében volt harangavatás. Az 
ugyancsak háborús célra elvitt harang helyett 124 kg-os harangot vásárolt a kis közös
ség, amelyet az evangélikus gondnok háza előtt álló szép, vasszerkezetű haranglábon
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helyeztek el, hogy hirdesse Isten dicsőségét, és hívja a híveket Isten országának keresé
sére. 1927-ben a gyülekezethez 410 lélek tartozott, közülük 235 volt az adófizető. Tag
jait főképp hivatalnokok, kisiparosok, kereskedők és munkások alkották.

Horváth Olivér lelkészsége idején került sor a belmissziói szolgálathoz nélkülözhe
tetlenül fontos Gyülekezeti Ház (közismertebb nevén „otthon”) felépítésére is, amely
nek terveit Kalmár Zoltán építész -  a későbbi felügyelő -  készítette. Kivitelezése 
ugyancsak az ő vállalkozásában történt. Felszentelésére 1931. június 14-én került sor. 
Az épület Sarkadi Tituszné református lelkészözvegy és a város jelentős támogatásá
val épült.

A Gyülekezeti Otthonban kapott helyett az 1910-től működő nőegylet, az 1924-ben 
megszervezett ének- és zenekar, az 1929-ben alakult diákszövetség, majd az 1934-ben 
létrejött Keresztyén Ifjúsági Egyesület (K1E) helyi szervezete. Itt tartották a bibliaórá
kat (leány, fiú és felnőtt csoportokban), a szeretetvendégségeket és a legkülönbözőbb 
egyházi alkalmakat.

Az anyaegyházban 1933-ban 525, a bagolai fiókegyházban 87, a szórványban (18 
faluban) 215 evangélikust tartottak nyilván. Az egyházközség lélekszáma 827 volt. Az 
időközben nyugdíjba vonuló Litvay Endre után több alkalommal más vallású kántorok 
szolgálatát kellett igénybe venni. 1936-tól 1949-ig ifj. Németh Béla tanító volt a kán
tor, aki elődjéhez hasonlóan mindvégig nagy odaadással végezte szolgálatát, de attól az 
akkori társadalmi-politikai viszonyok miatt meg kellett válnia. Távozása után -  rövid 
egy évig -  Horváth Olivémé, a lelkész felesége kántorizált.

A gyülekezet 1939-ben új, Angster készítette orgonával gyarapodott, újrafestették a 
templom belsejét, és az északi oldalra négy külső ablak került.

Az anyaegyház nyilvántartásában 1940-ben csupán 371 evangélikus szerepelt. 
Bagolasáncon 44-en, a szórványokban 79-en voltak. Az egyházközség lélekszáma 494 
volt. A nagymértékű csökkenés külön elemzést igényelne. Bár a szórványok lélekszá
múnak csökkenése -  részben -  a területszervezéssel magyarázható, a Balaton dél
nyugati részéről ugyanis több települést Keszthelyhez csatoltak.

Horváth Olivér 31 évi hűséges szolgálat után -  1951. szeptember 2-án -  lemon
dott hivataláról, és nyugdíjba ment. Nyugdíjas éveit Pécsett töltötte leányánál. Ott is 
hunyt el 1957-ben.

A gyülekezet 1951 karácsony másnapján Fónyad (Fuchs) Pál iharosberényi lelkészt 
választottá meg, és iktatta be hivatalába Horváth Lajos esperes, Weiler Henrik szepet- 
neki lelkész közreműködésével. Nehéz időkben kellett átvennie a szolgálatot. Az egy
házi egyesületek megszűntek, de a gyermek- és ifjúsági munka nem állt meg. Gyer
mekistentiszteleti rend alakult ki, amelyben lényegében hitoktatás folyt. A nőegyleti 
munka a szeretetszolgálat gyakorlásában nyilvánult meg. A külső akadályoztató ténye
zők ellenére a lelkipásztori szolgálatot minden tekintetben hittel és lelkesedéssel vé
gezte mindvégig. Külön hangsúlyt helyezett a személyes lelki gondozásra, a beteg- és 
családlátogatásra, s természetesen az igehirdetésre, tanításra. Szolgálata közben nem
feledkezett meg a szórványban élő hívekről sem.

Minden akadály ellenére folyt a gyülekezeti élet. A kor Janus-arcáról pedig így val
lott a lelkész a gyülekezet történetét ismertető munkájában: „A párttagok magukat és
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gyermekeiket is távoltartották az egyháztól, de adandó esetben többen felkeresték a lel
készt bizalmas lelkipásztori beszélgetésre. Viszont voltak olyanok is, akik nem jó néven 
vették a lelkész látogatását akár otthon, akár a kórházban, és hogy ebben magukat iga
zolják, a gyülekezet életét és annak munkáját éles hangon bírálták. Mindez azonban ar
ra volt jó, hogy a hűségesek még jobban összefogjanak. ”

D. Ordass Lajos püspök 1957. október 27-én látogatta meg a gyülekezetét. Az ige 
tiszta hirdetése, a püspök személyes bizonyságtétele reménységgel töltötte el a híveket.

Fónyad Pál is Ordass püspök hívének vallotta magát, s ez nemcsak az „Ordas hu
szár” jelzővel való illetését jelentette. Bár 18 évig espereshelyettes volt, kiállásának kö
vetkezményeit viselnie kellett mindvégig.

A gyülekezetben azonban az ő idejében sem csupán a belső építőmunka folyt, a 
kedvezőtlen egyházi körülmények ellenére külsőleg is építkeztek. Fónyad Pál közel 
négy évtizedes szolgálata alatt többször végeztek felújítást a gyülekezet épületein. 
1956-ban rendbe tették a templom tetőzetét. 1959-ben 3 évig tartó felújításba kezdtek. 
Többek között kicserélték az épületek villanyvezetékeit, a toronysisak korhadt geren
dáit és a szószék gombás faalkatrészeit. Ekkor került a szószék a liturgiailag is megfe
lelő helyére, az oltár jobb oldalára. A legnagyobb munkát azonban az északi fal évtize
dek óta észlelt, fokozatosan növekvő hibájának -  a fal megrokkanásának -  kijavítá
sa és a salétromosodás elleni védekezés jelentette.

A kivitelező lelkiismeretlen munkája következtében tíz év múlva újabb, általános 
felújítás vált szükségessé a templomban. A felújítás azonban elhúzódott. Négy mérnö
ki szakvélemény ellenére is a lebontása mellett döntött D. Káldy Zoltán püspök és dr.

g __  __

Karner Ágoston főtitkár. Végül Tillai Ernő Ybl-díjas építész helyszíni szemle alapján 
elkészített jegyzőkönyve meggyőzte a kétkedőket: a templom fennmaradt, és megkez
dődött felújítása.

A templom ünnepélyes megáldása 1978. június 18-án volt D. Káldy Zoltán püspök 
szolgálatával. A püspök a szószékről megköszönte a gyülekezetnek a temploma meg
tartása melletti kiállást.

Egyidejűleg a parókián és a Gyülekezeti Otthonban is többféle felújítást végeztek. 
A munkálatok költsége meghaladta a 700 000 forintot. Ebből több mint 400 000 forin
tot a gyülekezet fedezett, a többit a Gyülekezeti Segély, valamint a Gusztáv Adolf 
Egyesület kasseli központja biztositotta.

Fónyad Pál 39 évi áldozatos, hűséges szolgálat után 1990. augusztus 2-án búcsúzott 
a gyülekezettől. Nem véglegesen, mert Nagykanizsán maradt -  szeretett hívei között 
-  a gyülekezeti alkalmak elmaradhatatlan résztvevőjeként. Amíg egészsége engedte, 
esetenként szolgálatot is vállalt. Nagykanizsáról szólította el az Úr az Örök Hazába, 
életének 93. évében, 2001. május 28-án. Hamvai a nagyatádi temetőben lévő családi 
sírban nyugszanak.

A lelkész hűséges társa volt e négy évtized alatt az orgona megszólaltatójaként 
Héricz Jenő nyugalmazott nemespátrói tanító (1950-1954), Németh Béláné Pados Em
ma (1954-1960), Mesterházy Margit nyugalmazott tanítónő (1960-1980), s ismét 
Németh Béláné Pados Emma (1980-2000). A napjainkban is szolgáló kántor -  dr. 
Tolnainé Demeter Csilla -  2000 májusától kíséri orgonával az éneklő gyülekezetét.
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O vezette az énekkart is, amely 1991 és 2000 között évenként több alkalommal örven
deztette meg a híveket.

Fónyad Pál utódjául Deme Dávid ostffyasszonyfa-uraiújfalui lelkészt hívták meg. 
Beiktatása 1990. szeptember 9-én történt dr. Harmati Béla püspök szolgálatával.

A gyülekezet 1991 júniusában adott hálát Istennek a 100 éves templomért, majd ok
tóberben a 60 éves Gyülekezeti Otthonért. 1991 szeptemberében gyülekezeti énekkar 
alakult. 1993 őszére megtörtént a templom teljes külső és belső felújítása. 1995-ben há
laadó istentiszteleten ünnepelték a gyülekezet megalakulásának 150. évfordulóját.

A Nagykanizsai és a Szepetneki Evangélikus Egyházközség 1997. március 9-én tár
sulási egyezményt kötött.

r

Uj parókia alapkövét tette le a gyülekezet 1999. március 21-én, és 2000. április 16-án
/

már hálát adhatott az Urnák azért, hogy felépült. Az építkezéshez jelentős összeggel já
rult hozzá az Országos Egyház. A hívek adománya 2,5 millió forintot tett ki, és segített a 
németországi Pucheim és a finnországi Salo testvérgyülekezete is. Az ünnepi istentiszte
leten D. dr. Harmati Béla püspök, Smidéliusz Zoltán esperes és a gyülekezet lelkésze 
szolgált. A régi, 110 éves parókia megmaradt. Renoválása után hitoktatásra, kisebb kon
ferenciákra és más egyházi célra kívánják használni. 2002 őszén -  a salói testvérgyüle
kezet adományából 2,5 millió forint költséggel -  megtörtént a Gyülekezeti Otthon tető
zetének felújítása. Az épület teljes felújítását 2004-ben a Magyarországi Evangélikus 
Egyház 6,8 millió forintos támogatásából és a hívek önkéntes adományaiból végezték el. 
A megújult épületet Ittzés János püspök szentelte fel Szemerei János esperes, Deme 
Dávid helyi és Deméné Smidéliusz Katalin sandi lelkész közreműködésével.

A gyülekezet lelkésze az egyházmegye esperesének helyettese és az újjáalakult egy
házkerület lelkészi jegyzője.

A szepe tn ek i társ egy ház

Szepetnek Nagykanizsától délnyugatra, tőle mindössze 5 kilométerre fekvő község. 
Területe a szomszédos Kanizsához hasonlóan kedvező földrajzi fekvésű, és már évez
redek óta lakott. Neve szláv eredetű (Sopotnik, Zephetnek) . Szent István korában már 
volt temploma, és ismert volt egyházi tizedbeszedő helyként is.

Nevének első írásos említése a 12. századból maradt ránk. A Szepetnek nevű egy
házat ugyanis 1185 körül 1 márka évi jövedelemmel a káptalannak adományozta János 
veszprémi püspök. 1390-ben azonban már a híres Kanizsai család tulajdona volt, ame
lyért Egerszeget kellett cserébe adnia. így lett Szepetnek később -  fiúörökös híján, 
1532-ben -  a „fiúsított" Kanizsai Orsolya birtoka.

Szepetnek ezáltal a reformáció magyarországi elterjedése idején nagy pártfogójá
nak, Nádasdy Tamás nádorispánnak és feleségének, Kanizsai Orsolyának -  a 16. szá
zad egyik legműveltebb asszonyának, a reformáció és a magyar nyelv terjesztőjének-  
birtokaihoz tartozott. Valószínű, hogy itt is korán létesült evangélikus gyülekezet, de 
erről bővebbet nem tudunk. Annyi bizonyos, hogy a Nagykanizsán és vidékén dúló 
gyakori háborúk nagy pusztítást okoztak itt is, és a lakosság nagy része elmenekült. 
Kanizsa várának felszabadítása után (1690) Szepetnek újranépesítésére került sor. 
Magyar és horvát nemzetiségű, római katolikus vallású betelepülők, visszatelepülök
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alkották 1695-től az akkor mezővárosi státusban lévő helység lakosságát. Szepetnek 
1744-ben gróf Batthyány Lajos nádor birtoka lett, aki a helységbe, 1757-ben, Vas me
gye nyugati részéből -  Kukmér, Némethidegkút, Drumoly és más községekből -  na
gyobb részben német ajkú és ágostai hitvallású evangélikusokat telepített. Ezek a köz
ségek 1921-től Ausztria Burgenland nevű tartományába tartoznak. Az onnan érkezők
kel kezdődik a szepetneki evangélikusok története, ők a mai gyülekezet legrégibb 
elődei. Gyermekeik kezdetben még a római katolikus plébánián voltak anyakönyvez
ve, és iskoláztatásuk is ott történt.

Istentiszteletre, kereszteltetni és esketésre a legközelebb lévő surdi és nemespátrói 
templomba jártak, majd Surdhoz csatlakoztak fiókegyházként. 1795-ben fából imahá
zat és iskolát építettek. 1796-tól Surd leánygyülekezeteként éltek licentiátus mesterek 
vezetése mellett. Első tanítójuknak Artner Mihályt választották, akit Lőke Sándor, 
majd Beck Sámuel követett.

Egy Surd történetéből ránk maradt adalék szerint a surdi templom felavatása alkal
mából (1797. november 26.) tartott ünnepi istentiszteleten Bakos Mihály surdi esperes
lelkész és Balliér István szentkirályi lelkész magyarul, Torkos Ádám iharosberényi lel
kész német nyelven hirdette az igét. E tősgyökeres magyar helyen feltűnőnek látszó né
met nyelvű igehirdetés valószínűleg a szepetneki leánygyülekezetből érkező, valamint 
az akkor még Vas megyéből is idejáró német ajkú hívek érdekében történt.

Közben a hívek száma szépen gyarapodott. Kis János püspök 1814. május 3-án Sur- 
don megtartott egyházlátogatása során felvett jegyzőkönyvből kitűnik, hogy az egy
házközségben akkor 826 lelket tartottak nyilván. Ebből 317 lélek a szepetneki filiához 
tartozott, a többiek Surd, Liszó és Belezna evangélikus lakói voltak. Szepetnek lélek- 
száma meghaladta anyagyülekezetének lélekszámát! Surd evangélikusainak lélekszá- 
ma ugyanis 308 volt. Ezen a visitátión Hrabovszky István kemenesaljai szenior mint 
adjunctus, Balliér István szentkirályi lelkész-esperes és Véssey László felügyelő, So
mogy vármegye táblabírája tartozott a püspök kíséretéhez.

Kis János püspök 1819. évi második surdi egyházlátogatása során felvett jegyző
könyvből egy Szepetnekre vonatkozó bejegyzés feltétlenül figyelmet érdemel: „a 
szepetneki tanító fizetésében az a változás történt; hogy négy mérő árpa és négy mérő 
zab helyett ezután minden házaspár két kéve búzát és két kéve rozsot ad. ”

A hajdan fából készült imaházuk helyén -  1817 és 1822 között -  téglából új és 
nagyobb imaházat építettek az egyre gyarapodó hívek. Ekkorra felépült az új iskola és 
a tanítói lakás is. Az új imaházban már Bebők András nemespátrói származású prae- 
oráns tanító végezte az istentiszteleti szolgálatokat. Róla maradt fenn -  Mesterházy 
Sándor könyvében -, hogy „nagy eréllyel kezelte a gyülekezetei, ha kellett szigorúan, 
fegyelmező eljárást is alkalmazott, hogy a hívek, kikre panaszok merültek fel, az Úr há
zának szorgalmas látogatói legyenek és attól el ne maradozzanak}\ Szolgálata idején 
annyira megerősödött a gyülekezet, hogy elég erősnek érezte magát az anyagyüleke
zetté alakulásra.

Anyakönyveiket (keresztelési, házassági, halotti) is 1820-tól vezetik. A Bebők 
András tanító által megkezdett matrikula 348 személy nevét, és többnyire korát is, 
tartalmazza családok szerinti bontásban. Akkor 60 család és 8 egyedül élő személy
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alkotta a gyülekezetét. A családot alkotó közösségek több mint tíz százalékába 8-10 
személy tartozott. Négyen 80 év felettiek voltak. A leggyakrabban előforduló család
nevek: Erkinger, Fidler, Fischl, Flamisch, Fleischhacker, Fuchs (Fux), Hemmer, Him- 
ler, Jáni (Jany, Jánny), Kandi, Kracher, Kroboth, Lakits, Műik (Muyk), Niklesz, Pfeiffer 
(Pfeifer), Posch, Schinecker, Schnemann (Schneeman), Szantner (Szandner, Samdtner), 
Tamedler, Thum, Topler, Unger, Wéber, Zotter.

Az 1825. év nagyjelentőségű a szepetneki evangélikusok történelmében. A 398 lel
ket számláló leánygyülekezet akkor vált el anyagyülekezetétől, a surdi gyülekezettől, 
és ugyanabban az évben önálló egyházközséggé szerveződött. Az önállósulás évében a 
gyülekezet Nerolodi János személyében megválasztotta első lelkészét, aki papiak híján 
a tanítócsaládnál lakott, s ezért csak rövid ideig (1825-1827) szolgált Szepetneken.

Az őt követő lelkész, Pongrácz (Pongrátz) Ferenc (1827-1829) is rövid időt töltött 
a gyülekezetben, mert már 1829 végén Gyékényesre távozott. Őt Kardos Keresztelő 
János (1830-1835) követte a lelkészi szolgálatban, aki az 1822-ben torony nélkül 
épült templom elé 1832-34-ben tornyot emeltetett.

A szepetneki evangélikus gyülekezet történetének ismertetésénél nem mehetünk el 
Kardos Keresztelő János lelkész neve mellett úgy, hogy ne térnénk ki irodalmi mun
kásságára. Meg kell ezt tennünk, mert az utókornak tudnia kell, hogy -  Bálint Bélát 
idézve -  „a 19. században lépett fel a vend irodalom legkiemelkedőbb alakja, Kardos 
János... szepetneki, majd őrihodosi lelkész. Magyar volt, magyarul tanult... magyar 
szívvel dolgozott annyit, hogy benne tiszteljük a legtermékenyebb vend írót, aki min
denféle könyvekkel megajándékozta a vend népet. ”

Többek között ő öntötte végső formába és adta ki 1848-ban azt a vend nyelvű éne
keskönyvet, amelyhez az anyaggyűjtést még a vend irodalom egyik megalapítójaként 
számon tartott Kuzmics István surdi lelkész kezdte meg, majd Bakos Mihály ugyancsak 
surdi lelkész és Barla Mihály kővágóörsi lelkész folytatta. Számos egyházi tárgyú köny
vet írt. Magyarból több ábécéskönyvet és iskolai énekeskönyvet fordított vend nyelvre, 
állami megrendelésre. Igényes kézírását a korabeli anyakönyvek őrzik, széles körű mű
veltségét jól jelzi, hogy szepetneki lelkészsége idején a gyülekezet német nyelvű volt.

Az Őrihodosra távozó Kardos Keresztelő Jánost -  1835. május 1-jén -  a sopro
ni származású, ugyancsak nagy tudású Bertl Károly (1835-1855) lelkész követte, aki 
rövidesen paplakot építtetett. Az ő bábáskodásával alakult meg (1845) a nagykanizsai 
fiókgyülekezet, s az ő szolgálati ideje alatt (1847) tett látogatást Szepetneken Haubner 
Máté püspök. Bertl Károly 1855-ben bekövetkezett haláláig szolgált a gyülekezetben, 
és gondoskodott kanizsai híveiről is. Kolerajárvány döntötte sírba 47 éves korában.

Az 1847. október 18-19-i egyházlátogatás alkalmából az előzetesen feltett -  és a 
közgyűlésen is ismertetett — kérdésekre adott lelkészi válaszokból több érdekes és ta
nulságos adat birtokába jutunk. Néhány felidézése ide kívánkozik. Az immár több mint 
20 éves anyagyülekezet egyházi épületei rendezettek. A templom toronyából egy 2 má
zsa 21 fontos (1796-ban öntetett Varasdon) és egy 4 mázsa 37 fontos (1839-ben készült 
Grazban) harang hívogatja az ige hallgatására és befogadására vágyó híveket. A lelki 
építkezés feltételei biztosítottak. Lelkészük magyar, német és latin nyelven beszél. 
Sopronban és Bécsben tanult, még nincs 40 éves. Választott tanítójuk éppen nincs, de



a lelkész és sógora -  Royko Tofer -  ideiglenesen elvégzi a 60 gyermek oktatását. A 
gyülekezetét 500 lélek alkotja, akik 75 családhoz tartoznak. Közöttük 85 evangélikus 
és 7 vegyes vallású házaspár van. Nemzetiségükre nézve valamennyien németek. A 
vizsgálatot megelőző évtized (1836-1846) egy-egy esztendejében 4-8 házaspárt 
kopuláltattak (eskettek össze), 20-25 gyermeket kereszteltek és 15-20 volt a halottak 
száma. A presbitérium 8 tagú, akik a „Gyülekezet által életidőre, a Gondnok pedig tsak 
egy évre választatik... Ez a választmány évenként az Egyházi számadási alkalommal a 
gondnok vagy a Lelkész meghívására ül össze, de azon kívül is, hogyha a szükség kí
vánja ”. A gondnoki tisztséget Posch György zsellér viselte. Presbiterek: Posch György 
zsellér, Himler Ádám, Samdtner (Szantner) Mihály, Zotter György, Niklesz Fülöp, Fux 
(Fuchs) Mihály, Fischl János helységi biró, Schneeman (Schnemann) Mihály jobbágy. 
A gyülekezetnek világi felügyelője (elnöke) nem volt.

Az anyagyülekezethez két fiókegyház tartozott: az 1845-ben alakult nagykanizsai 
és a palini. Nagykanizsán 50 lélek (6 evangélikus és 6 vegyes házaspárral), Palinban 
10 lélek (3 evangélikus és 2 vegyes vallású házaspár) alkotta a gyülekezetei.

A polgárosodó Nagykanizsa 4 tagú presbitériumában Koch Mihály ügyvéd, Forster 
Sámuel sörfőző, Spanier Ferdinánd kereskedő és Blumlein Frigyes vendégfogadós ne
ve olvasható.

A szepetneki hívek 1842-től a pesti németek énekeskönyvét használták, a lelkész a 
bécsi ágenda szerint végezte szolgálatát. Az anyakönyveket kezdetben latinul, majd né
metül vezették. 1826-tól magyar nyelven írták.

A Biblia a családok féltett kincse volt. „ Vágynak ugyan a Gyülekezetben sokan, kik 
olvasni nem tudnak, de olyanok is sokan, kik tudnak. Sokan Bibliát is bírnak és olvas
sák is, vannak olyanok is, kik szorgalmasan templomba járnak igen sokan, de vágynak 
is egynéhányati, kika templomot többféle ok nélkül is elmulasztják, kik szorgalmatosán 
eljárnak azoknál érezhetők is a megtérés gyümöltsei. ”

A gyermekek az iskolai oktatásban a legfontosabb ismereteket megszerezhették. A 
visitátió kérdéseire adott lelkészi válaszban az évenként oktatott anyag így szerepel: a-b-c; 
silabizálás; német és magyar olvasás; éneklés; énekek felkeresése; keresztényi hit- és er
kölcstudomány; ó- és újtestamentumi történetek magyarázata; magyar és német szépírás; 
magyar és német helyesírás; számvetés táblán és tábla nélkül; térmértékek; pénznemek; 
súlymértékek; az idő felosztásának megismerése; földleírásban az egész világ és különö
sen Magyarország; az egész világ és különösen Magyarország története; természettudo
mányok között az égi tünemények; gazdasági, egészségi és erkölcsi ismeretek; magyar 
fordítás; magyar beszélgetés; értelemgyakorlatok magyar és német nyelven.

A vizsgálat alapján meghozott néhány püspöki rendelkezés felidézése még jobban 
elénk tárja az akkori viszonyokat és különösen a presbiterek szerepét: világi felügyelő 
hiányában a felügyelőség tisztét a lelkész továbbra is a presbitériummal teljesítse; a 
presbitérium mindennemű eljárásáról a közgyűlésnek tartozik beszámolni; az egyházi 
terhek birtokarány szerinti kivetése a presbitérium okos eljárására bízatik; a presbitéri
umnak meghagyatott, hogy minden szabad és illő módon igyekezzék a betegeknek ku- 
ruzslókra bízatását meggátolni; a mentő himlőoltás ajánlása a szószékről is hangozzon 
el; a halotti torok királyi parancsolatnál fogva tiltatnak, valamint a halottak koporsójára



ráborulás is, s ezek foganatosítása a presbiterek kötelessége. Az iskolával kapcsolatban 
pedig az alábbi rendelkezés született: „az oskolai tanítás Therésia hetében, legkésőb
ben November elején, midőn különben is a mezei munkák már megszűntek, halasztha
tatlanul megkezdessék, az ide beküldésre a Lelkész, megismervén a Matriculából az os- 
koláztatható gyermekeket a Presbytériummal egyetértve a szüléket szólítsa fel, ami ha 
nem használna, jelentse ezt N. T. Esperes úrnak. Meghagyatik a Presbytériumnak czél- 
szerűen intézkedni arról, hogy az oskolai tanítás egész éven át tartson. ”

A hívek az elhunyt lelkész utódául Wéber Sámuelt választották, akit korábbi szol
gálati helyéről, Locsmándról több német ajkú, evangélikus család követett. Az érkező 
családok között új névként jelenik meg a Plöchl. A letelepedők száma az anyakönyvi 
bejegyzések szerint 20-40 lehetett. Egyes -  kevésbé hitelesnek tekinthető -  feljegy
zések 40 családról tesznek említést. Tény, hogy ezzel az újabb áttelepüléssel gyarapo
dott az evangélikusok száma, amely a Szlavóniába való továbbtelepülés miatt csökken
ni kezdett.

Wéber Sámuel 1856-tól 1909-ig volt a gyülekezet lelkipásztora. Orgonát szerzett a 
gyülekezetnek, s az ő idejében kellett megnagyobbítani és karzatokkal ellátni a ma is 
álló templomot, mert nem fértek be a hívek. Feltehetően akkor készült ma is álló oltá
ra és oltárszószéke, valamint oltárképe is. Az oltárkép a Golgota hegyén imádkozó Jé
zust ábrázolja. Az oltár és a szószék között német nyelven írt szöveg olvasható: ,,SEID 
PÁTER DES WORTES UND NICHTHÖRER ALLÉIN. " (Az igének ne csak hallgatói, 
hanem követői is legyetek.) Az ő lelkészsége idején Szepetnek filiája volt 1856 és 1900 
között Nagykanizsa.

Az 1875. évi egyházkerületi névtár adatai szerint a szepetneki egyházközséghez 
665 lélek tartozott. Ebből az anyagyülekezetben 504, a nagykanizsai leánygyülekezet
ben 120, a szórványokban 31 evangélikus élt. Szepetneken 106, a saját iskolával ren
delkező Nagykanizsán 7 iskoláskorú gyermek volt. Szepetneken Heineck (Hainek, 
Heinek) Bálint, Nagykanizsán Szilvágyi Gyula (felszentelt pap, egyben esperességi se
gédlelkész) tanította a diákokat.

Gyurátz Ferenc püspök 1899-ben tartott egyházlátogatást Szepetneken. A vizsgálat 
idején -  immár 43. éve -  Wéber Sámuel volt a gyülekezet lelkipásztora. A felügye
lői tisztséget Remete Géza nagykanizsai ügyvéd viselte. Az iskola tanítója az 1893-tól 
Szepetneken működő Wölfel Gyula volt. A gyülekezethez 810 lélek tartozott. Ebben az 
időben a gyülekezetnek 6 magyar hold saját szerzeményű földje volt, 54 forint évi jö
vedelemmel. Ezen felül rendelkezett 34 hold földdel is hercegi adomány címén, de ez 
csak 1914-ben került véglegesen a tulajdonába. A lelkész és a tanító nem gazdálkodott, 
a birtokokat bérlő művelte. Az egyházi adó pénzértékre átszámított legnagyobb össze
ge 14 forint, a legkisebb 44 krajcár volt. Az adó mértékét a földbirtok és a lélekszám 
alapján határozták meg. A mindennapi iskola tanulói után fejenként 1 forintot, az is
métlőbe járók után 60 krajcárt kellett fizetni, és még tanulónként 40 krajcárt szedtek 
fapénz címén. Az egyházi épületek közül akkor már állt az új helyen -  a falu központ
jában -  az 1896-ban épült modem iskola és a hozzá tartozó tanítólakás, azonban a lel
kész még a régi épületben lakott. A gyülekezetét „nagyfokú hitbuzgóság és egyházsze- 
retet” jellemezte. A 240 ülőhelyes templom vasárnapról vasárnapra úgy megtelt, hogy
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„ talpalatnyi hely nem maradt üresen ”. Az Íróságnak csak állóhely jutott. A lányok az 
oltártól a kijáratig sűrűn megtöltötték a két padsor közötti területet, a fiíiifjúság pedig 
a hatalmas karzaton szoroskodott, minden helyet kitöltve. Hasonló mértékű volt a gyü
lekezet tagjainak egyházuk iránti áldozatkészsége is.

Dr. Remete Géza 1904-ben lemondott felügyelői tisztségéről, helyére dr. Győrffy 
János nagykanizsai ügyvédet választotta meg a gyülekezet 1904. november 27-én.

Wéber Sámuel -  a sok érdemet szerzett, szeretetet és tiszteletet kivívott lelkész 
-  hajlott kora és szolgálatban való „elerőtlenedése” idején is hivatalban maradt. 
Gyengélkedése alatt (1904-1909) a lelkészi szolgálatot segédlelkészek (Varga Imre, 
Schrődl József, Szabó István és Haniffel Sándor) látták el. Nyugalomba vonulása után 
(1909 márciusa) a gyülekezet helyettes lelkésze -  a már két éve segédlelkészként 
működő -  Haniffel Sándor lett, majd néhány hónapig Pummer Adolf és Görög Ernő 
helyettes lelkész végezte a hívek lelki gondozását.

A gyülekezet 1909-ben Varga Imre zágrábi segédlelkészt hívta meg a lelkészi állás
ra, aki nem volt ismeretlen számukra, mert 1904-ben fél évig szolgált segédlelkészként 
az agg lelkész mellett. Jó ajánlólevelet hozott Zágrábból is, ahol a múlt század utolsó 
évtizedeiben Szepetnekről kivándorolt hívek szórványgondozó lelkésze volt. Személye 
több vonatkozásban is jelentőséggel bír az evangélikus gyülekezet és Szepetnek köz
ség életében. Nevéhez fűződik a gyülekezet „elmagyarosodásának” ügye. Ugyanakkor 
döntő szava volt a község és a gyülekezet életében nagy szerepet játszó „Polgári Olva
sókör” (Kaszinó) megalakulásában. A kaszinó -  kulturális vonatkozású jó hatása mel
lett -  vallási és erkölcsi tekintetben mérhetetlen károkat okozott a gyülekezetnek. Az 
evangélikusság körében ugyanis nagyobb és maradandóbb hatású nevelőtényezővé 
vált, mint a templom és az iskola. Ott találtak otthonra a gyülekezet belső válságának 
okozói is.

Varga Imre már segédlelkész korában elindította a magyarosítás ügyét. Wölfel Gyula 
tanító és a későbbi gondnok személyében jó segítőkre is talált. Az 1904. október 2-án 
tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből ez így idézhető fel: „ az egybegyűlt gyülekezeti ta
gokat buzdítja, hogy utódjaik érdekében a magyarosodásnak vessék meg az alapját. ” 
Szavainak hatását pedig a következő jegyzőkönyvi idézet teszi nyilvánvalóvá: „A gyűl. 
tagok a mai határozattal egy emlékkövet állítanak maguknak az utódok előtt, hogy 
megvetették alapját a szepetneki ág. h. ev. egyházközség teljes magyarosodásának. A 
nemes érzéstől áthatva a gyűl. közgyűlése egyhangúlag kimondja, hogy: 1. Az istentisz
teletek felváltva magyarul és németül tartandók. 2. A temetési szertartások tisztán ma
gyar nyelven történjenek. 3. A keresztelési szertartás szintén magy>ar nyelven történjék, 
úgyszintén az esketés is. 4. Az úrvacsora kiosztása magyar istentiszteleten magyar, né
met istentiszteleten német beszéd keretében történjék. 5. A vallásoktatás az iskolában a 
mai folyó tanévtől kezdve magyar nyelven történjék, és ezzel az iskolának a nyelve tel
jesen magyar. A jelen tanévtől a kezdőkkel már a magyar ABC fog taníttatni. A vallás- 
oktatáshoz szükséges könyvek a tanulók szülei által beszerzendők! ”

A közgyűlés 1909. október 9-én -  Varga Imre parókus lelkészi szolgálatának ide
jén -  már úgy határozott, hogy az istentisztelet nyelve csak délután lehet német. Meg
engedte azonban: „Amennyiben a német isteni szolgálat kivételes körülmények miatt
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időközben elkerülhetetlenné válik, annak alkalmazása évenkint háromszor-négyszer a 
szükségeshez képest megengedhető. ”

A magyarosítás -  határozatban idézett -  egyszerű, ellenzés nélküli megvalósítá
sát a későbbi történések nem igazolták. A dolog természeténél fogva nem is lehetett 
egyik napról a másikra közgyűlési döntésekkel megváltoztatni, feledtetni vagy meg
semmisíteni egy olyan drága kincset jelentő örökséget, mint az anyanyelv. Nem igaz 
az az állítás sem, hogy Szepetneken „erőszakkal elvették a hívek nyelvét”. A dolog fel
vetésének nem is lenne jelentősége, ha nem vezetett volna közvetve vagy közvetlenül 
a gyülekezet szétszakadásához. Nehéz az ide vezető okokról és a következményekről 
írni a krónikásnak. Különösen akkor, ha gyökerei az érintett gyülekezetből táplálkoz
tak. Nehéz annak ismeretében is, hogy nem egyedi az eset. Nem is evangélikus a jelen
ség, és az oka nagyon is emberi. A felhozott érvek talán könnyítenek ezen. Szepetnek 
evangélikusai több helyről és több időpontban érkeztek új otthonukba, telepesként. 
Más-más hangulatú és színű közösségekből szakadtak ki. A kitelepülésre vállalkozók
ról pedig köztudott, hogy -  akár gazdasági kényszer, akár a vallásuk miatti üldözés 
következtében vállalták a kitelepülést -  nem a legmegállapodottabb egyénekből to- 
borzódtak. Igaz az is, hogy a kitelepülök nem a szellemileg értéktelenebb, hanem in
kább az értékesebb részéhez tartoztak a kibocsátó közösségnek. Tulajdonságaik között 
szerepel a vállalkozó szellem, az életrevalóság, a magabiztosság és még több olyan 
elem, amely nem előny, nem hátrány, de mindkettő lehetőségét magában hordja. Felte
hetően ebből következett, hogy a szepetneki evangélikusok a példás egyházépítő kész
ség, az áldozatvállalás és a templomosság ellenére szinte állandó belső egyenetlenke
dés között éltek. Torzsalkodásaik egyik oka például az adó alapja és kulcsa volt. Nem 
azért ellenkeztek, mert nem akartak fizetni, hanem azért, hogy melyik csoport tagjai 
(zsellérek, telkes és szőlősgazdák vagy az iparosok) viseljék a terhek nagyobb súlyát.

Wéber Sámuel lelkész erős egyénisége, példás élete nem tette lehetővé, hogy aktiv 
lelkészsége éveiben a divergens erők hatalomra jussanak. A lelkészek gyakori változá
sa idején azonban -  a gondnok vezetésével -  előretörtek, és követőkre is találtak.

Varga Imre szolgálata alig fél évig tartott, 1910. március 28-án lemondott állásáról, 
és a poprádi gyülekezet meghívására elment Szepetnekről, annak ellenére, hogy ked
véért a hívek új papiak építésébe fogtak a hatalmas papkert közepén. A hívek ugyanis 
szerették lelkészüket, nagyon népszerű volt. Emléke „rendkívüli hatású szónokként” 
maradt meg. Prédikációin a katolikusok közül is sokan részt vettek vasárnapról vasár
napra. Igehirdetései alatt annyira tömve volt mindig a templom, hogy félő volt a kar
zat leszakadása -  megelőzésére történt vasoszlopokkal való alátámasztása 1909-ben.

A lelkész távozása után a kedvéért végzett építkezés abbamaradt, sőt lebontották a 
már kb. másfél méterre a föld fölé emelt nagy épületet, és néhány hónappal később új 
helyen épült fel a kor szellemének megfelelő, modem lelkészlakás. Egyidejűleg a 
gondnoknak is távoznia kellett, de befolyása a hívek egy részénél megmaradt.

A gyülekezet rövid ideig maradt pásztor nélkül, mert 1910. április 10-én a helyettes 
lelkészként kiküldött Kirchknopf Józsefet egyhangúlag lelkészének választotta. Az ő 
szepetneki szolgálata sem tartott sokáig, mert november 17-én lemondott hivataláról, 
és Borostyánkőre távozott.
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Seregély István, Seregély Dávid városszalonaki lelkész fia -  helyettes lelkészi stá
tussal -  1910 decemberében érkezett Szepetnekre. 1911. január 29-én választotta lel
készévé a gyülekezet egyhangú szavazással. Megválasztásában döntő szerepe volt az 
egykori gondnoknak: ő „világi” papot akart.

A lelkész szolgálatba lépésének évében 732 evangélikus élt az anyaegyházban: 102 
volt az iskolai tanuló, 50 fiú és 52 leány. A tanítót Wölfel Gyulának hívták. A felügye
lői tisztséget dr. Győrffy János nagykanizsai ügyvéd töltötte be. Az egyházközséghez 
tartozó szórványok közül 17 faluban laktak evangélikusok, a legtöbben Korpaváron 
(15) és Bánokszentgyörgyön (10). Az egyházközséghez összesen 809 lélek tartozott.

A gyülekezet továbbra is áldozatkész volt. 1914 áprilisában a Riger cégtől 8 válto
zatú orgonát vásárolt 3300 koronáért. Halottaskocsit vett 2300 koronáért. 1915-ben 
200 db gyümölcsfát ültetett a lelkészkertbe.

Seregély István szolgálati ideje két világháborút érintett. Az első világháború súlyos 
áldozatot követelt a szepetneki gyülekezettől is: 22 hősi halottja nyugszik idegen föld
ben. A halotti anyakönyvben azonban csak egy név szerepel: az insbrucki kórházban 
1916. július 15-én elhunyt -  25 éves -  Topler Györgyé, akinek halálát a nyakát ért 
srapnelgolyó által keletkezett seb okozta. Ám mindnyájuk nevét és emlékét őrzi a köz
ség központjában elhelyezett hősi emlékmű a falu más felekezetű hősi halottaival 
együtt. A pótolhatatlan emberi áldozatok mellett a templom három harangja közül ket
tő ugyancsak a háború áldozata lett.

Wölfel Gyula tanító 1922-ben elhunyt. Utódjául a helyi származású Balázsovits 
Gyulát választotta meg a közgyűlésen megjelent hívek többsége (130:80 arányban) a 
másik pályázóval szemben.

Kapi Béla püspök 1923. október 29-én egyházlátogatást tartott a gyülekezetben. 
Kíséretéhez tartozott Mesterházy Sándor esperes, dr. Ittzés Zsigmond egyházmegyei 
felügyelő, Horváth Lajos egyházmegyei jegyző, gyékényesi lelkész és Horváth Olivér 
nagykanizsai lelkész. A vizsgálat időszakának egyházi állapota a püspöklátogatási kér
dőívből és a látogatást követő közgyűlés jegyzőkönyvéből tárul elénk. Felidézhető az 
iratokból, hogy az evangélikus gyülekezet és a falu többségét kitevő katolikus feleke
zet tagjai között barátságos viszony van. A gyülekezetben nincs gondozásra szoruló 
szegény. A pénzre átszámított egyházi adó mértéke az állami adó 1/3-a. A legtöbbet fi
zető személy adóterhe 105 000, a lekevesebbet fizetőé 3200 korona. Az egyház épüle
tei jó állapotban vannak. Az Amerikába való kivándorlás a gyülekezetét nem érintette. 
Lélekszámának 1/3-át azonban elvesztette az 1899-ben tartott püspöklátogatás óta. A 
hívek száma ugyanis 810-ről 564-re apadt az egyke miatt. A vallásos élet hanyatlott, de 
az egyházi öntudat erősen élt bennük. Nyáron előfordult, hogy az istentiszteleten meg
jelenők kevés száma (8-10 lélek) miatt nem volt prédikáció. „Püspök Úr Öméltósága 
a felekezeti jóviszonyról örömmel értesül, az egy gyermekrendszer pusztító hatását 
nagy elszomorodással látja, és ezen Isten ellen való vétektől óva inti a híveket. Sírásó
ja lesz a saját boldogságának és sírásója lesz nemzetének az, aki az egyke mellett meg-
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marad. Kérve kéri Okét, hogy hagyjanak fel e nemzet pusztítással. ” A templomlátoga
tással és a prédikáció elmaradásával kapcsolatban is elhangzik a püspöki feddő és intő 
szó. A hívek figyelmét a templom megbecsülésére hívja fel, a lelkészt pedig felszólítja,
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hogy „tekintet nélkül a hívek számára, délelőtt mindig legyen prédikáció, a vasárnap 
délutáni istentisztelet az ifjúságé legyen liturgiával!”

A gyülekezetnek ugyanebben az időben 18 tagú énekkara volt, és hamarosan ifjú
sági egylete is alakult. A lelkésznek a társadalom és közélet terén játszott szerepéről pe
dig ez olvasható: helybeli takarékpénztár, Polgári olvasókör, Községi ifjúsági egy
let, Hangya fogy. szövetkezet elnöke. ”

A háborúba elvitt harangok pótlására 1924 októberében Seltenhofer Frigyesnél egy 
487 kg-os „gis” és egy 272 kg-os „h” hangú harangot vettek két vagon búzáért. Az új 
harangokat 1925. február 22-én avatta fel Mesterházy Sándor esperes. A felavatási ün
nepségen a gyülekezet férfikara énekszámokkal működött közre, az igehirdetés szolgá
latát a helyi lelkész végezte. Az ünnepi alkalmat az ifjúsági egyesület műkedvelő gár
dájának előadása színesítette. Az év másik jelentős eseménye volt a gyülekezet önálló
vá válásának 100 éves jubileumi ünnepsége, amelyre a templom renoválását követően, 
ősszel került sor. A munka azonban nem állt le. 1926 júniusában szivattyús kutat sze
reltek fel a lelkészlaknál. 1935-ben az egyik szoba kisebbítésével fürdőszobát építettek 
a lelkészlakásba. 1938-ban 2200 P költséggel kívül-belül felújították a templomot.

Mindezek mellett soha nem tapasztalt, pezsgő kulturális tevékenység folyt a gyüle
kezetben. A különféle alkalmak és műkedvelő előadások rendezésében, különösen az 
ifjúság összefogásában nagy szerepet vállalt Balázsovits Gyula tanító és Lakits György 
egyháztag, a későbbi leventeoktató.

Az immár évtizedek óta érzékelhető anyagi gyarapodás és a hívekre jellemző pél
dás külső rend elhomályosította a gyülekezeten belüli válság egyre jobban elmélyülő 
jeleit -  pedig látványos volt a „látók” számára. A gyülekezet korabeli történetét leíró 
Tihanyi János lelkész méltán adta az 1911-től 1942-ig tartó idősszaknak 9yA lejtőn lefe
lé” alcímet. A tények sajnálatos módon alátámasztják az idézett szigorú megfogalma
zást, és közülük néhány közlése itt is szükséges. Előtte azonban hangsúlyozni kell, 
hogy a gyülekezet lelkésze a szepetneki szolgálat átvételekor nem volt könnyű helyzet
ben, feladatai ugyanis -  mint minden lelkésznek -  elsősorban lelki munkát, lelkészi 
szolgálatot igénylő feladatok voltak, Seregély István viszont „világi pap” volt.

A kezdeti időben voltak egyházi törekvései, de a már említett divergens erők segí
tettek azok elfojtásában. Az 1914. november 2-án készült jegyzőkönyvben ugyanis az 
olvasható, hogy amikor Seregély lelkész úgy rendezte az istentiszteleteket, hogy vasár
napról vasárnapra felváltva magyar és német istentiszteletet tartott, a volt gondnok 
mindent elkövetett azért, hogy „azokat nevetségessé tegye, akik a német istentisztelet
re jártak”. Az ilyen -  társaival együtt végzett -  cselekedetekhez jó lehetőséget biz
tosított a kaszinó. A jegyzőkönyv erre vonatkozó eseteket is tartalmaz, majd így zárni: 
„Ezért van most az, hogy nem mernek menni a hívek német istentiszteletre, a magyar
ra pedig azért nem mennek, mert nem értik, és haragból sem mennek. ” A következte
tés nyilvánvalóan túlzás, de nem alaptalan. A hivatalos egyházi vezetésből kikerült 
gondnok, a tehetséges parasztember, aki különféle adottságainak kamatoztatása révén 
a község kiemelkedően leggazdagabb emberévé emelkedett, a falu bírói tisztségét is el
nyerte, sok követőre talált. Az ő kezdeményezése volt az „ egyke vagy egyse ” is. Meg
vető gúnnyal illette azokat, akik nem osztották erre vonatkozó véleményét, és erkölcsi



vagy vallási okokra hivatkoztak. Szerepe volt abban, hogy Szepetneken is meghonoso
dott az önpusztításnak ez a veszélyes fegyvere.

A „gyilkos kór” mind erősebben éreztette hatását. 1933-ban már csak 525 evangé
likus élt az anyagyülekezetben. Ez az állapot az 53-as tanulói létszám ismeretében még 
ijesztőbb. A gyermekszám ugyanis alig több mint két évtized alatt a felére csökkent. A 
szórványközségek közül 16-ban laktak evangélikusok, de számuk csak Letenyén és 
Molnáriban haladta meg a 10-et. Az egyházközséghez 594 lélek tartozott. A templom
ban azonban az ülőhelyeket vásárolták. 1934-ben például 100 pengőt (egy csikó árát) 
fizettek a 6. sorban egy helyért (özv. Pfeiffer Jánosné -  szül. 1921 -  közlése).

Az anyagyülekezetben 1940-ben már csak 494 evangélikus élt. Dr. Balázsovits 
Gyula 59 tanulót oktatott. Az egyházközséghez 536-an tartoztak. Ma már nehéz a fo
gyás minden okát feltárni, de a két világháború közötti Szepetnek evangélikussága és 
a mai magyar társadalom között a népszaporulat és a házasságok felbontása terén sok 
a hasonlóság. Az egyke mellett a válás is divattá vált, és a közélet szereplői sem tartoz
tak mindig a makulátlanok közé.

Balázsovits tanító ellen 1939-ben fegyelmi indult, és 1940-ben az egyházi bíróság 
hivatalvesztésre ítélte. A harmincas évek elejétől a lelkésszel együtt politizáló tanító 
idejének nagy részét ugyanis elvonta a politikai munka, és ez az oktatás rovására ment, 
ami kiváltotta a gyermekes szülők cselekvő ellenzését. A lelkésznek tett panaszok 
azonban mindaddig eredménytelenek maradtak, amíg a politika nem választotta el út
jukat. Ez 1938-ban -  a lelkész szélsőséges jobbraállásával -  bekövetkezett. Ugyan
akkor a rokoni szálakkal Szepetnekhez kötődő tanító elmozdítása a lelkész feddhetet
lenségének felszínre tárását is siettette.

Seregély István lelkész gazdasági tekintetben sokat tett a faluért. A községben meg- 
honosult fejlett gyümölcskultúra, méhészet és virágkertészet megszerettetése az ő ér
deme. A nőtlen lelkész kiváló és hasznos emberi tulajdonságait (kitűnő szervezőkész
ség, határozottság, megnyerő modor, kiváló beszélőkészség) azonban felülmúlták em
beri gyengeségei. „Anyagiasságát nem tudta eléggé leplezni. Erkölcsi életére pedig 
legkevésbé sem illik a puritán vagy aszkéta jelző. ” Ezért nem áltak rendelkezésére azok 
az eszközök, amelyeket gyülekezete megtartása érdekében, támadóival szemben fel
használhatott volna. Politikai tevékenysége (Volksbund szervezése, az iskola erőszakos 
elnémetesítése, kovarcista különítmény szervezése stb.) és helytelenítendő, eltorzult 
hitvallási nézetei pedig nem hozhattak áldást lelkipásztori munkájára: a gyülekezetét 
megosztotta. Miután tevékenysége és annak veszélyei az egyházkerület elnökségének 
tudomására jutottak -  D. Kapi Béla püspök személyes intézkedése nyomán -  lelké- 
szi hivatalától meg kellett válnia.

Utóda, a bakonycsernyei segédlelkészi állásból ide érkező fiatal Tihanyi János 
(1942-1951) nehéz helyzetben -  1942. február 20-án -  vette át a szolgálatot. A hi
vatalából elmozdított, nyugállományba került lelkész „szelleme” ugyanis tovább élt a 
gyülekezetben. Előfordult, hogy az indulatok megfékezéséhez hatósági közbelépésére 
volt szükség. A megosztott gyülekezet nagyobb része hithű, vallásos gyülekezeti életet 
élt, kisebb része „becsülettel megfizette járandóságait, de templomba nem já rt”. (Idé
zet Tihanyi Jánostól.)
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A fiatal lelkészt -  magyar és német nyelven végzett szolgálatában -  gyakran he
lyettesítette apósa, Stráner Vilmos kaposszegcsői nyugalmazott lelkész, aki az 1932- 
ben elhunyt Stráner Vilmos teol. professzor fia volt. A kántori teendőket az iskolák ál
lamosítása után a lelkész felesége látta el. Az addigi kántor, Marth Béla -  az evangé
likus iskola utolsó tanítója, később tanfelügyelő, majd Zalaegerszegen középiskolai 
tornatanár és elismert sportszakember -  ugyanis a szolgálatot tovább nem vállalhatta.

A háborús megpróbáltatások és a lelkészi munka hatására Tihanyi János szolgálatá
nak utolsó éveiben már lelki ébredés jellemezte a lassan fogyó gyülekezet életét. Ám a 
lelkész is ember, ezért engedett a szülőföld hívásának, és 1951 tavaszán a Baranya me
gyei Egyházaskozár gyülekezetébe távozott, majd Györköny és szórványainak papja 
lett. Nyugdíjas éveit Budapesten töltötte, onnan tért meg Teremtőjéhez 2003. január 
20-án. Lélekben is mindig vele lévő felesége alig több mint két hét múlva követte őt.

Tihanyi János utódául Weiler Henrik nagytarcsai missziói lelkészt és nevelőt vá
lasztotta pásztorául a gyülekezet, aki 1951 májusától szolgált Szepetneken, és rengete
get küzdött azért, hogy a rábízottakat hitvallási alapon megtartsa. Igazi, hitvalló pap 
volt, akinek mindennél fontosabb volt híveinek lelki élete. A soha el nem mulasztott 
családlátogatásokon a Bibliával és énekeskönyvvel jelent meg, és „házi-istentisztele
tet" tartott. Igen jártas volt a német kegyességi irodalomban. Egy kisebb közösség ki
vételével azonban a gyülekezet nagy része nem értette meg buzgó törekvéseit, s így 
1957 decemberében ő is elment. Tolna megyében, Mucsfa-Izmény gyülekezeteinek 
papja lett, ahol 6 évi szolgálat után lemondott állásáról, és családjával együtt Ausztriá
ba települt, ahol Bécs egyik kerületében szolgált 18 éven át. Látogatóban volt itthon 
1981-ben, miközben Pécsett szívinfarktust kapott és meghalt. Izményben temették. 
Weiler Henrik szepetneki szolgálata alatt felesége volt a gyülekezet kántora.

Mind Tihanyi János, mind Weiler Henrik rendkívülien súlyos, a legújabb kori ma
gyar társadalom legnehezebb éveiben álltak a gyülekezet élén. Vesztes háborúba sod
ródott az ország. A fiatal férfiakat besorozták, egy részük a harctereken esett el, és so
hasem tért haza. Mások a helyi Volksbund propagandájára önkéntesek lettek, és felál
dozták életüket, vagy a fogságból való szabadulás után új hazát kerestek. A falu hősi 
halottainak nevét a község által emelt emlékmű, a 13 evangélikus vallásáét a templom 
külső falán elhelyezett emléktábla is őrzi. Mellettük szerepel négy polgári áldozat ne
ve is, valamint a gyülekezet egykori gondnokáé, aki a hidegháborús évek áldozata lett. 
Szantner Jánost és feleségét a közeli szőlőhegyen ledobott bomba szilánkjai ölték meg, 
a molnári szórványban lakó Csetényi Györgyöt és fiát idegen katonák gyilkos golyója 
vitte a sírba.

A háború kimenetele az átlagosnál jobban érintette a gyülekezet tagjait. Az egyre 
közeledő orosz csapatoktól való félelem arra késztette a politikailag jobban exponált 
hívek egy részét, hogy Németországba meneküljenek. 1944. december 7-én 108 lélek 
(23 család) elhagyta az országot, az útjukat szervező személy azonban még Ausztriá
ban magukra hagyta őket. A megváltozott politikai viszonyok és a kilátástalan körül
mények hazatérésre késztették a csalódott közösséget. Nagyobb részük (mintegy 70 
személy) 1945 júniusának elején visszatért falujába. A többiek is hazaindultak. A szál
lításukra fogadott tehergépkocsik egyike azonban útközben elromlott, és a rajta utazók

190



elmaradtak társaiktól. Közben peregtek a politikai események. A határokat lezárták, és 
ők kint rekedtek. Az itthon maradtak közül több „gyanús” személyt már április első 
napjaiban hosszabb-rövidebb időre őrizetbe vettek. A nagy internálás júniusban kezdő
dött. A menekülésből visszaérkezőket és még mintegy 30 személyt intemálótáborokba 
hurcoltak, ahonnan hónapok vagy évek múltával térhettek haza. Legtöbbjüket 6-8 hó
napra internálták. Leghosszabb időre -  10 évre -  Flamisch Andrást ítélte a népbíró
ság. A szabadulok egy része nem kapta vissza házát, illetve egy lakószobára korlátoz
ták lakását. Mindnyájan hatósági ellenőrzés alatt maradtak, ami különböző korlátozá
sokkal járt: nem hagyhatták el a tartózkodási helyül kijelölt települést; az illetékes 
rendőrhatóságnál hetenként egyszer, meghatározott időben kötelesek voltak jelentkez
ni; lakásukról este 6 órától reggel 6 óráig nem távozhattak el; távbeszélőt nem használ
hattak, táviratot nem adhattak fel, leveleiket ellenőrizték stb. A felügyelet személyen
ként változó időtartamig tartott, de a korábban hazatérteknél évekig fennállott. Két sze
mélynek más életet szántak. Őket családjuktól elszakítva Németországba, a szovjet zó
nába telepítettek. A szepetneki németek sorsa ennyiben tért el a más helységekben ta
pasztalt „ tömeges kitelepítéssel büntetett ” nemzetiségiek sorsától.

Az egyházi iskolát és az ingatlanok nagyobb részét 1948-ban államosították. (A 
Kossuth és a Petőfi utca találkozásánál álló iskola egy ideig oktatási célt szolgált, majd 
pedagóguslakásként hasznosították, 1972-ben lebontották, lakóházakat építettek a he
lyére). A „sváb" házakba idegeneket helyeztek, illetve a Felvidékről kitoloncolt ma
gyarokat telepítettek. Az érkezők katolikus vallásúak voltak. 1950. június 23-a hajna
lán az egész déli határövezetre kiterjesztett rendőri és ÁVH-s akció keretében hat csa
ládot -  ebből kettő volt evangélikus -, majd 1952-ben egy evangélikus családot a 
Hortobágyra internáltak.

A legdöbbenetesebb eset 1953 márciusában történt, amikor a gyülekezet gondnokát, 
Fischl Andrást letartóztatták, koholt vádak alapján statáriális bíróság elé állították, 
majd annak kegyetlen ítélete alapján kivégezték.

Az anyagyülekezet lélekszáma az ötvenes évek elejére 370-re csökkent. Az egyház- 
községhez tartozó hívek száma a szórványban élőkkel együtt alig haladta meg a 400-at. 
Az általános iskolások között 1951-ben 27-en voltak evangélikus vallásúak. 1956-ban 
életerős fiatalok hagyták el a gyülekezetei és az országot: 7-en disszidáltak.

Ilyen előzmények után a megmaradt hívek bizalma Varga Árpád balatonszárszói se
gédlelkész felé fordult, akit -  a gyülekezet egyhangú meghívása után -  1958. febru-
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ár 2-án iktatott hivatalába Lágler Béla esperes. O hűségesen szolgált 33 éven át, élete 
utolsó 7 évében súlyos betegségben szenvedve. Ezalatt létszámában folyamatosan 
csökkenő és mindinkább elvilágiasodó gyülekezetét kellett gondoznia, sokszor nagyon 
nehéz körülmények között. A csökkenés -  az ismertetett politikai körülmények egyre 
jobban érződő hatása mellett -  a gyülekezetben már a 20. század első felében is diva
tos „egyke” ekkorra már visszafordíthatatlan következményére, a falusi gyülekezetek 
legnagyobb részét sújtó urbanizációra, a fiatalok elköltözésére vezethető vissza. Varga 
Árpád azonban ilyen körülmények közt is vállalta a szolgálatot, hívei mellett maradt 
mindvégig. 1991. április 12-én hunyt el. Sírja a nagykanizsai temetőben van. Szolgála
ta alatt a kántori feladatokat felesége látta el, akinek örökébe Schnemann János lépett.
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A nehéz helyzetben lévő gyülekezet nem hagyta veszni ősei hagyatékát. 1974. szep
tember 8-án újra átadta rendeltetésének a 150 éves jubileumát megért, megújított temp
lomát és renovált lelkészlakását. A hálaadó istentiszteleten D. Káldy Zoltán és 
Dubovay Géza esperes szolgált nagy gyülekezet jelenlétében. 1988-ban belülről újítot
ták fel a templomot. A szeptember 25-én tartott ünnepi istentiszteleten dr. Harmati Bé
la püspök hirdette az igét.

f

Varga Árpád elhunyta után Deme Dávid nagykanizsai lelkész helyettesített, majd 
1991. augusztus 11-én dr. Harmati Béla püspök Horváth Ferencet -  aki korábban ka
tolikus pap volt -  evangélikus lelkésszé avatta, és megbízta a szepetneki gyülekezet 
gondozásával. 1994-ben került sor a régi parókia lebontására, s egy új gyülekezeti te
rem és lelkészlakás építésének megkezdésére. Az alapkő elhelyezése 1995. március
25-én volt D. dr. Harmati Béla püspök jelenlétében. Az építkezés óriási terhet jelentett 
a lecsökkent lélekszámú, öregedő gyülekezetnek. A tetemes költség fedezésének bizto
sítása és a külföldi támogatások évekre szétosztott összege megnyújtotta az építkezést, 
amely kettő és fél esztendeig tartott.

Időközben -  1996 augusztusában -  Horváth Ferenc új szolgálati helyre távozott, 
így Deme Dávid nagykanizsai lelkésznek kellett ismét átvennie a lelkészi szolgálatot 
és az építkezés befejezésének ügyét is. A megváltozott körülmények a gyülekezet stá
tusát is befolyásolták. A lelkészhiány, az anyagi nehézségek és a fogyó lélekszám ar
ra késztették a gyülekezetét, hogy egykori leánygyülekezetével, Nagykanizsával társ
egyházi kapcsolatra lépjen. A két gyülekezet közötti társulási egyezmény 1997. már
cius 9-én kelt.

Az építkezési munkálatok 1997 őszére fejeződtek be, s annak eredményeként az 
egyházmegye egyik legkorszerűbb gyülekezeti terme áll a hívek rendelkezésére. Ebben 
nagyon sokat segített a német Martin Luther Szövetség, a Bajor Evangélikus Egyház 
és a Magyarországi Evangélikus Egyház. Az ünnepi istentiszteletet követő felszente
lést D. dr. Harmati Béla püspök végezte 1997. október 12-én Smidéliusz Zoltán espe
res és Deme Dávid lelkész segédletével.

A kis gyülekezet 2000. június 16-án újra ünnepelt. Az 1796-ban Grazban öntött ha
rang az előző évben -  több mint 200 éves szolgálat után -  megrepedt, hasonmását 
Őrbottyánban készítették el, felszentelését e napon végezte D. dr. Harmati Béla püspök.

A szökedencsi leányegyház
Szőkedencs község Nagykanizsától északnyugatra, 25 kilométer távolságra, a 7-es fő
út közelében fekszik. A reformáció idején a Véssey család birtokát képezte, amelynek 
tagjai már a reformáció elterjedésekor felvették az evangélikus vallást, s ezt tette a bir
tokon élő nép is. Az ellenreformáció azonban itt is nagy pusztítást okozott. Csak a Tü
relmi Rendelet után, a Véssey család védnöksége alatt, 1805-ben éledt fel újra a hit, s 
alakult gyülekezet, amikor a mai evangélikusok ősei Pusztadarócról, az akkori Vas vár
megyéből, Körmend környékéről ide érkeztek. Rögtön leányegyházat alakítottak és 
Véséhez kapcsolódtak. Vése lelkésze Horváth Pál volt a megalakulás idején.

Első praeoráns (istentiszteleti szolgálatot is ellátó) tanítójuk a dabronyi születésű 
Dömölky László volt, akit rövid ideig végzett szolgálata után Raball Ferenc követett.

192



Ö közel három évtizeden keresztül (1805-1832) volt a gyülekezet helyi gondozója és 
tanítója. Munkálkodásának kezdetén -1807-ben -  imaházat és iskolát építettek.

Pál István 1832-től -  közel húsz éven keresztül -  működött a gyülekezet tanítója
ként. Az ő szolgálati idejére estek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc dicsősé
ges napjai, de a szomorú bukás legsötétebb évei is. Az előbbiek egyikén -  1848. május 
17-én -  Szőkedencsen tartották közgyűlésüket az egyházmegye küldöttei, akik öröm
mel üdvözölték az 1848. évi XX. tc.-et, és kívánták annak mielőbbi életbelépését. Ugyan
akkor kikötötték, hogy „százados, különösen az 1790/91. évi 26. te.-ben megnevezett jo
gai az egyháznak kid- és belkormányzatát illetőleg tökéletes épségben maradjanak".

Az őt követő Takács József tanító (1850-1862) hazánk és egyházunk szomorú 
éveiben szolgált Szőkedencsen. A szabadságharc elbukott, Haubner Máté szuperinten
dens börtönbe került, a kerületi felügyelői tisztséget felfüggesztették. Az önkormány
zati munkát mind a kerületben, mind az egyházmegyében megszüntették. Az egyház- 
kerület élén a császári kormány által kinevezett Wohlmuth Leopold rohonci lelkész 
állt. Ez az állapot 1860-ig tartott. A kedvezőbb körülmények a gyülekezet életében is 
változást eredményeztek: 1861-ben szép kis templomot építettek. A szabadságharc ide
jén Andorka János, a templom épitésének évében Szalay Sándor látta el Vése és a 
szőkedencsi filia lelkészi szolgálatát.

A kiegyezést követő években a gyülekezet tovább erősödött, és 1875-ben új iskolát 
épített. Akkor már Héricz Sándor (1862-1897) volt a tanitó. A gyülekezet 195 tagja 
közül 27 volt az iskoláskorú gyermek.

Ebben az időben Véssey Sándor (1870-1889) szőkedencsi földbirtokos töltötte be 
az egyházmegyei felügyelői tisztséget, aki később (1909-1912) az egyházkerület fel
ügyelője lett. Első tisztsége lemondás útján, a második váratlan halálával szűnt meg.

A század utolsó negyedében mind lélekszámban, mind anyagiakban tovább gyara
podtak, és lelkiekben is erősödtek a szőkedencsi hívek. A templom már kicsinek bizo
nyult, ezért 1900-ban -  főképpen a hitbuzgó Véssey család anyagi áldozatvállalása 
mellett -  megnagyobbították és felújították. Ünnepélyes felavatása október 21-én tör
tént. Az egyházközség lelkésze -  a több mint két évtizede Vésén szolgáló és az espe- 
resi hivatalt is betöltő -  Németh Pál volt.

A lélekszám 1910-re tovább nőtt: 245-en voltak, de az iskoláskorú gyennekek szá
ma a 35 évvel előbbi létszámhoz viszonyítva csökkent. Héricz Sándor fia, Héricz 
Zsigmond -  aki 1897-ben lépett apja örökébe -  csak 22 gyermek tanítását végezte.

A gyülekezet lélekszáma 1933-ban 195-re apadt. Boros István lévita-tanító 23 gyer
meket tanított. Az ifjúság -  29 taggal -  egyesületet alapított.

A fogyás ellenére is nagyon buzgó vallásos élet jellemezte Szőkedencs két világhá
ború közötti evangélikusságát. Evangelizációs hetek, bibliaórák, felolvasások, szavala
tok, szóló- és közös éneklések áldásos hatást gyakoroltak a kis gyülekezet tagjaira. Az 
együttlétek szervezése és vezetése Boros István lévita-tanító munkáját dicséri, akit ese
tenként diakonissza testvérek is segítettek.

A szőkedencsi filiában 1940-ben csak 185 lelket tartottak nyilván. A Boros István 
elé járó tanulók létszáma pedig 16-ra csökkent.

Az 50-es évektől folytatódott a fokozatos fogyás. Okai többfélék. A kollektivizálás,
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az urbanizáció, valamint a gyermekszületések csökkenése mind-mind a mai állapot 
előidézőiként vehetők számba.

A gyülekezet helyzete az iskolák 1948-ban végrehajtott államosítása és vele együtt 
a lévita-tanító szolgálatának megszűnése következtében rendkívül nehézzé vált. A lel
ki gondozás Véséről -  az anyagyülekezetből -  történt az 1950-es évek közepéig. Azt 
követően Teke Zsigmond Sandról, Fónyad Pál Nagykanizsáról és a nyugállományban 
lévő Horváth Lajos Gyenesdiásról gondozta a gyülekezetét. 1967-től Szőkedencs 
Szepetnek filiája lett, attól kezdve hosszú éveken át onnan kapta a lelki gondozást 
Varga Árpád szolgálatán keresztül.

Varga Árpád halála (1991) után Deme Dávid helyettesített, majd Horváth Ferenc 
szepetneki helyettes lelkész öt éven keresztül szolgált Szőkedencsen is. 1996 nyarától 
újra a nagykanizsai lelkész gondozza a mára maroknyivá zsugorodott gyülekezetét.

A megmaradtak őrzik őseik hitét, és meg akarják menteni a reájuk hagyott anyagi 
értékeket is, főképpen akkor, ha az olyan drága számukra, mint a templomuk. 1997. 
december 14-én hálaadó istentisztelet volt a kis gyülekezetben D. dr. Harmati Béla 
püspök szolgálatával, abból az alkalomból, hogy a gyülekezet tagjai a templom tető- 
szerkezetének felújítását követően áldozatos szeretettel kifestették a templombelsőt.

A mindenség Ura engedje, hogy még Szőkedencsen is sokáig lehetőség legyen az 
ilyen hálaadásokra.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK

Nagykanizsa
Lelkészek a reformáció századában: Szeremlyéni Mihály (1544-1551), Hosius 

Jakab (1574), Hohenberg Farkas (1580), N. N. (1599).
A mai gyülekezet korábbi lelkész-tanítói, lelkészei: Kohut Mihály lelkész-tanító 

(1868-1870), Kirnbauer Gyula lelkész-tanító (1870), Szilvágyi Gyula lelkész-tanító 
(1870-1881), Hiitter Lajos lelkész-tanító, segédlelkész, illetve parókus (1881-1919), 
Horváth Olivér (1920-1951), Fónyad Pál (1951-1990), Deme Dávid (1990-).

Segédlelkészek: Menyhár István (1925), Kovács Béla (1926), Loós János 
(1937-1938), Németh Zoltán (1940), Laborczi Zoltán (1941 és 1944-45), 
Smidéliusz Zoltán (1982-1984).

Tanítók, lelkész-tanítók: Péterfy Sándor tanító (1861-1862), Kapi Rezső tanító 
(1862-1864), Velekay Teofil tanító (1865-1868), Kohut Mihály lelkész-tanító 
(1868-1870), Kirnbauer Gyula lelkész-tanító (1870), Szilvágyi Gyula lelkész-tanító 
(1870-1881), Hiitter Lajos lelkész-tanító (1881-1884).

Felügyelők: Koch Mihály, Lengyel Lajos (7-1910-?), Dürr István, Petrik Dezső 
(7-1930), Kalmár Zoltán (1930-7), id. Horváth Kálmán, id. Németh Béla, Vitális 
Zoltán (7-1973-1976), Bánfalvi László (1976-1984), Horsetzky Jenő (1984- 
1990), dr. Stand László (1990-1993), Pfeifer Zoltán (1993-).

Gyülekezeti kántorok: Litvay Endre (1908-19357), ifj. Németh Béla (1936-1949), 
Horváth Olivérné (1949-1950), Héricz Jenő (1950-1954), Németh Béláné Pados 
Emma (1954-1960), Mesterházy Margit (1960-1980), Németh Béláné Pados Emma 
(1980-2000), dr. Tolnainé Demeter Csilla (2000-).
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Szepetnek
Lelkészek: Nerolodi János (1825-1827), Pongrácz (Pongrátz) Ferenc (1827-1829), 

Kardos Keresztelő János (1830-1835), Bertl Károly (1835-1855), Wéber Sámuel 
(1856-1909), Haniffel Sándor helyettes lelkész (1909), Pummer Adolf helyettes lelkész 
(1909), Görög Ernő helyettes lelkész (1909), Varga Imre (1909-1910),
József (1910), Seregély István (1910-1942), Tihanyi János (1942-1951), Weiler 
Henrik (1951-1957), Varga Árpád (1958-1991), Deme Dávid helyettes lelkész (1991), 
Horváth Ferenc helyettes lelkész (1991-1996), Deme Dávid (1996-).

Segédlelkészek: Varga Imre (1904-1905), Schrődl József (1905-1906), Szabó 
István (1906-1907), Haniffel Sándor (1907-1909), Polster Gyula (1922-1923).

Tanítók: Artner Mihály (1795-?), Löké Sándor (7-1816?), Beck Sámuel (?), 
Bebők András (?— 1820-1825?), Schöck János (1926-?), Heineck (Hainek, Heinek) 
Bálint (71853-1875-?), Ritter János (1891-1893), Wölfel Gyula (1893-1922), 
dr. Balázsovits Gyula (1923-19417), Lengyel Dezső (?), Zongor Ferenc (?), Gréczi 
Gábor (?), Németh Margit (?), Schrantz Lajos (?), Lágler Ede (?), Martos (Mayer) 
István (7-1942-7), Csíki Ibolya (?), Martos (Mayer) István (7-1946), Marth Béla 
(1946-1948).

Felügyelők: dr. Remete Géza nagykanizsai ügyvéd (7-1899-1904), dr. Györffy 
János nagykanizsai, majd budapesti ügyvéd (1904-19337), dr. Lájpczig Antal 
nagykanizsai járásbíró (7), dr. Klein Miksa (1934-1939), (!), Szantner Ferenc 
(1953-1989), Horváth Ferenc (1989-1992), (1992-2002), Szilágyi
Istvánná (2002—).

Szőkedencs
Tanítók: Dömölky László (1805), Raball Ferenc (1805-1832), Pál István 

(1832-1850), Takács József (1850-1862), Héricz Sándor (1862—1897), Héricz 
Zsigmond (1897-7), Puxbaum Etelka (7), Boros István (7-1932-1940-7), Divós 
Margit (7-1943-7).

A JELEN

A nagykanizsai gyülekezet lélekszáma a környékből beköltözőkkel ma még gyarapo
dik. Az 1990-ben bekövetkezett társadalmi változásokat követően megnyílt a lehetőség 
a gyülekezeti élet minden vonatkozásában. Jelenleg 75 gyennek jár hittanra. A hitok
tatás öt csoportban folyik a gyülekezeti teremben. A lelkész mellett felesége, Deméné 
Smidéliusz Katalin sand-pati lelkész foglalkozik a hittanosokkal. Két évig -  elköl
tözéséig -  Zámbó Karmen hitoktató is részt vállalt e nemes szolgálatból.

Több jelentős, ismétlődő egyházmegyei alkalom is volt az elmúlt években a gyüle
kezetben: lelkészgyülések, ifjúsági csendesnapok, presbiteri napok és missziói napok. 
Minden hónap 2. vasárnapján családi istentiszteletet, évenként kétszer hittanos szere- 
tetvendégséget, ősszel nagy szeretetvendégséget tartanak. A vasárnapi istentiszteletek 
jelentik a gyülekezeti élet központi alkalmait, amelyeken általában 90-100 személy 
vesz részt, minden korosztályt képviselve. Az idősebbek aránya azonban jelentősebb.

A gyülekezetnek testvérkapcsolata van a München melletti Puchheim, valamint a 
finnországi Salo nagy gyülekezetével. Mindkét gyülekezetből többször meglátogatták



és anyagiakkal is támogatták a kanizsai testvéreket. A helyi gyülekezet tagjai közül is 
többen megfordultak már mindkét helyen. A gyülekezeti énekkar 1991-ben alakult új
ra, és éveken át fellépett a gyülekezet jelesebb alkalmain. 2002 nyarától -  karvezető 
és énekkari tagok híján -  szolgálatuk szünetel.

A gyülekezet presbitériuma ma azon munkálkodik, hogy felkutassa, felkeresse, majd 
behozza a gyülekezetbe azokat az evangélikusokat, akik a városba költözve még nem 
találtak utat a templomhoz, vagy okkal, ok nélkül elmaradtak onnan. Remélik, Isten se
gítségével -  egy segédlelkészi státus biztositása mellett -  lehetőség nyílik erre éppen 
úgy, mint a helyben vagy szórványban élő hívek még teljesebb lelki gondozására.

A szepetneki kis gyülekezetben is az istentiszteletek jelentik a hívek legrendszeresebb 
együttlétét. A vasárnapi alkalmakon általában 15-20 fő vesz részt, s évenként rendszere
sen tartanak szeretetvendégséget. A gyermekek hittan- és konfirmációi oktatása megol
dott. A Német Kisebbségi Önkományzattal kötött együttműködési megállapodás lehető
vé tette a gyülekezeti terem teljes felszerelését, és várható az épület idősek közösségi há
zaként való hasznosítása is. Mind a gyülekezet, mind a lelkész arra törekszik, hogy a kor
szerű épület által biztosított lehetőségek a lelki épülést szolgálják.
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NEMESPÁTRÓI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8857 Nemespátró, Rákóczi u. 6. Telefon/fax: (93) 377-015 (Surd) 
Lelkész: Smidéliusz Zoltán.
A lelkész lakhelye: 8856 Surd, Hősök tere 15.
Önállósulásának éve: (1600 körül), 1783.
Anyakönyveit 1783-tól vezeti.

Nemespátrói anyaegyház
Lélekszám: 242/269/240. Presbitérium: Szmoclics Zoltán felügyelő, Győrffy Gézáné 

pénztáros, Szmodics László gondnok, Szakáll Sándor jegyző, Bíró Ibolya kántor, Bebők 
Ferenc (Adám), tBebők Ferenc (Baka), tBebők Sándor (Csire), Dömötörffy Jánosné 
(Ander), Dömötörffy József (Bálint), Dömötörffy József (Kisander) egyházmegyei 
küldött, Dömötörffy József (Kisbalogh), Dömötörffy Sándor (Balogh), Fekete József, 
Szabados Józsefié, Szakáll József (Döme), Szakáll Miklósné, Tóth Jánosné, Győrffy 
Róbert és Dömötörffy Zoltán (Bálint) egyházmegyei küldött.

A GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Zala megye délnyugati dombjai között, Nagykanizsától déli irányban, mintegy 16 
kilométer távolságra bújik meg Nemespátró község.

A tatárjárás után létesült település. Okmányokkal is bizonyítható története több 
mint 700 éves múltra tekint vissza. Egy 1298-ból származó oklevélben „Patria" né
ven jegyezték a somogyvári apátság egyik településeként. A ma is ott élők legtöbbjé
nek ősei az utolsó Árpád-házi királytól, III. Andrástól nemességet kaptak. E kiváltsá
gukat 1719. június 16-án kelt adománylevelével III. Károly is megerősítette. Bebők, 
Dömötörfy, Győrffy, Szakáll és Bolla ősi pátrói nemesi családok. A későbbiek a Bögri, 
a Fekete, a Daxner és a Szmodits családnevet viselők ősei.

A gyülekezet történetét feldolgozó Mesterházy Sándor szerint Nemespátró lakói 
már a reformáció hajnalán (1540-1570) evangélikussá váltak. Ezt a reformáció terje
dését támogató Nádasdy Tamás birtokainak közelségéből feltételezi, sőt, lehetségesnek 
tartja, hogy „éppen Szeremlyéni Mihálynak, Nagykanizsa vándorpapjának (1544 tá
ján) a vidéki falvakban mondott prédikációiból ismerték meg Nemespátró lakosai a re
formáció tanait ” E forrás alapján már a török hódoltság idején „ Bebők Pál fundusán ” 
állt „a régi Evangelica Lutherános Templomunk"

Ebbe a -  fatalpra épített -  templomba jártak a környékről (Gyékényesről, Porrog- 
szentkirályról, Liszóból, Surdról, Bükkösdről) is a hívek, még katolikus vallásúak is. 
Állagát megfelelő gondozással és tatarozással sikerült megőrizni az 1720 körüli évekig.

Payr Sándor egyháztörténész szerint a 17. században Nemespátró Surd filiája lehe
tett, mert Musay püspök 1661-ben nem említi a közelmúltban megszűnt vagy még 
fennálló gyülekezetek között.

A török hódoltság idején a gyülekezet viselte a megszállás terheit. A török pasák be
hajtották az adót, és az egyéb szolgálatok teljesítését is szigorúan megkövetelték, de a
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reformáció ügye iránt bizonyos közönnyel viseltettek. A reformáció híveinek igazi 
megpróbáltatásai Kanizsa török uralom alóli visszafoglalása (1690) után kezdődtek. A 
vidék I. Lipót uralma alá került, és ezzel teret nyertek a reformáció ellenségei. Az el
lenreformáció hívei,,a fegyver hatalma általifoglalás"-ra hivatkozva állították, hogy 
a protestánsoknak ezen a vidéken nincs létjogosultságuk: nem gyakorolhatják szaba
don vallásukat. S ebbeli meggyőződésüknek egyre súlyosabb és kézzelfoghatóbb tanú
jelét adták. A nemespátróiak e nehéz időkben is szilárdan ragaszkodtak hitükhöz, s lel
készeik vezetése alatt kitartottak mellette.

A kor lelkészeiről kevés hiteles adattal rendelkezünk. Az első, akiről biztosan tu
dunk, Perlaky János volt, akinek fennmaradt a nemespátrói templomban 1703. Szent- 
háromság 13. vasárnapjára írt prédikációja is. Az őt követő Verbay (Payr Sándornál: 
Verbói), Filo, Rossiár (Rozár) lelkészekről nevükön kívül csak azt tudjuk, hogy Filo in
nen Iharosberénybe, Rossiár (Rozár) Porrogszentkirályra ment. Továbbá ismert, hogy 
az 1731-ig Nemespátrón működő lelkészek közül kettő a községben halt meg.

A templom düledező állapota miatt az 1720-as években magánházaknál, családok
nál tartották az istentiszteleteket. Az üldözések és a zaklatások végül is arra kénysze
rítették a híveket, hogy az artikuláris helynek „elismert’' Surd gyülekezetéhez csatla
kozzanak társgyülekezetként.

Surddal közös lelkész-tanítójuk -  a Surdon lakó Árvái András -  biztatására már 
1731-ben új templomot építettek a Nagyfi Csikós Gergely és neje, Szakái Ilona által 
ajándékozott telken. A templomban minden harmadik, majd ötödik vasárnap istentisz
teletet tartottak a társgyülekezet mindenkori lelkészei. A templomépítés külön érdekes
sége az, hogy erre éppen akkor került sor, amikor megjelent III. Károly rendelete, a 
Carolina Resolutio príma, amely csak az artikuláris helyekre kívánta szorítani a nem 
katolikusok nyilvános vallásgyakorlatát. A templom mestergerendájába a következő 
feliratot vésték: ,,Aedificatum hoc templum 1731-o sub concionatore Árvái And. ” (Ez 
a templom 1731-ben épült Árvái András hivataloskodása alatt.) A hagyomány szerint 
a szentmihályhegyi plébános kisszámú katona támogatásával el akarta foglalni az új 
templomot, de a falu nemes, hitéhez és templomához hű népe elűzte a betolakodókat.

Önállósulási törekvéssel fordultak 1749-ben Miskey Ádám nemesdömölki (ma Cell- 
dömölk) espereshez, de ő lebeszélte erről a pátróiakat: „ Nincsen most ideje, hogy két Pré
dikátort tartson, bár az egy maradhasson a két f  aluban. ” Ezért lehetséges, hogy Fábri 
Gergely püspök 1750. évi jegyzékében Surd filiájaként szerepel Nemespátró. Feliratos 
gerenda tanúsítja, hogy egy évvel később -  Suhajda György surdi és nemespátrói lel
készsége idején -  iskolát építettek a hívek. Halála után (1751-1755) Berke Ádám volt 
a gyülekezetek lelkésze, de kanonikus hibái miatt hamar meg kellett válnia hivatalától.

Utódját, Kuzmics Istvánt, a rendíthetetlen buzgóságáról, az Újszövetség vend 
nyelvre fordításáról és a hívek között végzett egyéb áldásos tevékenységéről sokfelé is
mert lelkészt munkálkodásának második évében, 1757-ben a szentmihályhegyi plébá
nos vádaskodására a vármegye eltiltotta a Nemespátróban végzendő szolgálatoktól. A 
nehéz helyzetbe került gyülekezet bátorításra szorult. Ennek tulajdonítható, hogy 
Perlaky Gábor kemenesaljai alesperes 1766 októberében meglátogatta a pátrói híveket. 
Mesterházy Sándor könyveiben egy korábbi -  1759. márciusi -  látogatást is említ,



amelyet Perlaky Gábor alesperes és Dubovay János kertai lelkész végzett Kuzmics 
István surdi lelkész jelenlétében. Payr Sándornál viszont az olvasható, hogy akkor 
Perlaky Gábor még Sárszentlőrinc fiatal papja (!) volt, és csak 1765-ben került Nemes- 
Dömölkre. Ott választották alesperessé októberben!

A nehézség nem szűnt meg, sőt, nőtt. Egyrészről azért, mert 1779. december 22-én 
elhunyt Kuzmics István, és új lelkészről kellett gondoskodni a társult gyülekezetnek, 
másrészről az új lelkésznek, Bakos Mihálynak sem engedélyezték a nemespátrói szol
gálatot, ugyanakkor a megyei hatóság 1780. augusztus 9-én Kozma Miklós tanítót is 
eltiltotta a templomi szolgálattól. Még ez sem volt elég, mert csak a II. József által 
1781-ben kiadott Türelmi Rendelet mentette meg a pátróiakat attól, hogy egy vizsgá
lat koholt vádjai alapján hozandó ítélettel templomukat végleg bezárják és átadják a ka
tolikusoknak.

Ugyancsak a Türelmi Rendelet következménye, hogy 1782-ben tatarozhatták temp
lomukat. Újabb egy év múlva már nemcsak felújított templomuk volt, hanem olyan is, 
amelyet használni is szabad, mert 1783. július 7-én a helytartótanács engedélye lehe
tőséget biztosított gyülekezet „felállítására , s ezzel a nyilvános istentiszteletetek tar
tására. Ebben nagy szerepe volt annak is, hogy a pátróiak nemesek voltak, mert akkor 
Nemespátrón még nem volt meg a gyülekezetté alakuláshoz szükséges száz család.

A Surdtól immár elvált és ismét anyaegyházzá szerveződött gyülekezet Nyíró Zsig- 
mondot választotta lelkészének, akit 1783. szeptember 6-án iktattak hivatalába Bakos 
Mihály surdi lelkész jelenlétében. A prédikátor még abban az évben megkezdte az 
önálló gyülekezet anyakönyveinek vezetését. Háromévi szolgálat után azonban Zala- 
istvándra távozott, hogy az ott szerveződő gyülekezetnek legyen a pásztora.

Utódjául Berke Balázst választották. Működése nem volt hosszú idejű, mert felesé
ge gyermekszülésben történt elhalálozása után Hodoson vállalt lelkészi hivatalt. Az őt 
követő fiatal Ritzinger Pál nagy lelkesedéssel kezdte meg szolgálatát 1792-ben.

A lelkészváltozások mellett a tanítóváltozások -  Fodor István 2 esztendei, Józsa 
Zsigmond 12 évi szolgálata, majd váratlan halála -, valamint Hrabovszky Sámuel 
szuperintendens 1789. október 22-én tartott egyházlátogatása jelentett fontos ese
ményt a század végén a gyülekezet életében.

A 19. század első évében a régi mellé új harangot öntettek Pécsett, és új haranglábat 
állítottak. 1802-ben pedig a roskadozó, ugyancsak fából épült templom helyett új temp
lom építésébe kezdtek, amelyet 1803-ban Balliér István porrogszentkirályi esperes szen
telt fel Ritzinger Pál közreműködésével. Ez a harmadik templom is fából épült, de tága
sabb volt, zsúptető fedte, s oszlopait és oltárát szép faragványok díszítették.

A külső fejlődést azonban nem követte a belső, a lelki gyarapodás. Maga a lelkész 
is megfeledkezett magasztos hivatásáról, és hivatalának elhagyására kényszerült, hogy 
aztán később új erőre kapva, az eőri-szigeti gyülekezetben munkálkodjon. Ritzinger 
Pál után elment a gyülekezetből Ritzinger Ádám (1799-1804) tanító is, aki valószí
nűleg a lelkész testvére volt.

Ám az Úr nem hagyta el népét. 1804-ben Boros István zalaistvándi lelkész és Sas 
János frissen végzett tanító személyében olyan férfiakat küldött, akik a „ kissé hanyat
ló gyülekezetei, Isten segítségével, a virágzásnak állapotjába juttatják”.
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Az ő munkálkodásuk alatt -  1806-ban -  három szobával, konyhával, kamrával és 
pincével, fából, zsúptetővel új lelkészlak, valamint -  1812-ben -  új iskola és tanító
lak épült, de ami a legfontosabb, megújult a hívek lelki élete is.

Kis János szuperintendens 1814. május 7-én és 1819. május 3-án látogatta meg a 
gyülekezetét. Az utóbbi canonica visitátión kíséretébe tartozott Véssey László Somogy 
vármegye táblabírája, Balliér István somogyi esperes, Tessedik Sámuel surdi és 
Csengető (Tsengető) Mihály légrádi lelkész. A falu lakóinak száma akkor 557 volt, 
akik közül 531-en az evangélikus egyházhoz, 12-en a reformátushoz és 14-en a római 
katolikushoz tartoztak. A vallásos életet jól tükrözi, hogy vasárnap a délelőtti istentisz
telet mellett délutáni katekizációk, hétköznap reggeli könyörgések és írásmagyaráza
tok voltak a gyülekezet gyakorlatában.

A rendszerető, szigorú Boros István másfél évtizedes áldásos szolgálat után a sikáto- 
ri gyülekezetbe távozott. Helyére 1820-ban a fiatal Kápli Istvánt választotta lelkipászto
rának a gyülekezet. A tanítólaknál melléképületeket emeltek (1822), és megnagyobbí
tották (1825) az iskola épületét. A lelkész nagy buzgalommal, jó sáfárkodással végzett 
szolgálatának a hirtelen jött, rövid ideig tartó, gyógyíthatatlan betegséget követő halál 
vetett véget. 1828-ban hunyt el, 43 évesen.

Utóda László Károly, a mencshelyi lelkész fia lett, akinek pátrói működése 
(1828-1832) még elődjénél is rövidebb ideig tartott. Alig 4 évi szolgálat után, házas
ságának ötödik hónapjában ragadta el a halál a fiatal lelkészt. Erre az időre esett Kis 
János szuperintendens harmadik egyházlátogatása, amelyre 1829. október 4-én került 
sor. A felvett vizsgálati jegyzőkönyvből kiemelendő az úrvacsora minden újhold vasár
napján való kiszolgáltatásának elrendelése.

A gyülekezet új lelkipásztora 1832 májusától a gyékényesi segédlelkészi állásból 
meghívott Takács (egyes forrásokban: Takáts) István lett, aki iskoláit Sopronban és 
Bécsben végezte. Az ő szolgálata alatt -  1834-ben -  tatarozták a templomot és a kar
zatot. 1836-ban és 1844-ben Pongrácz Ferenc esperes tartott egyházlátogatást 
Nemespátrón. Lélekszámúk a második vizsgálat idején 530, a tanulók létszáma 85 volt.

Haubner Máté szuperintendens 1847. október 21-22-én vizitált. Ezen a püspöki 
egyházlátogatáson a főpásztor már „Luther-kabátban "jelent meg, és buzdította a he
lyi lelkészt is -  aki addig egyszerű palástban végezte a szertartásokat -  annak beszer
zésére, amit a lelkész a későbbiekben meg is tett.

Az időközben megrepedt harang helyett 1850-ben Varasdon öntettek új, 483 fontos 
nagyharangot. A század elején épült iskolát eladták, s a templommal szemben vásárolt 
telken -  1864-ben -  téglából, cseréptetővel új iskolát építették. Új templom építésé
re is előkészületeket tettek, s évekig tartó gyűjtés eredményeként 1868-ban elkezdték 
építését. A következő évben -1869-ben -  már fel is szentelhették román stílusban 
épült, ma is álló negyedik templomukat. A régi lelkészlakást is eladták, új épült helyet
te 1875-ben. Ekkor a gyülekezetben 600 lelket tartottak nyilván. A tanulók száma 84 
volt. A tanítót Szucsányi Józsefnek hívták.

Az idős Takács István lelkész mellett 1880-tól segédlelkészek -  Szilvágyi Gyula 
(1869-1870), Junkuncz Sándor (1877-1880), Faith Antal „ öreg káplán ” (1884-1885) 
és Mesterházy Sándor (1885-től) -  szolgáltak 1891-ben bekövetkezett haláláig.
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Ekkor választotta parókus lelkészévé a gyülekezet a már hatodik éve segédlelkész
ként működő Mesterházy Sándort, akit 1891. október 25-én iktatott hivatalába Németh 
Pál esperes Hütter Lajos nagykanizsai segédlelkész és Szalóky Elek surdi lelkész köz
reműködésével.

Közben -  1881-ben -  a nyugalomba vonult Szucsányi József tanító helyére 
Héricz Sándor került, akinek mind az evangélikus gyülekezet, mind Nemespátró köz
ség ifjúsága és valamennyi lakója érdekében végzett 45 évi munkálkodása kiemelke
dik az ugyancsak elismerést érdemlő tanítóelődök és -utódok munkálkodása közül is. 
Az 1890 és 1910 közötti években egyedül, osztatlan iskolában tanított 100-as létszá
mon felüli gyermeksereget és 40-50 ismétlő iskolást. Köztük voltak a helybeli katoli
kus vallású gyermekek is. Egy akkor készült jegyzőkönyvben ez olvasható: „A gyere
kek valósággal szeretettel csüngnek a tanítón, figyelnek minden szavára. A tanító és ta
nítványok között szoros lelki kapcsolat van. A feladott kérdésekre bátran, értelmesen és 
gyorsan felelnek. Minden tantárgyban szép az eredmény. Ének és számolás bámulan
dó. Kitűnő iskola. ” A tanító könyvelt a hitelszövetkezetnek, kérvényeket írt, s tőle ta
nulták a falubeliek a szőlőoltás és a gyümölcsfa-nemesítés „mesterségét”.

Orgonát építtettek 1887-ben Szalai Sándor székesfehérvári mesterrel, majd egy év 
múlva keresztelőmedencét vásároltak. 1893-ban új iskola épült, s a régit tanítólakássá 
alakították. 1896-ban -  a millenniumi ünnepségre -  készült el a templomhoz vezető 
lépcső, s akkor ültették a templom előtti hársfákat is. Két évvel később nőegylet alakult.

A gyülekezetét 1899. május 29-én Gyurátz Ferenc püspök látogatta meg, akit töb
bek között a tanító által vezetett négyszólamú férfi énekkar köszöntött. A vizsgálat al
kalmából tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből ismeretes az, hogy a püspök kíséretéhez 
tartozott Berzsenyi Sándor egyházmegyei felügyelő, Németh Pál esperes, Balogh 
István porrogszentkirályi, Mesterházy Sándor helybeli és Szalóky Elek surdi lelkész, 
Boné Kálmán csurgói szolgabíró, Záborszky Kálmán szentkirályi és Héricz Sándor 
helybeli tanító, s a közgyűlésen a gyülekezeti tagok „teljes számban” jelen voltak. A 
jegyzőkönyvben mind az elismerésre, mind a komoly buzdításra és intésre találhatók 
példák. Egyik pontja szerint a püspök felhívta a gyülekezetei arra, hogy az iskolás 
gyermekek fahordását szüntessék be, és az ügyet lehetőleg készpénz fizetése mellett 
rendezzék. Egy másikban pedig ajánlotta -  nyilván az igazságosabb teherviselés ér
dekében -, hogy az egyházi adó ne csak a párok után legyen meghatározva.

Az 1900-ban végzett népszámlálás adatai szerint a falunak 845 lakója volt, közülük 
711 az evangélikus, 123 a római katolikus és 11 a zsidó vallású.

A gyülekezet presbitériuma 1902-ben: Bebők Ferenc (Dávid Samu), Bebők József 
(Dávid), Bebők József (Dávid Samu), Daxner József (Nagy), Dömötörfy Ferenc (Ba
log), Dömötörfy József (Bariska), Győrffy Ferenc (Gergely), Győrffy István (Ger
gely), Győrffy János (Gergely), Győrffy János (Peti), Győrffy József (Gergely), Pápai 
Mihály (Hegedűs), Szakáll János (Nagy), Szakáll József (Gergely), Szakáll Sámuel 
(Miklós), Szmodics János (Bemát). Gondnokok: Dömötörfy János és Szakái József. 
Egyházfi: id. Győrffy Ferenc (Csonka). Felügyelő: dr. Andorka Elek vármegyei fő
ügyész. Lélekszám: 707. Született 13 gyermek, konfirmáltatott 13 gyermek, házasság
ra lépett 6 pár és meghalt 16 személy.



A gyülekezet 1910-ben 701 lelkes volt. Héricz Sándor tanító 99 gyermeket (49 
fiút, 50 leányt) tanított.

Mesterházy Sándor lelkész és Héricz Sándor tanító áldásos munkája nyomán a szá
zad elején fellendült a gyülekezet élete, s túlnőtt annak keretein. A gyülekezetben bib
liamagyarázó esték indultak 1914-ben, s kezdeményezésükre hitel- és hangyaszövetke
zet alakult a faluban. A község lakóinak népművelő előadásokat tartottak.

Az első világháborúban elesettek emlékére 1923-ban új harangot öntettek Sopron
ban. Két évvel később D. Kapi Béla püspök látogatta meg a gyülekezetét. Az 1926-ban 
nyugalomba vonult Héricz Sándort fia, Héricz Jenő követte a katedrán.

A gyülekezetben 1933-ban 679 lelket tartottak nyilván. Héricz Jenő tanító elé 86 gyer
mekjárt. A gyülekezet felügyelője Boleman Éhn Mihály csurgói gyógyszerész volt.

Az 50 éven keresztül Nemespátrón szolgáló -  ebből 12 éven át esperesi tisztséget 
is betöltő -  Mesterházy Sándor lelkész után Sommer (Szomjas) Károly váci segédlel
készt választotta a gyülekezet pásztorául, akit az új esperes, Horváth Lajos iktatott hi
vatalába 1935-ben.

Két év múlva elvégezték a templom tetőzetének cseréjét, valamint külső és belső 
felújítását. A munkálatok 6900 pengőbe kerültek, amelyet a gyülekezet az ősök hitéhez 
méltó áldozatkészséggel -  egyévi rendkívüli adó és önkéntes adományok útján -  te
remtett elő. A belső berendezések megújításának költségét (290 P) a nőegylet viselte. 
A teljesen felújított templom felavatását Horváth Lajos esperes végezte 1937. szeptem
ber 26-án.

Másodszor látogatta meg a gyülekezetét 1940-ben D. Kapi Béla püspök. A hívek 
száma akkor 659 volt, és a csökkenés tendenciáját jelezte. Iskolába 97 gyermek járt.

A második világháború megkímélte a falut, de a frontokon elesett katonák gyógyít
hatatlan sebeket hagytak a gyülekezet tagjaiban.

A háború befejezését követő évben villámcsapás érte és megrongálta a templomot. 
A kijavítása utáni felavatás szolgálatát Horváth Lajos esperes végezte 1946. május 
19-én. Az ünnepi eseményt követően ifjúsági konferenciát tartottak mintegy 220 főnyi 
fiú és lány küldött részvételével. A fiatalok a környező falvak evangélikus gyülekeze
teiből érkeztek. Az előadások címei: ,A mai ifjúság”, „ Vigyázzatok!”, „Mit vár Krisz
tus a mai ifjúságtól? "

Az iskolát 1948-ban államosították, amelynek utolsó egyházi tanítója Zsupanek 
István volt. A lelkészlakásba 1961-1962-ben vezették be a villanyt és a vizet, majd a 
templom renoválásába kezdtek. A felújított templomot Káldy Zoltán püspök szentelte 
fel 1964. ádvent 2. vasárnapján. Az újabb püspöki látogatásra 1969-ben -  a parókia 
felújítását követően -  került sor. Az orgonát 1972-ben, a harangokat 1976-ban villa
mosította a gyülekezet.

Szomjas Károly 44 évi nemespátrói szolgálat után 1979-ben vonult nyugdíjba. 
Nyugdíjas éveit Nagykanizsán töltötte egykori hívei és a város szeretetétől övezve. 
1990-ben halt meg. A nemespátrói temetőben várja a feltámadás Urát.

Szomjas Károly nyugalomba vonulása után három évig Fónyad Pál nagykanizsai 
lelkész pásztorolta a pátrói gyülekezetét is.

D. Káldy Zoltán püspök 1982-ben Smidéliusz Zoltán nagykanizsai segédlelkészt
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küldte a gyülekezetbe, akit 1986-ban -  a templom külső és belső tatarozását követő 
szenteléssel egy időben, együttes ünnepség keretében -  iktatott parókus lelkésszé 
Sólyom Károly püspökhelyettes és Dubovay Géza esperes.

Három évvel később (1989) a megrepedt „varasdi” harangot újraöntették, és felújí
tották orgonájukat. A hálaadó istentiszteleten D. dr. Harmati Béla püspök szolgált.

A gyülekezet lelkészét -  aki a gyékényesi gyülekezetnek is pásztora -  1991-ben 
a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye esperesévé választották. Beiktatására a 
nemespátrói templomban került sor április 7-én.

f

Uj, harmadik harangot vásároltak a hívek 1992-ben. 1994-ben a visszakapott isko
lát gyülekezeti házzá alakították. 1997-ben a gyülekezeti házban levéltárat hoztak lét
re. Mind az esperesi beiktatást, mind az azt követő három jelentős esemény felavatási 
szolgálatát D. dr. Harmati Béla püspök-elnök végezte.

A hálás utódok 1998-ban síremléket állítottak Héricz Sándor tanítónak, de nemcsak 
a múltban hűségesen munkálkodó tanítóról történt megemlékezés. A jelenre és a jövő
re tekintve, 2003-ban átalakították és teljesen felújították gyülekezeti házukat a pátrói 
hívek. Az épületet november 9-én szentelte fel Ittzés János püspök.

A gyülekezet lelkésze 2000. május 27-ig szolgált esperesként. 2000. október 7-én 
Smidéliusz Zoltánt az újjáalakult Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület köz
gyűlése püspökhelyettessé választotta -  2001-től ő az új zsinat lelkész-elnöke is.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK

Lelkészek: Perlaky János (7-1703?), (?), Filo Miklós (7-1707),
r  __

Rossiár (Rozár) Dániel (?). Surddal közösen: Árvái András lelkész-tanító (1718-1742), 
Suhajda György (1743-1751), Berke Adám (1751-1755), Kuzmics István (1755- 
1779), Bakos Mihály (1780-1783). Ismét önállóan: Nyíró Zsigmond (1783-1787), 
Berke Balázs (1787-1791), Ritzinger Pál (1792-1803), Boros István (1804-1819), 
Kápli István (1820-1828), László Károly (1828-1832), Takács István (1832-1891), 
Mesterházy Sándor (1891-1935), Szomjas (Sommer) Károly (1935-1979), Fónyad 
Pál helyettes lelkész (1979-1982), Smidéliusz Zoltán segédlelkész, helyettes lelkész, 
majd lelkész (1982-).

Segédlelkészek: Szilvágyi Gyula (1869-1870), Junkuncz Sándor (1877-1880), Faith 
Antal (1884-1885), Mesterházy Sándor (1885-1891), Szepesi István (1934-1935), 
Ládonyi (Ladila) György (1935-?).

Tanítók: Árvái (Arvay) András (1718-1751?), Sifter Mátyás (1755-1768), (!), 
Adamits János (1775), (!), Kozma Miklós (1778-1782), Fodor István (1783-1785), 
Józsa Zsigmond (1785-1797), Ritzinger Ádám (1799-1804), Sas János (1804- 
1853), Szucsányi (Szutsányi) József (1853-1881), Héricz Sándor (1881-1926), 
Héricz Jenő (1926-1943), Zsupanek István (1943-1948).

Felügyelők: Véssey Ferenc (1814-1828?), Andorka Gyula (?), Dömötörfy 
Sándor (1876?-1878?), dr. Andorka Elek (1879-1924), Boleman Éhn Mihály 
(1924-1937), (!), Záborszky Kálmán (1939-1953), Héricz Jenő (1953), Győrffy Sán
dor (1954-1970), (!), Bebök János (1972-1985), Dömötörffy Jenő (1986-2002), 
Szmodics Zoltán (2002-).
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A JELEN

A nagy múltú nemespátrói gyülekezet önálló. Amint a múltban, úgy ma sincs filiája, 
nincs fiókgyülekezete, és nincs szórványa sem, de templomában hangzik az ige, mint 
évszázadokkal ezelőtt. Sajnos lélekszáma apad, de a gyülekezet élni akar. Az iskolás
korú gyerekek hitoktatása a szomszédos surdi iskolában, 4 csoportban és egy gyüleke
zeti gyermek bibliakörben történik.
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A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1933, Pohámik Nyomda. 
Evangélikus Élet, 1997/46, 2000/44.
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PORROGSZENTKIRÁLYI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8858 Porrogszentkirály, Fő út 46. Telefon: (82) 472-028 
Lelkész: Sikter János.
Önállósulásának éve: (16267), 1783.
Anyakönyveit 1784-től vezeti.

Porrogszentkirályi anyaegyház
Lélekszám: 154/168/147. Presbitérium: Horváth János felügyelő, Balázs Erzsébet 

iratterjesztő, Horváth Sándor, Kardos János, Kardos Jánosné egyházmegyei küldött, 
Kovacsics János, tKovács István gondnok és pénztáros, Papp Miklósné jegyző, Ritecz 
Józsejhé, Szlávecz Károlyné számvevőszéki tag, Varga Jánosné számvevőszéki elnök, 
Vargáné Papp Ágnes.

Csurgónagymartoni leányegyház
Lélekszám: 22/22/22. Presbitérium: Füstös Ferencné, Küher Józsefné, Soós 

Gyuláné, mindhárman gondnoki tisztséggel.
Porrogi leányegyház
Lélekszám: 109/109/94. Presbitérium: Kránicz János gondnok, Bódis Lászlóné, 

Dömötör Jánosné, fHorváth Györgyné, Horváth Sándorné, Pintér Józsejhé, Tamás 
Jánosné, Tímár Jánosné, Vármos Jánosné.

Porrogszentpáli leányegyház
Lélekszám: 38/37/31. Presbitérium: Lancsák Istvánné gondnok, Bíró Imréné, 

Lancsák István, Pécsi Jenőnk
Somogyszobi leányegyház
Lélekszám: 32/39/32. Presbitérium: Pálfi Istvánné gondnok, Ángyán Józsefné, 

Csősz Győző, Farkas Jánosné, Hodorics Jenőné, Horváth Györgyné, Pelőcz Jánosné, 
Wittlinger Zoltán.

Szórványai és lélekszámúk: Berzence (31/10/9), Kaszó (I/-/-), Segesd (23/6/6).
Az egyházközség lélekszáma összesen: 410/391/341.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

A porrogszentkirályi anyaegyház
Porrogszentkirály Somogy megye nyugati szögletében, közel a Dráva által határolt Hor
vátországhoz, Csurgó város szomszédságában, szép tennészeti környezetben fekszik.

A gyülekezet történetének kezdetét homály fedi. Tény, hogy Porrogszentkirály, ha
sonlóan a környező településekhez, a reformáció nagy pártfogójának, a lutheránus 
Enyingi Török Bálintnak a birtoka volt. Ebből feltételezhető, hogy a reformáció hajna
lán már itt is voltak evangélikusok, akik gyülekezetét alakítva gyakorolták hitüket.

Bizonyos, hogy a 17. század elejétől már nagyobb számban laktak itt -  az akkor 
Szentkirály néven ismert településen -  evangélikusok, és gyülekezeti élet folyt. Erre 
példa az 1626-ban tartott újkéri zsinat, amelyen Légrádi Gergely mint szentkirályi lelkész
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írta alá hitvallási iratunkat. Ismert az is, hogy Kis Bertalan püspök 1631 -ben Zalanthai 
Pétert a Somogy megyei Szentkirályra avatta fel lelkésznek. in pagum
Szent Király comitátussomigiensis. ”)O később reformátussá vált, és kisbajomi refor
mátus lelkészként vett részt a kiskomáromi gyűlésen. Távozásával nem veszített az 
evangélikus egyház, mert garázda magatartása miatt sok panasz volt ellene.

Nem bizonyított viszont az, hogy az evangélikus Egyesség Könyvét 1645-ben alá
író Horváth Györgyöt és az 1648-ban aláíró Miskolczy Mihályt a Somogy megyei vagy 
a Vas megyei Szentkirályra avatták fel. (Payr Sándor az utóbbit valószínűsítette.) 
Mindettől függetlenül Musay Gergely evangélikus püspök 1661-ben készített lajstro
mában a somogyi Szentkirályt az anyagyülekezetek között sorolja fel.

A török hódoltság idején ez a vidék mentes volt az ellenreformáció viharaitól, ezért 
is jöttek erre a tájra Vas vármegyéből a hitük miatt üldözött, vend nyelvű evangéliku
sok 1718 körül. Különösen Porrogon telepedtek le nagyobb számban. A gyülekezeti 
élet központja is itt alakult ki abban az időben. Akkor még nem sejtették, hogy hitük 
miatt itt is üldöztetés vár rájuk. Sajnos hamar csalódniuk kellett, mert az ellenreformá
ció a töröktől visszafoglalt területeken egyre erősebb támadásba lendült, és akadályoz
ta -  esetenként megszüntette -  a gyülekezeti életet.

Egy fennmaradt levél tanúsága szerint 1720-ban még volt prédikátora a gyülekezet
nek -  valószínűleg a Nemespátróból átköltözött Rossiár (Rozár) lelkész - , de szol
gálati idejéről nincsenek pontos adataink. A történetíró feljegyzése szerint ő volt az 
utolsó lelkész a Türelmi Rendelet megjelenése előtt. Az egyre erősödő zaklatások, fi
zikai támadások ugyanis nem tették lehetővé lelkészek működését. A nehéz, üldözé
sekkel teli időben -  feltehetően 1731-től évtizedeken át -  tanítóik vezették a gyüle
kezetét. E szomorú korszak ismert tanítói: Kovács tanító s az őt követő Pocsit György.

A Türelmi Rendelet megjelenése után 2 évre -  1783-ban -  újra feléledt a gyüle
kezet. Lelkészéül Balliér Istvánt választotta, aki mint erős hitű és erőskezű, szervezés
re kiválóan alkalmas lelkipásztor több mint 50 évig -  1802-től esperesként is -  szol
gált a gyülekezetben. Munkálkodásának eredményeként Porrogszentkirály és Porrog 
anyagyülekezetben egyesült, Porrogszentpál, Csurgó, Nagymarton, Alsók, Sarkad, 
Szenta evangélikussága filiákba tömörült, és közös erőfeszítéssel már 1784-ben fából, 
zsúptetővel templomot (oratóriumot), lelkészlakot emelt Porrogszentkirályon. 1787-ben 
haranglábat állítottak fel, s 160 fontos és 94 fontos harangot vásároltak.

A Türelmi Rendelet hatására 1786-ban „feléledt” Gyékényes gyülekezete is Por
rogszentkirály filiája lett, az is maradt 1813-ban történt önállósulásáig.

Az 1835 és 1847 között itt szolgáló Zathureczky József lelkészsége idején a hívek fá
ból készített templomukat lebontották, és a gróf Festetics László által adományozott 
telken 1843-ban megépítették a ma is álló, tágas, szép téglatemplomukat, amelyet 
1847. október 24-én nagy ünnepség keretében Haubner Máté püspök avatott fel. A to
ronyba egyelőre a régi harangok kerültek.

Takács József lelkész szolgálata alatt (1847-1861) 8 és 4 mázsás harangot vásá
roltak, majd toronyórát vettek. 1857-ben új iskolát épitettek.

Renner Ede 30 éves (1861-1891) működése alatt tovább építkeztek: 1884-ben új 
papiakkal, 1891-ben új iskolával és tanítólakkal gazdagodtak. Nőtt lélekszámúk is.
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Az 1875-ben kiadott névtár szerint ugyanis Porrogszentkirályon 450 evangélikus lélek 
élt, és iskolájában 100 gyermeket tanított Haidt Bálint tanító és Varga István segédtaní
tó. A fiókegyházak gyermekei részben az anyaegyház, részben a helyben lévő reformá
tus iskolába jártak. Az egyházközséghez 1353 lélek tartozott, akik közül -  az anyagyü
lekezetben élő 450 mellett -  470-en Porrogon, 109-en Szent-Pálon, 200-an Csurgón, 
50-en Nagy-Martonban, 50-en Alsókon, 18-an Szentán és 6-an Berzencén éltek.

Balogh István 1892-ben került a békés, rendezett körülmények között élő gyüleke
zet élére, és csaknem 40 évig volt lelkésze. Munkálkodását új templomtorony építésé
vel kezdte. Ezt követően több mint 20 évig a Ferencz József-i „békeidők” nyújtotta biz
tonságban pásztorolta az egyházközséghez tartozó több mint 2000 evangélikust.

Az 1910-ben kiadott névtár szerint az anyaegyházban 593, a porrogi filiában 557, a 
barcsiban 187 lélek élt. A fiókegyházak közül Csurgón 309, Porrogszentpálon 149, Nagy- 
martonban 92 volt az evangélikusok száma. Ugyanakkor az egyházközséghez tartozó 
szórványterület 20 községében további 210 evangélikus élt. Legnagyobb lélekszámban 
Alsoksarkadon (33-an) és Berzencén (34) laktak. Az egyházközséget 2097 lélek alkotta.

A nyugalmas éveket az első világháború és a háború utáni nehéz esztendők követ
ték. A gyülekezet férfiait katonának vitték, akik közül többen sosem tértek vissza. A 
templom három ércharangja hadicélokat szolgálva ugyancsak a háború áldozata lett. A 
háború okozta gyász, a csonkává lett családok és az ilyenkor elmaradhatatlan szegény
ség felejthetetlen nyomot hagyott a gyülekezet tagjaiban. A körülmények a lelkészt is 
megviselték, szolgálata utolsó éveiben segédlelkészek támogatták szolgálatában.

Az adminisztrátornak kihelyezett Bojsza János csak rövid időt (1931-1932) töltött a 
gyülekezetben. Helyére D. Kapi Béla püspök 1932 októberében az addig Kölesden szol
gáló Lágler Bélát küldte. Porrogszentkirályi működése azonban nem volt ideiglenes: alig 
több mint félévi adminisztrátori szolgálat után a gyülekezet egyhangúlag megválasztotta 
lelkészének. Beiktatását 1933. július 2-án Mesterházy Sándor esperes végezte.

Abban az időben 1739 lélek tartozott az egyházközséghez. Legtöbben Porrogszent
királyon (503), Porrogon (522), Csurgón (311), Porrogszentpálon (124) és Csurgó- 
nagymartonban (95) laktak. A szórványhelyeken 184-en éltek. Porrogszentkirályon 
110, Porrogon 93 volt az iskolai tanulók száma. A székhelyközségben Nagy Béla kán
tortanító, Porrogon Németh István c. igazgató tanította a gyermekeket.

Áldásos szolgálata közel fél évszázadot (1932-1977) ölelt át a közben egyre fogyó 
gyülekezetben. Ezalatt átélte híveivel együtt a második világháború lelki és fizikai bor
zalmait -  köztük háborúba hurcolt és onnan soha vissza nem tért hívek elvesztésének 
fájdalmát -, majd az önkény időszakát, az internálásokat, az egyházi ingatlanok álla
mosítását, egy forradalmat, a kollektivizálást és az urbanizáció gyülekezetre is erősen 
ható következményeit. Az ötvenes évek elején három családot (Barna, Dudás, Ritecz) 
telepítettek a Hortobágyra. A téeszesítés idején több embert megvertek, így kénysze
rítettek a „közösbe". Egy szentpáli férfi nem akart tsz-tag lenni, inkább „eltűnt — a 
gyenesdiási Kapemaumban kapott menedéket és munkát.

A jóról se feledkezzünk meg:
-  A gyülekezetben a két világháború közt mozgalmas élet folyt, amely a korabeli 

Harangszó egyik tudósításából így idézhető fel: „Adventben... 3 vallásos estélyen szép
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számmal megjelent hívebiek Lágler Béla lelkész tartott beszédet a Krisztusvárásról, 
Nagy Béla tanító szóló-, a gyermekkar pedig alkalmi énekekkel emelték az áhítatot... 
December 22-én tartotta meg a gyülekezet Gusztáv Adolf emlékünnepélyét, melyen az 
ünnepi beszédet Jamrich Béla csurgói tanár... tartotta... Az újonnan szervezett vegyes 
kar Nagy Béla tanító vezetésével Gusztáv Adolf harci dalát énekelte... Karácsony nap
ján este az iskolás gyermekeknek volt... ünnepély énekkel, szavalatokkal és színdara
bokkal, mely alkalommal az újraszervezett Nőegylet tagjai... A tél folyamán megindult 
a belmissziói munka is, minden csütörtökön este vallásos est van az iskolában. ”

-  A második világháború alatt Csurgóról kilőtt akna a célba vett templom helyett 
„csak" a kerítést találta el.

-  Az ébredés időszakában sokan vettek részt felnőtt- és gyermekkonferenciákon, 
valamint többnapos evangelizációkon Gyenesdiáson, és a gyülekezetben is. Az 1947. 
január elején tartott téli leánytábomak 60 résztvevője volt.

-  A több mint másfél évszázadon át Porrogszentkirályhoz tartozó csurgói fiókegy
ház 1936-ban templomot épített, majd 1848-ban önálló egyházközséggé alakult.

-  13 éven keresztül (1957-1970) a gyülekezet lelkésze töltötte be az esperesi 
tisztséget, és ezzel Porrogszentkirály esperesi székhely lett.

Lágler Béla halála után 15 évig nem volt helyben lakó lelkésze a gyülekezetnek. A 
szolgálatot 1977 és 1992 között Szekeres Elemér csurgói lelkész látta el helyettesként.

Az 1992. év emlékezetes a porrogszentkirályi gyülekezet és az egész egyházköz
ség múlt századi történelmében. Ifjú Sikter János személyében ismét helyben lakó lel
kipásztoruk lett. Akkor korszerűsítették a lelkészlakást és újították fel 149 éves temp
lomukat is. Horváth János gondnok és felesége adományaképpen abban az évben ve
hette használatba a gyülekezet azt a 483 kg-os ércharangot is, amely az első világhá
ború idején elvitt három ércharangot eddig helyettesítő, rosszul hangzó vasharangok 
helyére került. Mindezekért az október 10-én megtartott istentiszteleten adott hálát a 
gyülekezet Urának. Az ünnepi alkalmon D. dr. Harmati Béla püspök hirdette az igét.

Az egyházi ingatlanok 1948. évi államosításáért kárpótlásul kapott pénzből 
1997-ben -  a porrogi filia templomának felépítése mellett -  a parókiát megna
gyobbították, benne 100 személyes gyülekezeti termet alakítottak ki.

Immár 161 éves templomuk külső felújításáért 2004. október 10-én adtak hálát a 
gyülekezet tagjai Szemerei János esperes szolgálatával.

A csu rgón agym arton i leányegyház

Az egyházközség székhelyétől légvonalban mindössze 4 kilométerre fekvő település 
evangélikusságának múltja a szomszédos anyagyülekezethez kapcsolódik mind egy
háztörténeti, mind nemzeti-etnikai vonatkozásban. A Türelmi Rendelet kibocsátása 
után 3 évvel (1784-ben) mint Porrogszentkirály filiájával, az ottani egyházi építkezé
sekben aktívan részt vevő gyülekezettel -  akkor még Nagymarton néven -  találko
zunk. Közel egy évszázaddal később (1875) 50 lelket számláló fiókgyülekezetként 
szerepel a névtár adatai között. 1910-ben 92-en, 1940-ben 95-en voltak. Ma ugyan le
ányegyházi státusban van a gyülekezet, de lélekszáma 60 év alatt negyedére csökkent.

Istentisztelet csak a nagy ünnepeken van a református templomban.
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Porrog község Porrogszentkirállyal majdnem összeépült település. Gyülekezeteinek 
múltja mind a Türelmi Rendelet előtti, mind az azt követő időszakban teljesen össze
fonódott. Az itt élő evangélikusok lélekszáma általában kevéssel maradt a szomszédos 
porrogszentkirályi hívek lélekszáma alatt, sőt, esetenként meg is haladta azt. 1783-ban 
együtt váltak anyagyülekezetté.

A porrogi tankötelesek is Porrogszentkirályra jártak iskolába 1890-ig. Akkor építettek 
külön iskolát Porrogon a Tallián Dénes földbirtokos által adományozott telken. Első ta
nítójuk Haidt Pál (Haidt Bálint porrogszenkirályi tanító fia) volt. Utóda Németh István, 
a későbbi igazgató-tanító lett, aki hosszú évtizedeken keresztül oktatta a porrogi gyere
keket. (Fia, Németh Géza a lelkészi hivatást választotta.) Az ő buzgólkodásának köszön
hetően a hivek az evangélikus iskola homlokfalába szép emléktáblát állítottak az első 
világháborúban hősi halált halt 22 katonafiuknak. Az emléktáblát 1928. november 4-én 
leplezték le Mesterházy Sándor esperes, Balogh István porrogszentkirályi és Horváth 
Lajos gyékényesi lelkész (egykori tábori pap) ünnepi istentisztelet keretében végzett 
szolgálatával. Az ünnepségen közreműködött a porrogi evangélikus dalárda.

A gyülekezet lélekszáma 1875-ben 470, 1910-ben 557, 1940-ben 522 volt. Az isko
la tanulóinak száma a század első hannadában még 100 körül mozgott, 1940-re alig ha
ladta meg a félszázat.

Az iskolát 1948-ban államosították. Amikor lehetőség nyílt az elvett egyházi ingat
lanok visszaigénylésére vagy kártalanítására, a gyülekezet az iskola kártalanítását kér
te, hogy az így kapott összeg segítségével elérhesse régi vágyát: imaházat vagy temp
lomot építsen. Kérését meghallgatta az Úr, mert 1996. szeptember 22-én D. dr. Harmati 
Béla püspök felszentelhette a fília új templomát, amely Krizsán András építész tervei 
alapján készült.

A gyülekezetben -  egy kivétellel -  a hónap minden vasárnapján van istentisztelet.

A p o rro g szen tp á li leán yegyh áz

Porrogszentpál csak kissé van távolabb -  nyugati irányban -  a székhelyközséggel 
szinte egybeépült Porrogtól. A gyülekezet múltja így szinte természetes, hogy az anya
egyházéval és a közvetlen szomszéd Porrog Libájával összefügg.

A Türelmi Rendelet után fiókgyülekezetként kapcsolódott az egyházi életbe. Részt 
vállalt a templom, a lelkészlak felépítésében is. Még a 20. század első felében is fiók
egyházként szerepel a nyilvántartásokban. Lélekszáma 1875-ben 109, 1910-ben 149, 
1940-ben 124 volt, és fiókgyülekezetként szerepelt a névtárakban. Mára -  leányegy- 
házi státusa ellenére -  maroknyira csökkent az itt élő evangélikus hívek száma.

A sok viszontagságon átment gyülekezet hajdani erősségét jelzi, hogy 1930-ban a 
már meglévő két harangjához harmadikat (102 kg) is öntetett, amelyet a környező te
lepülésekről is ide sereglett nagyszámú hívő jelenlétében július 10-én avatott fel 
Mesterházy Sándor esperes Balogh István porrogszentkirályi és Horváth Lajos gyé
kényesi lelkész közreműködésével. A harang felirata: iyAz ágostai hitvallás négyszáz
éves emlékére. 1930. Erős vár a mi Istenünk. ”

Istentisztelet csak nagy ünnepeken van, és a község kultúrotthonában tartják.

A porrogi leányegyház
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Somogyszob az egyházközség székhelyétől kissé távol esik, a gyékényes-kaposvári 
vasútvonal mellett fekszik. Feltehetően itt is korán tért hódítottak a reformáció tanai. Egy 
1750-ből származó névjegyzékben Fábri Gergely evangélikus püspök „Szobot” evangéli
kus anyagyülekezetként emliti. Az ellenreformáció híveinek erőszakos vallásüldözései 
azonban nem kímélték e vidéket sem. A gyülekezetei megszüntették.

Az 1781-ben megjelent Türelmi Rendelet után az itt élő evangélikusok is mozgo
lódni kezdtek. 1800-ban szerződést kötöttek a többségben lévő, már leánygyülekezet
be szerveződött reformátusokkal, és egyesült protestáns leánygyülekezetet alakítottak. 
Az egyesült gyülekezet kezdetben a szomszédos Bolhás (Balhás) református gyüleke
zetének leánygyülekezete volt. Később Somogyszobon is alakult református anyagyü
lekezet, így lelkészének és tanítójának szolgálatával élhettek a hajdani protestáns gyü
lekezet evangélikus tagjai is. A vései evangélikus lelkész évenként 12 alkalommal tar
tott istentiszteletet a református templomban.

Az 1875. évi névtárban 117, az 1910. éviben 140 lelket számláló -  Vése gondozá
sa alatt álló -  fiókgyülekezetként tartják nyilván.

A Barcs-Nagyatád-Somogyszobi Missziói Gyülekezet megalakulása (1932) új 
korszakot nyitott a kis gyülekezet életében. Kissé megfogyatkozott lélekszám mellett 
(1933-ban 112, 1940-ben 122 volt a gyülekezet lélekszáma) saját templom építésébe 
fogtak, amelyet 1941. szeptember 14-én szentelt fel D. Kapi Béla püspök, Horváth 
Lajos esperes, Fuchs (Fónyad) Pál iharosberényi és Molnár Lajos helyi lelkész együt
tes szolgálatával. A gyülekezet gondozását a mindenkori missziói lelkész végezte.

A missziói gyülekezet 1996-ban megszűnt: Somogyszob Porrogszentkirály fíliája lett.
A kis gyülekezet 1992-ben újította fel 51 éves templomát, amelynek december 15-én 

tartott ünnepélyes átadásán D. dr. Harmati Béla püspök hirdette az igét.
A gyülekezetben havonta kétszer van istentisztelet.

A somogyszobi leányegyház

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK

Porrogszentkirály
Lelkészek: Légrádi Gergely (1626), Zalanthai Péter (1631), Horváth György»* 

(1643), Miskolczy Mihály* (1648), Verbay András (1701-?), Rossiár (Rozár) Dániel 
(17207-1731), Balliér István (1783-1835), Zathureczky József (1835-1847), Takács 
József (1847-1861), Renner Endre (1861-1891), Balogh István (1892-1931), 
Bojsza János adminisztrátor (1931-1932), Lágler Béla segédlelkész (1932-1933), 
lelkész (1933-1977), Szekeres Elemér helyettes lelkész Csurgóról (1977-1992), 
Sikter János segédlelkész (1992-1994), majd lelkész (1994-).

(* Működésűk itt bizonytalan, valószínűleg a Vas megyei Szentkirályon szolgáltak!)
Segédlelkészek: Takács István (1830-1832), Kebeley Péter (1832-1833), Varga 

Pál (1891-1892), Bojsza János (1931-1932), Lágler Béla (1932-1933), Békés 
József (1936-1938), Tóth Sándor (1938), Zámolyi Gyula (1938-1940), dr Pusztai 
László (1940-1941), Kiss Béla (1941-1942), Kardos József (1959.).

Tanítók: Kovács (1730-1750 körül), Pocsit (Pontsits) György (a 18. század vége),
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Gergár József (a 18. század vége), Rejek József (1818-1848), Semmelroth András 
(1848-1854), Haidt Bálint (1854-1892), Záborszky Kálmán (1893-1927), Nagy 
Béla (1927-1948).

Segédtanítók: Varga István (1874-1875), Sass István (1878-1879-?).
Felügyelők: Lehner János, Csaplovics Dániel, Mesterházy János, Györy Mihály, 

Andorka Gyula, dr. Ballus Zsigmond, Melicskó Miklós, Mohar József, dr. Wiesner 
Géza (1931-1933?), dr. Záborszky Jenő (? -l 940-?), (!), Kovács István (?-1989-?), 
Horváth János (1996-).

Porrog
Tanítók: Haidt Pál (1890-1910), Németh István (1910-1940-?).

A JELEN

Az anyagyülekezetben minden vasár- és ünnepnapon van istentisztelet. Ez a lelki élet 
vallásos megnyilvánulásának az alapja.

A porrogi leányegyházban -  egy kivétellel -  a hónap minden vasárnapján, 
Somogyszobon havonta két alkalommal van lehetőség evangélikus istentiszteleten va
ló részvételre.

A porrogszentpáli, a csurgónagymartoni és a segesdi evangélikusok csak a nagy ün
nepeken vehetnek részt helyben evangélikus istentiszteleten. A testvéri egyiittlét alkal
mainak Porrogszentpálon a kultúrház, Csurgónagymartonban és Segesden a reformá
tus templom ad otthont.

Az anyaegyházban és Porrogon a felnőtt hívek számára -  ádventtől böjtig, heti 
rendszerességgel -  bibliaórák vannak, amelyek lehetőséget biztosítanak a lélek erősí
tésére a választott ige magyarázata és kötetlen megbeszélése útján.

Ádventben és böjtben Porrogszentkirályon, Porrogon, Porrogszentpálon, Csurgó
nagymartonban evangelizációs sorozatokat tartanak. Esetenként vendég igehirdetők is 
szolgálnak ezeken az alkalmakon.

A 2001/02-es tanévig heti 2 órában volt hittanoktatás az iskolás gyermekek számá
ra a helyi iskolában. 2002 szeptemberétől azonban nincs evangélikus hittanos. Egyéb
ként az iskola a megszüntetés stádiumába került. Mivel évek óta tapasztalható, hogy az 
iskoláskorú evangélikus gyermekek Csurgóra járnak iskolába, számukra a gyülekezeti 
teremben szombatonként van hittanfoglalkozás „Szőlőszem-klub ” néven. Konfirman
duscsoport 2 évenként indul. Jelenleg egy 5 fős gyermekközösség és egy felnőtt sze
mély készül a konfirmációra.

Az erősen fogyó gyülekezetben nagy hangsúlyt helyeznek a gyermek- és ifjúsági 
munkára, abban a reményben, hogy Isten kegyelméből a jövőben is megtartható lesz 
ez az ősi gyülekezet.

Porrogszentkirály testvér gyülekezete a Rákospalotai Evangélikus Egyházközség.

Forrásanyag
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1

PUSZTASZENTLÁSZLÓI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8986 Pusztaszentlászló, Kossuth L. u. 116. Telefon: (92) 598-018 (Zalaegerszeg)
Lelkész: Szabóné Piri Zsuzsámul.
A lelkész lakhelye: 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 1.
Önállósulásának éve: (1790?), 1804.
Anyakönyveit 1805-től vezeti.

Pusztaszentlászlói anyaegyház
Lélekszám: 187/224/194. Presbitérium: Takács László felügyelő, Bognár István 

gondnok, Imre Jánosné gondnok, Marton Miklósné pénztáros és jegyző, dr. Csanádiné 
Bedő Mária számvevőszéki elnök, Gergály Dénes számvevőszéki tag, Gergály Sándor 
számvevőszéki tag, Antal Jánosné, Bognár Gyula, Bölecz Sándorné, Dráveczné Szilvás 
Éva, Horváth Ferencné, Illés Józsefné, Kiss László, Koltai Erzsébet, Koltai István, 
Koltai József, Marton Istvánná, Novák Józsefné, Széli Kálmánná, Takács Györgyné, 
dr. Takács Piroska, Simon Lászlóné pusztaedericsi gondnok.

Kántor: Takács Éva.
Pusztaedericsi fiókegyház
Lélekszám: 25/40/35. Gondnok: Simon Lászlóné.
Szórványai és lélekszámúk: Baktüttős (2/-/-), Bncsuta (1/-/-), Pusztamagyaród 

(2/1/1), Söjtör (29/5/5), Szentkozmadombja (-), Szentliszló (1/2/2), Tófej (11/8/8).
Az egyházközség lélekszáma összesen: 258/280/245.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

A pusztaszentlászlói anyaegyház
A község Zalaegerszegtől délre, 25 kilométerre, a Göcsej szélén, a Válicka patak völ
gyében fekszik.

Pusztaszentlászló a török dúlást követően szerveződött másodszor településsé, de 
vallási megoszlásáról csak 1771 -bői vannak adataink. A ránk maradt feljegyzés szerint 
akkor 90 római katolikus és 126 helvét vallásul lakója volt Pusztaszentlászlónak. (A 
helvét vallás alatt az evangélikust kell értenünk!)

A rendelkezésünkre álló adatokból nem derül ki, hogy Pusztaszentlászló evangé
likus őslakói honnan származnak. Nincsenek adataink arról sem, hogy mikor és ki
nek a működése következtében ismerték meg a reformáció tanait, és hogyan marad
tak meg evangélikusnak az ellenreformáció viharaiban. Ebben -  az evangélikus 
szempontból szomorú korszakban -  a hitében megmaradt, szórványsorsba kény- 
szerített hívek ugyanis csak családi otthonaikban gyakorolhatták a vallásuk szerinti 
hitéletet. Nyilvános vallásgyakorlatra -  ami csak az artikuláris vagy az úgynevezett 
kivételes helyeken volt engedélyezett -  legközelebb a nemesdömölki (ma Celldö- 
mölk része) artikuláris helyen volt lehetőségük II. József Türelmi Rendeletének 
(1781) megjelenéséig.
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Tudjuk azonban, hogy a környékén legtovább fennálló (a 17. század közepén még 
élő) evangélikus gyülekezetek -  Hahót, Söjtör, Pácza (Pacsa) -  mellett nem található 
Pusztaszentlászló neve, és ismeretes az is, hogy a 18. század közepére az akkori Zala 
megye területének Balatontól nyugatra eső részén -  a nemesapáti gyülekezet 1727-ben 
történt megszűnésével -  nem maradt evangélikus gyülekezet.

Mindezek alapján feltételezhető, hogy őseik a vendvidékről települtek Pusztaszent- 
lászlóra ezt követően. Erre enged következtetni Koltai László (szül. 1916), az egykori 
gondnok -  aki a község és a gyülekezet történetének lelkes kutatója és legjobb isme
rője volt -  szóbeli közlése is.

Az első írásos emlék II. József uralkodásának idejéből maradt fenn, és egy -  a Tü
relmi Rendelet kiadása után 5 évvel -  1786-ban megjelent rendelettel kapcsolatos, 
amely szerint szervezett gyülekezetek lelkészei istentisztelet tartására és temetési szer
tartások végzésére csak azokra a helyekre mehettek ki, ahol a hívek egy már szervezett 
gyülekezethez „ajjiliáltatták” magukat Emiatt csatlakozott Zalaistvándhoz 1788-ban 
Pusztaszentlászló és Bollahida (Barlahida), majd 1797-ben Kerecseny.

A megállapodás szervezettségre vall, ezt bizonyítja az 1790-ből ránk maradt körbé
lyegző is. De facto (valójában) ez az időpont tekinthető a gyülekezet megszervezése 
évének, de jure (jogilag) ez csak 14 évvel később történt meg.

A gyülekezetből még 1790-ben könyörgő levéllel fordult 27 jobbágy és 5 zsellér a 
„ Tekintetes Nemes Vármegyéhez”, hogy építési helyet adjanak részükre oskola és 
imádságos ház építésére. A kérelmet azonban a helyi „földesúrasszony ” -  Forintos

f

Adámné -  ellenzése miatt elutasították.
A faluban 1792-ben 167 evangélikus és 120 római katolikus élt. Ekkor -  bár még 

hivatalosan szervezett, önálló gyülekezetként nem működött -  viszonylagos nagysá
ga és a mindennapi életben betöltött szerepvállalása, valamint központibb fekvése mi
att Pusztaszentlászlóhoz kapcsolódott Bollahida, Oroklán, Pusztaederics, sőt a rivális 
Kerecseny evangélikussága is. Ez nem is volt olyan nyilvánvaló, mert sokáig kérdé
ses volt, hogy Pusztaszentlászló és Kerecseny -  a két nagyobb lélekszámú evangéli
kus hívőt számláló település -  közül melyik lesz a szervezett gyülekezet székhelye. 
Kerecsenyben 22 evangélikus család élt, és a környékén is volt néhány lutheránus. 
Bollahidán 10, Oroklánban 4, Pusztaedericsen 15 evangélikus család lakott. A gyüle
kezetét alkotó hívek száma megközelíthette a 400-at.

A pusztaszentlászlói hívek ragaszkodtak tervükhöz, és gyűjtésbe, majd építkezésbe 
kezdtek. Az „ Oskola és Imádságos Ház ” -  legnagyobb valószínűség szerint -  az al
só faluvégen ^„avégen’̂  lévő csapását melletti sarkon, a gyülekezet tulajdonában lévő 
182 négyszögölnyi területen épült fel, és feltehetően ott volt a prédikátorok (lelkészek) 
lakása is egészen 1844-ig.

Első ismert tanítójukat Szombati Andrásnak hívták. Működése 1797-ben kezdődött, 
és feltehetően bérelt helyiségben tanította a gyermekeket. A gyülekezet első prédikáto
ra (lelkésze és tanítója) Csengető (Tsengető) Mihály volt, aki a gyülekezet szervezése 
idején Péteri Istók zsellér családjánál lakott. Lelkészsége alatt a gyülekezet mind lelki
ekben, mind anyagiakban szépen gyarapodott. Az időközben hat hold szántóval és egy 
hold réttel növekedett ingatlan egy pincés szőlővel egészült ki 1810-ben.
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Pusztaszentlászló hivatalos önállósulása után -  1804-ben -  mind Barlahida, mind 
az említett helységek evangélikus hívei hivatalosan is Pusztaszentlászló szórványai let
tek. A teljes szórvány terület azonban a mai Zala megye egész középső részét és annak 
evangélikusságát magába foglalta. Legnagyobb lélekszámban Kerecsenyben éltek. A
Balikó, Csér, Borza, Fiiszár, Fucs, Horváth, Keretsenyi, Kosári, Marossá, Molnár, Pap, 
Poritsán, Vörös nevűek 25-30 családot alkottak. Mivel az anyaegyháztól messze voltak, 
tanítót kértek az egyházkerülettől. Sajnos ez nem teljesült! Ennek is „köszönhető”, hogy 
nem sokkal később (1820-ban) az utolsó evangélikus család is katolizált, és azzal meg
szűnt a kerecsenyi evangélikusság. E szomorú példa alapján olvasható a Belmissziói 
Egyesület több mint 100 évvel később (1916-ban) kiadott jelentésében, nagyon találó
an: „ Viseljetek gondot az egész nyájra, melyben a szentlélek titeket vigyázókká tett. ” 

Az 1805-tel kezdődő anyakönyvet Csengető Mihály prédikátor nyitotta meg, aki
nemcsak lelkészként, de tanítóként is munkálkodott a rábízottak között. Ő azonban 
csak 1814 februárjáig volt lelkész-tanítója a gyülekezetnek.

Utódja Benkő Sámuel lett, aki szolgálatba állását követően valódi templom építésé
re buzdította fél Zala megyét kitevő híveit. Ehhez a községtől 48 négyszögöl területet 
kaptak a falu feletti dombtetőn, amelyet Gergály András a sajátjából egészített ki, hogy 
a templom méltó helyen épülhessen fel.

A nagy áldozatkészségről tanúskodó építkezés 1815. március 16-án vette kezdetét, 
és 1817. május 23-án a torony elkészítésével fejeződött be. A torony -  mert protestáns 
templomnak égbe nyúló tornya nem lehetett -  hagymakupolás, bádogfedésű, a tető 
pedig fazsindelyes volt. Felépítéséhez a helyi 40 családon kívül Pusztaederics, Bollahi- 
da, Oroklán, Kerecseny és sok más szórvány evangélikus családjai járultak hozzá. Eb
ben az időben már Tófejen is 7-8 evangélikus család élt. A fennmaradt adósság kifize
téséhez azonban így is több év kellett.

Benkő Sámuel prédikátor sem maradt túl sokáig, bármennyire is nagy munkát vég
zett a templomépítéssel. 1820 végén felváltotta őt Malatidesz József, akinek szolgálati 
ideje alatt a gyülekezet folytatta az adósság törlesztését, majd kifizetése után, 1823-ban, 
oltárt készíttetett Fillinger Ferenc söjtöri asztalossal. Költségeit 28 szentlászlói és négy 
edericsi család fedezte. Nyolc évig volt Pusztaszentlászló és szórványainak lelkésze. 
Utódja, Farkas János 1828-tól 1841 júniusáig szolgált az egyházközség tanítójaként és 
lelkészeként. Munkálkodásának is köszönhető, hogy a legnagyobb szórvány -  mai ne
vén Barlahida -  fiókgyülekezetté, majd hamarosan leányegyházzá szerveződött. Ez 
időben vetődött fel először az önálló lelkészlakás építésének kérdése is.

A gyülekezetei 1841 augusztusában már Simon József lelkész vezette. Hosszú, 38 
évi szolgálatának elején (1845-ben) épült az első lelkészlakás, a hozzá tartozó külön
böző gazdasági épületekkel. A lelkészlakás egyik terméből később iskola lett.

A gyülekezet lelkiekben is erősödött, s tagjai jó kapcsolatban éltek a község katolikus 
lakóival. A lelkész keresztkomája volt a katolikus Oszterhuber Tarányi Józsefnek és felesé
gének, Deák Klárának. Az evangélikus Kossuth-fiúknak, Ferencnek és Lajos, Tivadarnak 
az ugyancsak katolikus Deák Ferenc -  Deák Klára testvére -  volt a keresztapja.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Pusztaszentlászlót sem kerülte el. 
A szabadságharc honvédéinek névtárában 10 pusztaszentlászlói hős neve szerepel.
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A falu akkori felekezeti megoszlásának ismeretében feltételezhető, hogy nagyobb lét
számban evangélikusok voltak.

A templom és a templomtorony 1860-ban -  felépítése után több mint négy évtized 
elmúltával -  renoválásra szorult. „Az egyház fedelének” (a templom) felújítását 1860. 
június 22-én fejezték be, de a torony bádogozása csak a következő év június 5-ére ké
szült el. Akkori feljegyzés szerint, mindezt „a hívek csekély számuk és tehetségük mel
lett is az elporlott ősök iránti kegyelet, s szent vallásukhozi határtalan buzgalomtól át
hatva vitték végbe

Az egyházközséget ebben az időben (1875. évi névtári adat!) 398 lélek alkotta. Az 
anyagyülekezetben 225-en, a bollahidai leánygyülekezetben 90-en, Pusztaedericsen 
54-en, Tófejen 12-en, Oroklánban 4-en, Pusztamagyaródon 4-en, Orosztonyban 9-en 
voltak evangélikusok. A 73 tanulóból 30 Pusztaszentlászlón, 25 Bollahidán, 10 Pusz
taedericsen lakott, a többi szórványban 8 gyermek élt. Simon József -  akárcsak elő
dei -  nemcsak lelkésze volt az egyházközségnek, egyszersmind tanítója is volt az 
anyagyülekezet iskolájába járó evangélikus és más felekezetű gyermekeknek. A bolla
hidai leánygyülekezetben akkor már az első okleveles tanító -  Strokai Sándor -  szol
gált lévita-tanítóként.

Simon Józsefet Bojtos János követte, aki 1879-től 1897-ig volt lelkésze a gyüleke
zetnek, és áldásos tevékenységet végzett mind Pusztaszentlászlón, mind szórványaiban.

Nagy kár érte 1883-ban a gyülekezetét. A zsúpfedeles papiak a melléképületekkel 
együtt leégett, de még ugyanebben az évben újra felépítették cserepes fedéssel.

Időközben a templom karzatának tartóoszlopai mellé erősítő oszlopokat falaztak, a 
karzatot megszélesítették, és az 1885-ben vásárolt orgonát már arra helyezték. Az or
gonát a temesvári Dangl mester készítette 500 koronáért. Első megszólaltatója Nagy 
Sándor lehetett, akit az ebből az időből származó iratokban Bojtos János lelkész több
ször említ tanítói minőségben.

Tanítói lakást és új iskolát alakítottak ki 1885 után a lelkészlakás északi végében. 
Ekkor már 60-70 körül volt az evangélikus családok száma, de a közeli Puszta
edericsen és Tófejen is közel 20 család élt.

A Bojtos Jánost követő Horváth Béla (1897-1901) csak rövid ideig pásztorolta a 
gyülekezeteket, mert alig 4 évi pusztaszentlászlói szolgálat után a kertai gyülekezet hí
vásának eleget téve, eltávozott. Szolgálata alatt épült fel az új iskola, és 1899-ben in
dult meg a tanítás. Első tanítója Nándor János volt, aki nagy tudással és szigorral 35 
éven át nevelte az evangélikus és katolikus gyerekeket egyaránt. A község felnőtt lakóit 
pedig a téli estéken gazdasági ismeretekre oktatta. Ő volt a gyülekezet kántora is.

Szabó Lajos közel 15 évig (1901-1915) volt a gyülekezet lelkésze, és jelentős 
léleképítő munkát végzett az anyagyülekezeten kívül a szórványokban is. A század el
ső éveiben ugyanis 614 lélek tartozott Pusztaszentlászlóhoz, akik -  a barlahidai leány
egyházban és a pusztaedericsi fiókegyházban élő evangélikusokon kívül -  az egersze- 
gi, letenyei, pacsai, nagykanizsai és novai járásban éltek 36 000 más vallású személy 
között. A zalaegerszegi anyagyülekezet megalakulásával (1902) természetesen a szór
ványgondozás terhe csökkent.

Az 1904. év jelentős volt a gyülekezet életében. A március 2-án tartott közgyűlésen
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elhatározták, hogy felújítják templomuk belsejét, április 17-én pedig új harangok ké
szíttetéséről döntöttek. A soproni Seltenhofer harangöntő mester által készített két ha
rangot Szabó Lajos lelkész avatta fel 1904. augusztus 28-án. Az „a" hangú harangra az 
„Erős vár a mi Istenünk!", a ,,b’' hangúra: „Ha az Ő szavát halljátok, meg ne kemé
nyítsétek szíveteket!" tartalmú felirat került. A felújított templom felszentelését 
Gyurátz Ferenc püspök végezte 1904. szeptember 18-án. A püspök egyidejűleg hivata
los egyházlátogatást is tartott az egyházközségben.

Varga Gyula esperes 1908. május 17-én iktatta felügyelői hivatalába Grunner Károly 
pötrétei földbirtokost, akit a betegsége miatt lemondott Bubb Károly helyére választott 
meg a gyülekezet.

Közben a hívek lélekszáma mind helyben, mind a szórványban szépen gyarapodott. 
Az 1910-ben kiadott egyházkerületi névtár adatai szerint az egyházközséghez 725 lélek 
tartozott. Ebből 321-en éltek Pusztaszentlászlón, 202-en Barlahidán, 83-an Pusztaederi- 
csen, míg a többi 119 lélek 17 szórványhelységben lakott. A Nándor János „elé" járó 
evangélikus gyermekek száma 69 volt. A barlahidai leányegyház iskolájában -  ugyan
csak más felekezetű társaikkal -  38 evangélikus gyermek tanult Németh Vilmos lévita- 
tanító keze alatt. Állami vagy más felekezetű iskolába 17 evangélikus -  szórványban 
élő -  gyermek járt.

Varga Gyula esperes 1910. október 18-án egyházlátogatást tartott a gyülekezetben. 
Észrevételei sokat mondanak a késői utódoknak is: „örömét fejezte ki afelett, hogy az 
egyházközségben békét talált, kellő buzgóságot tapasztalt, inti a híveket, hogy a buzgó- 
ságban meg ne lankadjanak "

A gyülekezet megfogadta esperese intelmeit, s mind lelkiekben, mind külsőleg erősö
dött. 1913-ban teljes külső tatarozást és tetőcserét végeztek a templomon. Akkor épült a 
templom magas tornya is. A nőegylet jóvoltából toronyórával, oltárterítővei és persellyel 
gazdagodtak. A hálaadó istentiszteletet -  amely egyben a templom fennállásának 
jubileumi emlékünnepe is volt -  1913. szeptember 14-én tartották. Az ünnepi emlékbe
szédet Varga Gyula esperes mondta, az oltár előtti szolgálatban Király Mátyás zalaeger
szegi, Nagy István zalaistvándi és Szabó István kemenesmagasi lelkész működött közre. 
Az ünneplő gyülekezetei köszöntők között különösen megható volt id. Tarányi Ferenc 
távirata: „Szívvel lélekkel köztük vagyok. Kívánom, hogy most 100 éves templomukban
még sok számos évig, az idők végéig imádják Istenüket, hogy gazdagodjanak lelki kin
csekben és anyagi jólétben az evangélikus hívek, és hogy Pusztaszentlászló mindkét temp
lomában az egy igaz Istent imádó keresztyének felett lebegjen mindig a béke angyala. "

Ugyanebben az időben az egyházi birtok újabb 6 holddal nőtt, de a gyülekezet és a 
lelkész áldásos munkáját előbb a háború, majd a lelkész hirtelen halála megszakította. 
A gyülekezet gondos pásztora, aki egyháza érdekeit mindenkor szívén viselte, és köte
lességeit -  betegsége dacára is -  híven teljesítette, a szentlászlói temetőben nyug
szik, a hálás utókor által állított síremlék alatt.

Utódját, Kovács Mihályt 1915. november 21-én iktatta hivatalába Varga Gyula espe
res. Az új lelkész nehéz időben (1915-1925) volt a gyülekezet lelki vezetője. Már szol
gálatának második évében — 1916. október 11-én — a templom mindkét harangját le
szerelték, elvitték hadicélokra. Ez azonban csak a kezdet volt.
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Az első világháború nagyon visszavetette mind a falu, mind a gyülekezet életét. A 
fiatalok katonák lettek, és a születési anyakönyvi bejegyzések is megritkultak. A köz
ség 26 hősi halottja közül 11 evangélikus volt. A vörheny és a torokgyík sok gyermek 
halálát okozta. Az új parókia építésére fillérenként összegyűjtött 9000 korona tőkéjük 
az infláció miatt semmivé vált. A rossz állapotú papiak is tönkrement, hiszen csak egy 
kis részét lakta a nőtlen lelkész.

Kapi Béla püspök -  Varga Gyula esperes és László Miklós püspöki titkár kísére
tében -  1920. június 4-én egyházlátogatást tartott a gyülekezetben. A püspök a láto
gatását megelőző napon Pötrétén -  Grunner Károly házában -  istentiszteletet tartott 
a környékbeli szórványhíveknek.

A húszas évek sem szűkölködtek eseményekben. 1924. január 14-én váratlanul el
hunyt Grunner Károly felügyelő. 1925. november 15-én Kovács Mihály lelkész lemon
dott állásáról, és szülőfalujába, Nagymórichidára távozott. 1925. december 10-én 
Schrantz Zoltán győri önálló hitoktató adminisztrátori megbízással került a gyülekezet
be, de már 1926. február 8-án egyhangúlag parókus lelkészüknek választották a hívek. 
Beiktatása 1926. február 28-án volt. Pár hónappal később új felügyelőt is választottak 
Bakó Béla felsőrajki földbirtokos személyében. A beiktatási szertartást az esperes meg
bízásából Nagy István zalaistvándi lelkész végezte 1926. április 25-én.

A gyülekezet és vezetői nagy gondok közepette láttak munkához. Helyzetüket jól 
tükrözi a korabeli sajtóból felidézhető írás. A Harangszó 1927. július 3-i száma -  az 
„Élet-halál harcot vívó gyülekezetek" címszó alatt megjelenő sorozatában -  szomo
rú képet fest a gyülekezetről: „Anyagyülekezet kb. 350 lélekszámmal. A hívek túlnyo
mórészt törpegazdák és napszámosok. A kezükön lévő föld 300 hold. Tanítólakás és is
kola szűk, nagyobbítani kellene. Tanítónak gazdasági épületei nincsenek. A lelkészla
kás régi, földépülete összeroskadóban, a hozzátartozó gazdasági épületek hasznave
hetetlenek. Sürgősen építkezni kellene, s a gyülekezetnek vagyona nincs. Szegénysége 
miatt nem tudta 2 hiányzó harangját sem pótolni. Az iskolában harmónium nincsen 
még. Filiája: Barlahida 32 km-re, 200 lélekszámmal... ”

f

Az Ur ezúttal is csodásán működött! Másfél évvel később már új kép tárult a szem
lélődő elé: 1928 nyarán teljesen új, modem, szép és tágas paplakot építettek. Az épü
let Schrantz Zoltán lelkész és Bakó Béla felügyelő buzgólkodása folytán a hívek lelkes

• •

egyházszeretetét hirdeti. Ünnepélyes felavatását és megáldását 1928. november 11-én 
végezte az esperes megbízásából Nagy István zalaistvándi lelkész. Tervezője Pál 
Miklós erdőmémök és Trájer János építész -  utóbbi volt a kivitelező is.

A parókia megélénkült. A papné és testvérei sokat segítettek az akkor induló ifjúsá
gi egyesület szervezésében, majd annak áldásos tevékenységében.

Az elvitt harangok helyébe 1929-ben új harangokat készíttetett a „megerősödött” 
gyülekezet. A 423 kg-os nagyharang és a 99 kg-os „lélekharang” felavatása 1929 pün
kösdjén volt. Hangjuk azóta is messzire hangzik a dombtetőn álló templom tornyából. 
A nagyharang felirata: „Elődöm harcba szállt, Hogy védje szent hazám, Én csak bús 
hazámnak, Hit s reményre gyújtom gyermekét. ”

Hihetetlen anyagi erőfeszítés volt ez a kis gyülekezet tagjaitól azokban a válságos 
években. Gondjaikat az állami terhek mellett növelte, hogy a pusztaszentlászlói határban
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lévő kis földterület következtében más községek területén kényszerültek földet vásá
rolni, ahol a mások érdekét szolgáló magas iskolaadó is sújtotta őket.

A barlahidai missziói kör megszervezése 1932-ben kezdődött, s ez közvetlenül érin
tette Pusztaszentlászlót. Ezzel ugyanis Barlahida a szervezendő missziói kör központ
ja lett. A gyülekezet a leánygyülekezeti státusból missziói gyülekezeti státusba került. 
Barlahidára missziói segédlelkész költözött, a missziói körhöz pedig több -  jogilag 
továbbra is Pusztaszentlászlóhoz és Zalaegerszeghez tartozó -  fiókgyülekezet, illetve 
szórvány csatlakozott. A missziói gyülekezet jogilag ugyan nem volt önálló, de a lelki 
gondozás, a háztartás (a lelkészi állás fenntartása) és a hivatali adminisztráció vonat
kozásában önállóan működött.

Pusztaszentlászló 33 szórványhelye közül Zágorhida, Nova, Zalatámok, Szentkozma- 
dombja került az 1933. augusztus 9-én megalakult missziói körhöz. A megalakulás ide
jén (1933) 702 lélek tartozott az egyházközséghez, akik közül 356 élt Pusztaszentlász- 
lón, 207 Barlahidán, 139-en pedig 33 településen szétszórtan laktak. A szentlászlói is
kolában tisztességgel megöregedett Nándor János tanító 69, Barlahidán Németh István 
39 evangélikus gyermeket tanított. Mindkét iskola változatlanul fogadta a más feleke
zetű tanulókat is. Az evangélikus gyermekek közül 27-en viselték a szórványsorsot.

Nándor János tanító 1934-ben nyugalomba vonult. Az eseményről az 1934. szep
tember 9-i közgyűlés jegyzőkönyvében ez olvasható: „Napirend előtt Schrantz Zoltán 
lelkész meleg szavakkal méltatja a nyugalomba vonult és a gyülekezetből eltávozó Nán
dor János tanító érdemeit, aki 35 éven keresztül végezte lelkiismeretes és odaadó mun
káját a gyülekezet iskolájában, nem egyszer kiérdemelve úgy az egyházmegyének, mint 
Zala vármegye közigazgatási bizottságának, valamint a kir. tanfelügyelőknek azon ki
tüntető elismerését, hogy az iskolája úgy az egyházmegyéében, mint Zala vármegye te
rületén az első helyen állt. ” Nevét és tevékenységét emléktábla őrzi az egykori evan
gélikus iskola helyére 1990-ben épített új iskola falán.

Az Evangélikus Gyülekezeti (Ifjúsági) Ház építése 1934 tavaszán kezdődött a lel
készi telek erre átengedett részén. Az építkezési munkákban Barlahida és a missziói 
körhöz csatlakozó szórványok már nem vettek részt. A gyülekezet tagjai maguk épít
keztek, téglát ajándékoztak és hordtak. Ők készítették a deszkát, a gerendát és a lécet 
is, kézi erővel. Felszentelése 1934. szeptember 30-án történt D. Kapi Béla püspök szol
gálatával. Ez a ház volt a pusztaszentlászlói evangélikus ifjúság kulturális centruma 
hosszú éveken keresztül. A benne folyó kulturális tevékenység mozgatója pedig a 19 
éven át itt lelkészkedő Schrantz Zoltán volt.

A barlahidai missziói kör megalakulásával az egyházközség lelkészének gondozása 
alá tartozó terület és a lélekszám valójában csökkent, annak ellenére, hogy jogilag to
vábbra is Pusztaszentlászlóhoz tartozott mind Barlahida, mind a csatlakozó szórvá
nyok. Ugyanakkor ezekben az években volt mindkét gyülekezet virágzásának teljében.

A két gyülekezetét a lelki, a vallási kapcsolaton kívül családi kötelékek is összetar
tották. Már szerveződésük idejétől házassági kapcsolatok alakultak ki a két gyülekezet 
fiataljai között. Ehhez hasonló volt a zalaistvándi és a pusztaedericsi evangélikus inak
kal kialakult párválasztási tradíció is. Később -  különösen a 20. század elejétől -  ez 
a kör tovább bővült a több mint 30 kilométer távolságra lévő, német eredetű Szepetnek
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irányába. így kerültek a Gergály, a Péteri, a Szilvás és a Takács családok leányai a 
szepetneki gyülekezetbe, és az ottani Himler és Fischl családok leányai Pusztaszent- 
lászlóra. A hitves választásának ez a hagyománya ma már véletlenszerű. Az olajbányá
szat Pusztaszentlászlón való megjelenése, majd a társadalmi változások liberálisabb 
vallásfelfogása egyre gyakrabban vezetett vegyes házassághoz.

Tompa Miklós lett 1935. január 20-án a gyülekezet tanítója, aki elődjéhez hasonló
an a kántori szolgálatot is ellátta. Pusztaszentlászlói működése 1941-ig tartott, akkor ál
lami tanítónak nevezték ki a visszatért Alsólendvára. Szolgálata idején is építkezett a kis 
közösség. 1936-ban a tanítólakás melléképületeit építették meg, házilag, közmunkával.

Az 1940. évi országos névtár adatai szerint 523 lélek gondozása tartozott a puszta
szentlászlói lelkészhez. Közülük 355 a székhelyközségben, 86 a szomszédos puszta- 
edericsi fiókegyházban, 33 pedig az ugyancsak közeli Tófejen lakott. A többi 49 lélek 
a megmaradt szórványterület 17 községében -  szétszórtan élve -  osztozott a nehéz 
szórványsorsban. Az anyagyülekezet elemi iskolájában 54 evangélikus gyermek tanult.

Tompa Miklós utódjául -  1942. február 22-én -  Marton Sándor tényői lévita-taní- 
tót választották meg a hívek. Ettől kezdve ő látta el a kántori szolgálatot is.

A nagy anyagi erőfeszítéseket követelő külső megerősödés után a lelkész buzgón 
munkálkodott a gyülekezet lelki épülésén. Helyzete nehéz volt, mert időközben kitört 
az újabb világháború, hívei közül egyre többen kaptak katonai behívót, s egészségi ál
lapota megrendült. A fáradhatatlannak tűnő építő, a gyülekezetei 18 éven át hűségesen 
gondozó lelkipásztor, hosszú szenvedés után -  1944. május 1-jén -  a csornai kórház
ban, fiatalon elhunyt. Hívei nagy részvéttel kísérték utolsó földi útján a szilsárkányi te
metőben, ahol feleségével együtt várja a feltámadás Urát.

A megboldogult Schrantz Zoltán lelkész helyébe Loós János (1944-1969) bar- 
lahidai segédlelkészt hívta meg a gyülekezet. Beiktatása a 20. századi Magyarország 
egyik legellentmondásosabb napján: 1944. október 15-én történt. Negyedszázados 
pusztaszentlászlói szolgálata hasonló ellentmondások között telt. Szolgálata kezdetén 
még a megszokott rend szerint folyt a munka. A gyülekezetben ifjúsági egyesület mű
ködött, színdarabokat és énekeket tanultak. A mozgalmas élet azonban nem volt tartós. 
A világháború hatása a gyülekezetét lelkében sújtotta. Anyagi vesztesége nem volt. Ha
rangjai is megmaradtak, de ismét nagy emberáldozatot követelt. Ebben a háborúban is 
11 tagját veszítette el, akik idegen földben, hősi halottként nyugszanak. Mások többévi 
hadifogság után térhettek haza. A visszaérkezők között volt Sz. Takács István is, aki
nek két fiútestvére -  egyik a nyugati, másik a keleti hadszíntéren -  veszítette életét.

A vesztes háborút követő lelki és anyagi próbatételek közepette soha nem tapasztalt 
gyülekezeti élet kezdődött. A templom vasárnapról vasárnapra tele volt. A bibliaórákon 
70-80 lélek vett részt. Gyermekbibliakör működött és evangelizációs alkalmak voltak. 
Mind, mind egy-egy lehetőség a felfelé tekintésre. Aztán új szelek fújtak!

Marton Sándor kántor-tanító -  mellette rövid ideig Gyűrűi Dezső másodtaní- 
tóskodott -  egyházi szolgálata sem tartott sokáig: az 1948-as államosítás az egyházi 
elemi iskolát megszüntette. Bár ő az állami iskolában még hosszú ideig -  1975-ben be
következett haláláig -  tanította a pusztaszentlászlói gyermekeket, nyilvános egyházi 
tevékenységet nem végezhetett. A kántori feladatokat a lelkész felesége látta el.
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Az egyház földingatlanait házhelyek, olajipari létesítmények, végezetül a termelő- 
szövetkezet részére vették igénybe különféle címeken.

A gyülekezettől az 1956-os forradalom és szabadságharc is követelt áldozatot. 
Kocsmáros Tibor 21 éves sorkatonát őrszolgálatban érte a szovjet katonai támadás, 
amely életébe került. Sírja a pusztaszentlászlói temetőben van. Nevét -  az első és a 
második világháború hősi halottaival együtt -  a hősi emlékmű is őrzi.

A hívek 1963-ban -  Loós János példamutató szervezésével -  kívül-belül felújí
tották templomukat. A régi oltárt a felette lévő szószékkel együtt lebontották, és új ol
tárt, keresztet és szószéket készíttettek Fatér Sándor és Varga László helyi asztalosok
kal. Felszentelését Káldy Zoltán püspök végezte.

A lelkész állandó kapcsolatban állt a gyülekezet tagjaival és a falu lakóival, mert 
Loós János nemcsak lelkész volt, hanem -  korábbi tanulmányai során szerzett ismere
tei alapján -  egyben „orvos ” is, aki ha kellett, haldoklókat gyóntatott, s ha a szükség 
úgy kívánta, injekcióval gyógyította a betegeket. Sajnos a gyógyító-lelkész önmagán 
nem tudott segíteni, 1969 tavaszán szívinfarktusban elhunyt. A nagykanizsai temetőben, 
családi sírboltban nyugszik. Fia, Loós Csaba 2004 tavaszán történt nyugdíjba vonulásé-
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ig Orimagyarósd papja volt, Unokája, Loós Zsuzsanna Szentgotthárdon lelkész.
A hirtelen elhunyt lelkész utódja Sárkány András Tibor, a költő lelkész lett, akit Keltá

ról hívott meg a gyülekezet, és 1969 őszén iktatott hivatalába Lágler Béla esperes. A lel
készválasztás kapcsán érdekes eset figyelhető meg: a század elején Pusztaszentlászló 
„adott" lelkészt Kertának, közel hét évtizeddel később Kerta „ viszonozta a gesztust”.

Szolgálata alatt -  1974-ben -  kívül és belül tatarozták és modernizálták a 45 éves 
parókiát, villamosították a templom nagyharangját. A november 3-án tartott hálaadó 
ünnepségen jelen volt és igehirdetéssel szolgált D. Káldy Zoltán püspök. Az egyház
megye lelkészeinek képviseletében Dubovay Géza esperes, Pintér János zalaegerszegi, 
dr. Pusztai László surdi, Varga Árpád szepetneki lelkész vett részt az ünnepi alkalmon.

Az ő idejében is a lelkészfeleség -  Runity Ivánka -  látta el a kántori feladatot 
egészen 1980 karácsonyán bekövetkezett hirtelen haláláig. Sírja a pusztaszentlászlói 
temetőben van. Felesége elvesztése után a lelkész nem találta helyét, és -  bár már sa
ját otthont is épített a templom szomszédságában -  1981-ben, 43 évi lelkészi szolgá
lat után nyugállományba vonult, majd Pécsre költözött. Ott is halt meg 1990 őszén. 
Versei részben az Evangélikus Életben, részben a lelkészek írásaiból összeállított Som
virág című gyűjteményes kötetben jelentek meg.

Helyben lakó lelkész nélkül maradt 1981 után a gyülekezet. Ez nem meglepő, ha fi
gyelembe vesszük annak az időszaknak a településpolitikáját, amely mindent körzetesí
tésben gondolt megoldani. Az iskola a szomszédos Söjtörre került, a termelőszövetke
zet is közös lett, az orvos, az állatorvos hasonló alkalmazásban állt, mint ahogy a köz- 
igazgatás is közösen, a szomszéd faluban épült ki. A lélekszám csökkent, a lelkészhiány 
országos szinten tetőzött. E nagyon komoly probléma áthidalására született az a döntés, 
hogy helyettesek lássák el a lelkészi szolgálatokat. Először ifj. Hafenscher Károly se
gédlelkész Keszthelyről gondozta a gyülekezetei (13 hónapig), majd Roszik Gábor 
zalaistvándi segédlelkész (6 hónapig) pásztorolta a híveket.

Egyházunkban ezalatt egyre több fiatal lelkészházaspár kezdte meg a szolgálatot, s
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amikor lehetőség nyílt arra, hogy egyikük nagyobb gyülekezetbe kerüljön, házastársá
nak a közeli kisebb helyen biztosítottak szolgálatot. így oldódott meg a pusztaszentlás- 
zlói gyülekezet lelkészkérdése is, ugyanis a közeli Zalaegerszegre került Balogh András 
1983 nyarán, és ezzel egy időben felesége, Baloghné Szemerei Mária is elkezdhette a 
segédlelkészi szolgálatot Pusztaszentlászlón. Teljes jogú lelkésszé avatása és beiktatása 
1983. október 15-én volt. A lelkésszé avatást D. Káldy Zoltán püspök, a beiktatást 
Dubovay Géza esperes végezte. A lelkészkérdés megoldódott, de nincs helyben lakó lel
kész, a 25 kilométerre levő Zalaegerszegről történik a szolgálat ellátása.

A gyülekezet 1992-ben kívül-belül felújította templomát, új óraszerkezettel látta el 
a templomtornyot és új műanyag fedőanyagot kapott a templomtető. A megújított 
templom felavatását D. dr. Harmati Béla püspök végezte 1992. november 8-án.

Mivel helyben nem lakik lelkész, a lelkészlakást -  egy helyiségét gyülekezeti te
remként fenntartva -  bérbe adták idősek otthona céljára. Mivel a fiatalok az urbani
záció következtében a környező városokba igyekeznek, a gyülekezeti (ifjúsági) házat 
hosszú ideig más célra hasznosították. Az elvándorlás ma is tart, bár napjainkban 
Pusztaszentlászló önálló önkormányzattal rendelkezik, jegyzősége van, működik isko
lája, és sokat tesz a múlt emlékeinek ápolására, jövője biztosítására.

A zalaegerszegi lelkészre -  Barlahida és Zalaegerszeg szórványaival együtt -  az 
ország legnagyobb kiterjedésű szórványterületének gondozása hárult. Emellett, hogy 
az önálló lelkészi hivatalt betöltő lelkészfeleségre nehezedő családi terheket enyhítse, 
gyakran ellátta Pusztaszentlászló és szórványainak gondozását is. Ugyanakkor a pusz- 
taszentlászlói lelkésznő, a zalaegerszegi papné, Baloghné Szemerei Mária volt a zala
egerszegi gyülekezet kántora is.

A kialakult helyzet nem vált előnyére a gyülekezeti munkának a legodaadóbb, a 
legnagyobb áldozatvállalással végzett szolgálat ellenére sem. Ezt felismerve, Balogh 
András lelkész másik gyülekezetét választott. A zalaegerszegi lelkész távozása egyet 
jelentett a lelkészfeleség pusztaszentlászlói távozásával. Eszerint Baloghné Szemerei 
Mária lelkész 17 évi (1983-2000) szolgálat után, 2000 augusztusában, lemondott 
pusztaszentlászlói lelkészi állásáról, s férjét követve, Tótkomlóson vállalt szolgálatot.

A gyülekezet azonban nem maradt magára, mert az egyházmegye esperese Szakái 
Árpád Nagykanizsán lakó nyugalmazott lelkészt felkérte, majd megbízta azzal, hogy
helyettes lelkészi státusban gondozza a gyülekezetét. A több mint féléves szolgálatot

/

Szakái Árpád nagy hittel és fiatalos lendülettel végezte, s nemcsak Pusztaszentlászlón 
és szórványaiban, de az ugyancsak lelkész nélkül maradt Zalaegerszegen is. Munkájá
ban segítségére volt Kendeh-Kirchknopf László teológushallgató.

A gyülekezet 2001. március 25-én Szabóné Piri Zsuzsánna kővágóörs-révfülöpi 
helyettes lelkészt választotta lelkipásztorául. Beiktatása 2001. július 1-jén történt a 
pusztaszentlászlói evangélikus templomban. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János 
esperes hirdette az igét, s ő végezte a beiktatás szolgálatát is. A lelkésznő férje -  előd
jéhez hasonlóan -  a zalaegerszegi gyülekezet lelkésze.

A kis közösség 2005 tavaszán teljesen felújította a korábban más célra hasznosított 
gyülekezeti házát országos egyházi, egyházkerületi, egyházmegyei és SAPARD- 
pályázati támogatással. Felszentelését Ittzés János püspök végezte május 28-án.
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A pusztaedericsi f i  ókegyház

A település Pusztaszentlászlótól nyugatra (országúton 15 kilométer, földúton 5 kilométer 
távolságra) a dombokkal körülvett Berek-patak völgyében elhelyezkedő kisközség.

Evangélikus lakóira már az első pusztaszentlászlói gyülekezeti emlékek között ta
lálunk utalást. 1792-ben Barlahida, Oroklán és Kerecseny evangélikusaival együtt ők 
is Pusztaszentlászlóhoz kapcsolódtak, s részt vállaltak az „Oskola és Imádságos Ház” 
építéséből is.

A nagy áldozatkészségről tanúskodó pusztaszentlászlói templom építkezésében, 
1815 és 1817 között, a 40 pusztaszentlászlói család (ház), valamint Bollahida, Orok
lán, Kerecseny és sok más szórvány evangélikus családjai mellett a pusztaedericsiek is 
részt vettek éppen úgy, mint a fennmaradt adósság törlesztésében. A ránk maradt ira
tok között Kothay András, Kotay József, Kotai István, Lakatos Ferenc és Gerentsér Jó
zsef neve olvasható. Az 1823-ban készített oltár költségeit pedig 28 szentlászlói család 
mellett négy edericsi család fedezte.

Az 1875. évi névtár adatai szerint Pusztaedericsen 54 evangélikus élt, és közöttük 
10 volt az iskoláskorú gyermek. 1910-ben 83 evangélikust tartottak nyilván. A tanulók 
száma 11 volt. Az evangélikus gyermekek a pusztaszentlászlói iskolába jártak. Később 
ebben változás történt. Amint a 92 éves (szül. 1912) -  egykor pusztaedericsi, ma Zala
egerszegen élő, az istentiszteleteket folyamatosan látogató -  Koltai József elmondta: 
1919-ben községi iskola létesült Pusztaedericsen, és Simon Emma tanítónő vezetése 
alatt megkezdte működését. Attól kezdve az edericsi evangélikus gyermekek a helyi 
községi iskola tanulói lettek, az addig Tófejre járó katolikus vallású edericsi, szom- 
pácspusztai, válickapusztai és miklósmajori társaikkal együtt. Az evangélikus gyerme
kek hitoktatása és konfirmációra való felkészítése Pusztaszentlászlón folyt. Az isten- 
tiszteleti alkalmakon ugyancsak az anyagyülekezetben vettek részt a gyülekezet felnőtt 
tagjaival együtt. Az anyagyülekezetben külön figyelmet fordítottak a távolból érkezők
re az ülőhelyek átengedésével.

Hatalmas tűzvész pusztított a községben 1924-ben, amelynek következtében a több
nyire zsúppal fedett házakból álló falu fele leégett.

A kis gyülekezet 1936. február 23-án ünnepet ült: akkor avatta fel Molitórisz János 
kemenesaljai esperes a gyülekezeti tagok áldozatkészségéből beszerzett, 435 pengő ér
tékű, 1 mázsás harangot, amelyhez a pusztaszentlászlói hívek 80, a barlahidaiak 50 és 
a tófejiek 30 pengő adománnyal járultak hozzá. A korabeli Harangszó szerint a „ lélek
emelő ” ünnepélyes felavatáson az esperes mellett Schrantz Zoltán pusztaszentlászlói, 
Bácsi Sándor celldömölki és Nagy István zalaistvándi lelkészek szolgáltak, valamint a 
pusztaszentlászlói énekkar Tompa Miklós kántor-tanító vezetésével.

Az edericsi gyülekezet múltjának hiteles megismeréséhez jó tudni olyan esemé
nyekről, amelyek a mai Krisztus-hívők számára furcsának és elképzelhetetlennek 
tűnnek, de a múlt század első felében megtörténtek, sőt, egy időre megmételyezték a 
településen élő különböző vallásúak, különösen a vegyes házasságban élők kapcso
latát. Ilyen események zajlottak a gyülekezet tagjai által is „lélekemelő"-nek tartott 
harangavatás előtt. A harmincas évek közepéig -  közel húsz éven át -  ugyanis a
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falu feletti szőlőhegyről lehozott harang szolgált a község harangjaként a háborús cé
lokra elvitt korábbi harangok helyett. 1935-ben új harangot vásárolt a falu elöljáró
sága, ezt azonban az evangélikus lelkész nem áldhatta meg, holott a község lakossá
gának 25%-a (400 lélekből 104) evangélikus volt. Ennél megdöbbentőbb, hogy „a 
75%-ban más vallású község elöljárósága a minisztérium döntő határozata ellenére 
is megtagadta a községi iskola tantermének evangélikus istentisztelet céljára átenge
dését”.

Az események hatására a kis gyülekezet -  Schrantz Zoltán lelkész kezdeményezé
sére -  imaház építését tervezte, és gyűjtésbe kezdett. A kezdeményezést az egyház
megye esperese is támogatta, és felhivására az egyházmegye gyülekezetei „testvéri kö
zösséget és anyagi kötelezettséget ” vállaltak az imaház felépítésére. Az imaház egy ké
sőbbi döntés alapján mégsem épült fel. Hiánya sokáig nyomasztotta, de nem törte meg 
a gyülekezetét. A hajdan ellentétet szítók megbékéltek, sőt, idővel családi kapcsolatba 
is kerültek a korábban „kirekesztettekkel".

Az 1940. évi névtárban a gyülekezet még 86 lélekkel szerepelt. A társadalmi hatá
sok alól azonban nem térhettek ki. Napjainkban csupán 25-en vannak. Istentisztelet ha
vi egy alkalommal van az egykori iskolában.

A felekezeti együttélés szép alkalmaiként tartják számon a közeli szőlőhegyen fel
állított kereszt felszentelésének (1999 tavasza) és a millenniumi zászló átadásának 
(2000. június 3.) ökumenikus istentisztelet keretében tartott eseményét. Az utóbbin dr. 
Boros Imre miniszter is részt vett. Az evangélikus felekezet részéről Balogh András 
és Baloghné Szemerei Mária végezte a szolgálatot.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK

Lelkészek: Csengető (Tsengető) Mihály (1804-1814), Benkő Sámuel (1814- 
1820), Malatidesz József (1821-1828), Farkas János (1828-1841), Simon József 
(1841-1879), Bojtos János (1879-1897), Horváth Béla (1897-1901), Szabó Lajos 
(1901-1915), Kovács Mihály (1915-1925), Schrantz Zoltán (1926-1944), Loós János 
(1944-1969), Sárkány András Tibor (1969-1980), ijj. Hafenscher Károly segédlel
kész Keszthelyről (1981-1982), Roszik Gábor segédlelkész Zalaistvándról (1982), 
Baloghné Szemerei Mária (1983-2000), Szakái Árpád nyugalmazott helyettes lelkész 
Nagykanizsáról (2000-2001), Szabóné Piri Zsuzsámra (2001-).

Tanítók, tanító lelkészek: Szombati András (1797-?), Csengető (Tsengető) Mihály 
lelkész (1804-1814), Benkő Sámuel lelkész (1814-1820), Malatidesz József lelkész 
(1821-1828), Farkas János lelkész (1828-1841), Simon József lelkész (1841-1879), 
Bojtos János lelkész (1879-1885), Nagy Sándor (1885-1887), Mészáros Sándor 
segédtanító (1888-1891), Pratscher János (1891-1894), Németh Vilmos (1894-1897), 
Posch Adolf (1897-1899), Nándor (Novák) János (1899-1934), Tompa Miklós 
(1935-1941), Marton Sándor (1941-1948).

Felügyelők (időnként nem volt betöltve a tisztség): Bubb Károly (7-1908), Grun- 
ner Károly pötrétei földbirtokos (1908-1924), (!), Bakó Béla felsőraj ki földbirtokos 
(1926-1940-?), Horváth Lajos (7-1973-?), Takács László (1983-).
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A JELEN

A pusztaszentlászlói gyülekezet -  hasonlóan számos magyarországi falusi gyüleke
zethez -  lassan csökkenő létszámú közösség. A fiatalok közül csak kevesen maradnak 
helyben, az elköltözők viszont többnyire nem épülnek be hitüket gyakorló keresztyén
ként új településük gyülekezetébe.

Bár a statisztika szerint van keresztelés, a számok megtévesztők, mert többen „ha
zahozzák" kereszteltetni gyermeküket. A gyülekezet valós helyzetét tekintve ugyanis 
több a temetés, mint a gyarapodást biztosító keresztelés.

Az istentiszteleti alkalmakon állandó résztvevőként 30-40 fő van jelen. Az ádventi 
és böjti időszakokban bibliaórák vannak. Ezeken kívül a beteg- és családlátogatások 
adják a szolgálatok zömét. A többszöri együttlétre kevés lehetőség van, mert a kis lé
lekszámú gyülekezet a lelkész gyakoribb utazását nem tudná vállalni.

A gyermekek hitoktatása folyamatos, és rendszeres a konfirmációs korba érő fiata
lokkal való előkészítői foglalkozás, valamint az azt követő konfirmáció. Sajnálatos, 
hogy a megkonfirmált gyermekek -  kis kivétellel -  nem kapcsolódnak be a gyüle
kezet életébe. Nagy öröm egy kis aktív mag létezése és önzetlen szolgálata.

Nagy terveket nem szőhet ez a nagy múltú -  mára maroknyira fogyott -  gyüle
kezet, de amíg lehetséges, meg kívánja őrizni önállóságát még áldozatok árán is.

A falu felekezethez tartozó lakóinak egyharmadát teszi ki az evangélikusok aránya, 
de címere -  amelyet 1997-ben fogadott el a község önkormányzata -  jól jelképezi a 
települést és benne az evangélikusok létezését, szerepét. A szimbólumok sokszínűsége 
miatt indokolt felidézése is: „ /. Oszterhuber család címerének megfelelő pajzs-alakú, 
alján szalaggal kapcsolódóan Pusztaszentlászló felirat. 2. Alapszíne világos és sötét
zöld. Az egyes szimbólumok arany és fekete színnel kontúrozottak. 3. A címerpajzs 
középpontjában Szent László király hermája található. 4. A királyi jelkép bal oldalán 
kereszt, jobb oldalán ,, Luther rózsa ", amely a községben élő katolikus és evangélikus 
közösség együttélését, 5. A vallási jelképek alatti 1270-es dátum a templomos település 
idejét szimbolizálja. 6. A címerpajzs alsó csúcsából kiinduló, majd a királyi jelkép alatt 
két irányba ágazó, eltérő nagyságrendű, szabálytalan vonalvezetésű kék mező a község 
határában eredő és két irányba folyó Válicka patakot, 7. A királyi jelkép alatt kézfogást 
ábrázoló kezek a Deák Ferenc által Pusztaszentlászló községben készített kiegyezési 
dokumentumokra való utalást, 8. A patak által elválasztott világoszöld területek a Gö
csej határát jelző dombokat, 9. A címerpajzs alsó részének jobb oldalán lévő szőlőfiirt 
a községben 1776 óta végzett szőlőtermesztést, a bal oldalon lévő „olajhimba " az 
1940-es évektől ismert zalai olajlelőhelyet szimbolizálja. "

(A címer a borító belső oldalán található.)
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SANDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8824 Sand, Kanizsai út 21. Telefon: (93) 311-320 (Nagykanizsa)
Lelkész: Deméné Smidéliusz Katalin.
A lelkész lakhelye: Nagykanizsa, Csengery u. 37.
Önállósulásának éve: 1868.
Anyakönyveit 1868-tól vezeti.

Sandi anyaegyház
Lélekszám: 171/167/158. Presbitérium: Teke Ilona felügyelő, Gerencsér József 

tiszteletbeli felügyelő, Zakócs Jenő gondnok, Végh Jenő másodgondnok, Fiiszár József 
kántor, Jekisa Lajos jegyző, Zakócs Jenöné pénztáros, Berke László, Györek László, 
Horváth József, Jekisa Béla, Jekisa József Novák József, Novák Pál, Szakáll János, 
Takács Ernöné, ifj. Tóth László, Varga Béla, Varga Ferenc, Zakócs Béla, Zakócs József

Páti leányegyház
Lélekszám: 63/64/61. Presbitérium: Antalics Vilmos gondnok, ifj. Antalics Vilmos, 

Arpádi Attila, Berták József kántor, Fábos Lajos, ifj. Kalmár Lajos, Katona Árpád, 
Szabó József Takács Tibor.

Szórványok és lélekszámúk: Miháld (14/11/11), Zalaszentjakab (21/17/14).
Az egyházközség lélekszáma összesen: 269/259/244.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

A sandi anyaegyház
Sand Zala megye délkeleti részén, Nagykanizsától 13 kilométerre található -  vallásá
ra nézve vegyes lakosságú, római katolikus és evangélikus felekezetű -  község.

Régi, a középkorban is fennálló település, amely a török hódoltság alatt elnéptele
nedett. Az 1565. évi török adólajstromban már csak hat házzal szerepelt. 1701-ben már 
pusztaként tartották számon.

Az evangélikus gyülekezet története a 18. század közepéig nyúlik vissza. A török 
megszállás után az ország elnéptelenedett részeit új telepesek vették birtokba. Sand 
esetében is -  amelynek akkori birtokosa Mezőszegedi Szegedy Ferenc volt -  ez tör
tént. 1743-tól telepedtek le itt a Vas vármegyei Hodos és Battyánd vidékéről érkezet
tek. 1745-ben négy család kötött bérleti szerződést: Farkas Ferenc, Novák Mátyás, 
Novák Mihály és Novák Ádám családja. Őket többen követték, bár jobbágyságuk mi
att itt is nagyon küzdelmes sorsban éltek. Az új lakók nyelvükre nézve vendek, vallá
sukat tekintve evangélikusok voltak. Mivel ezekben az időkben csak az artikuláris gyü
lekezetekben lehetett nyilvános istentisztelet, nem volt könnyű gyakorolniuk hitüket. 
Egy ideig Kuzmics István surdi lelkipásztor gondozta őket, aki a szlovén anyanyelvű 
gyülekezetek körében sokat fáradozott. Ő fordította le az Újtestamentumot is vend 
nyelvre. Később a közelebbi „artikuláris’' helyre, Iharosberénybe jártak istentiszteletre 
a sandi hívek, majd -  1799-ben -  az iharosberényi anyagyülekezet filiájává szerve
ződtek. Iskolát, tanítólakást építettek. Első tanítójuk Grégár József volt.



Kezdetben egy nagyobb pajtában tartották nyilvános istentiszteleteiket, majd 
1806-ban tornyos téglatemplomot építettek, amelyet ádvent első vasárnapján szentel
tek fel. Első harangjukat 1811-ben öntették.

Az istentiszteleteket az első időben vend nyelven tartották, sőt a sandiak kedvéért 
1807 végéig még Iharosberényben, az anyagyülekezetben is vend nyelven folyt a gyó
nás és az úrvacsora a nagyobb ünnepeken. Ezt követően pedig a herényi lelkész éven
ként egy-egy nagyobb ünnepen Sandon -  az új templomban -  vend nyelvű istentisz
teletet tartott. 1830-tól azonban a magyar környezet hatására már mind az iskolai ok
tatás, mind az istentisztelet magyar nyelven folyt. Haubner Máté 1847. évi iharos- 
berényi püspöklátogatása idejére Sand -  nyelvi vonatkozásban -  az utolsó stádium
ba került. A magyart még nem, a vendet már nem beszélték tisztán. 1862-re -  amint 
Bálint Béla tanulmányában olvasható -  „ már senki sem tud vendül ” a környéken.

Anyagyülekezetté ekkor még nem válhattak, de az egyházi főhatóság hozzájárult 
felszentelt lelkész-tanító alkalmazásához. E lehetőséggel élve -  1841-ben -  Pataki 
Pál lelkész-tanítót választotta meg a gyülekezet tanítójául és lelki vezetőjéül.

Második harangjukat 1842-ben öntették. 1845-ben az iskola tűzvész martaléka lett, 
de 1846-ban a hívek új iskolát és tanitólakot építettek. Ebben az időben 400 lélek (80 
házaspár) tartozott a gyülekezethez. Pataki Pál lelkész-tanító 40-50 gyermek tanítását 
végezte 2-3 osztályba soroltan.

Az időközben tovább növekedő leánygyülekezetnek 1868-ban engedélyezték az 
anyásitást. Az önálló egyházközség első lelkésze Sántha Károly volt -  a költő pap, aki 
számtalan éneket szerzett. A hívek becsülték, de jobban örültek volna, ha többet fog
lalkozik a gazdálkodással. Kétéves áldásos munka után Várpalotára, majd Sárszent- 
lőrincre került, ahol 34 évig szolgált. Onnan távozott hirtelen Budapestre, és ott is halt 
meg 1928-ban, 88 éves korában. A farkasréti temetőben nyugszik.

Mint énekköltő a század elején szerkesztett -  és a dunántúli egyházkerület által
f

többször kiadott -  Keresztyén Enekeskönyv-ben jelent meg a múlt század elején 105 
énekkel és 69 átdolgozással. Énekeiben korának teológiai gondolatai fogalmazódnak 
meg, de időtálló voltukat jelzi, hogy a ma használatos énekeskönyvünkben is 23 éne
két találjuk. A róluk vallott állítás ma is igaz: ,,sokakat erősítettek hitükben ”.

A régi iskolát 1870-ben lelkészlakássá alakították, és új iskolát építettek, amely az 
államosításig (1948) szolgált az evangélikus gyermekek oktatási helyéül.

Gaál László a lelkész 1870 és 1872 között. 1872-ben Teke Lajos vései segédlelkészt 
választották pásztoruknak a hívek, aki 1897-ben bekövetkezett haláláig vezette a rábí- 
zottakat. Munkálkodása kezdetén (1875-ös adat) 476 lelkes volt a gyülekezet, és 50 
gyermeket tanított Novák Elek kántor-tanító. Szolgálata alatt -  1895-ben -  került 
Iharosberénytől a közelebb fekvő Sandhoz a páti leányegyház.

Madár Rezső a lelkész 1898-tól negyedszázadon át. Az ő sandi működése alatt ért 
véget a békés Ferenc József-i kor, akkor pusztított az első világháború, és az alatt szü
letett meg a gyászos trianoni béke.

A békés korból ránk maradt adatok reményt keltők. A gyülekezet lélekszáma szépen 
gyarapodott. 1910-ben az anyaegyházban 529-en, a páti leányegyházban 313-an, az 
egyházközséghez tartozó szórványokban 66-an voltak az evangélikusok. A szórványok
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közül Miháldról 31, Zalaszentjakabról 30, Kiskomáromból 4, Ormándról 1 evangéli
kus lélek szerepelt a nyilvántartásban. Az egyházközség lélekszáma 908 volt. A sandi 
iskolában Novák Elek 70, a pátiban Simon Jenő 65 gyermeket tanított. A szórványban 
lakó gyermekek feltehetően a helyi iskolákba jártak.

Az Alsólendváról érkező Teke Dénes lett 1923-ban a gyülekezet lelkésze. Szolgála
ta idején (1923-1942) áldásos és mozgalmas élet folyt a gyülekezetekben, amelyet a 
nőegylet és az ifjúsági egylet vallásos rendezvényei színesítettek. A sandi születésű 
Kutas Elek barlahidai missziói segédlelkész korában -  1936-ban -  Sand és Barlahi- 
da evangélikus ifjúsága között szoros kapcsolat alakult ki, sőt, kölcsönösen megláto
gatták egymás gyülekezetét is. A hosszú utat kerékpáron, illetve vonaton, autóbuszon 
és lovaskocsin tették meg. Az eseményeket rögzítő jegyzőkönyvekből kitűnik, hogy 
Sandon a páti, Barlahidán a pusztaszentlászlói fiatalok is részt vettek az alkalmakon, 
és erősítették egymásban a hittestvéri összetartozás érzését.

Sajnos a gyülekezet lélekszáma már ebben az időben csökkenő tendenciát muta
tott. 1933-ban, az anyaegyházban 492-en voltak. Czéh Sándor kántor-tanító 82 gyer
meket tanított. 1940-ben 420 volt az anyaegyház lélekszáma, ugyanakkor a páti leány
egyház lélekszámának örvendetes gyarapodása (348-an voltak) olyan mértékű volt, 
hogy erősnek érezte magát az anyaegyházzá alakításra is. Az egyházközség lélekszá
ma a 25 zalaszentjakabi, a 24 miháldi és a 6 kiskomáromi evangélikussal együtt 823 
volt 1940-ben.

Teke Dénes utóda unokaöccse, Teke Zsigmond, az egykori iharosberényi tanító fia 
lett, akit 1942. szeptember 13-án iktatott hivatalába Horváth Lajos esperes. Szolgálatát 
közel fél évszázadon át (1942-1990), nehéz történelmi korban végezte Sandon, Paton 
és a szórványban. Működése alatt nemcsak a világháború borzalmait kellett átélnie hí
veivel, hanem egy vallásellenes társadalmi rendszert is annak minden következményé
vel. Nagyon nehéz évek és megpróbáltatások jutottak osztályrészül mind a pásztornak, 
mind híveinek. A vallásos élet a templomok és a hívő családok otthonainak falai közé 
szorult. A lelkész úttalan utakon, gyalog, kerékpáron, ritkán lovaskocsin, később mo
torkerékpárral járva kereste fel Somogy és Zala dombjai között szétszórt, egyre fogyó 
híveit. Anyagi gondjain a termelőszövetkezetben vállalt könyvelői állással próbált se
gíteni. Ezzel a 15 éven át végzett munkával már nemcsak gyülekezetét szolgálta, ha
nem faluját is.

Új oltárkép került a templomba 1942. szeptember 26-án. A nőegylet által adomá
nyozott oltárképet Fuchs (Fónyad) Pál egyházmegyei jegyző avatta fel. Alkotója: 
Faragó Márton festőművész. A kép a Gecsemáné-kertben imádkozó Jézust ábrázolja.

A gyülekezet 1961-ben renováltatta templomát, majd hat év múlva az egészségte
len parókia helyére új lelkészlakást épített.

Lelkészük -  közel a 70-hez -  ezt írta a gyülekezet egyik munkatervében: „ lép- 
ten-nyomon jelentkezik életemben, hogy öregszem. Ez mégsem ijeszt, és nem aggaszt, 
sőt mind erőteljesebben serkent arra, hogy tanuljak és erősödjem a szolgálatban. Es
arra, hogy még többet, sokkal többet imádkozzam!”

így kezdett kis gyülekezetével a templom felújításába 1984-ben, és 6 évvel később 
vonult nyugállományba. Nyugdíjas éveiben is szeretett gyülekezetében maradt, és a

230



templom hűséges látogatója volt. 1999 Szentháromság vasárnapján a templomban lett 
rosszul. A nagykanizsai kórházba került, ott hunyt el. Nyolcvanhét éves volt. A sandi 
temetőben nyugszik.

Fiatal lelkész, Deméné Smidéliusz Katalin a szolgálattevő 1990-től, aki a hívek lel
ki gondozását Nagykanizsáról látja el, ahol férje a gyülekezet lelkésze. A mély érzésű 
lelkésznő a rábizottak hitét -  prédikációiban felhasznált vagy egyházi alkalmakon fel-

r

olvasott -  vallásos tárgyú verseivel is erősíteni kívánja. Az Evangélikus Életben és a 
Kapernaumban megjelent költeményei pedig a nagyobb gyülekezet tagjainak lelki 
épülését szolgálják.

A templom újabb felújítása már az ő szolgálata alatt történt. 2002 nyarán fogott 
hozzá a nagyon esedékes munkához a kis gyülekezet, és 2002. szeptember 21-én már

f

hálát adhatott az Urnák a közel 200 éves, megújult templomáért. A hálaadó istentiszte
leten -  a gyülekezet és a környék evangélikusságának jelenlétében -  Ittzés János püs
pök szolgált.

A páti leányegyház
Pat Zala megye délkeleti szélén, Sandtól 10 kilométerre fekvő kisközség, római kato
likus és evangélikus vallású lakosokkal.

Már a középkorban lakott település volt. A fennmaradt iratok szerint 1433 és 1435 
között 13 jobbágytelek volt a településen. Későbbi sorsáról nincsenek adataink. Felte
hetően ez a falu is a török dúlás áldozata lett, mint több szomszédos település.

A 18. század közepétől élnek evangélikusok a faluban, akik sandi hittestvéreikhez 
hasonlóan vend eredetűek. A sandiakhoz hasonlóan alakult egyházi életük: ugyanúgy 
Iharosberény védőszárnyai alá helyezkedtek, de kisebb lélekszámúk és a települések 
közötti nagyobb távolság miatt nehezebben ment szervezett gyülekezetté alakulásuk.

Az evangélikus gyülekezet 1819-ben létesült, és leányegyházként a nagy múltú 
iharosberényi anyagyülekezethez csatlakozott. Iharosberény lelkésze abban az időben 
Fülei Kis János (1802-1820) volt. Első tanítójuknak Tálos Ferencet választották, aki 
1824-ben kezdte meg szolgálatát. Ekkor már álltak a működéshez szükséges épületek, 
amelyeket később, megerősödve, újakra cseréltek.

Haubner Máté 1847 októberében tartotta püspöki egyházlátogatását az iharosberényi 
anyagyülekezetben. A vizsgálat kiterjedt filiáira is. Mátis Sándor (1845-1857) tanító 
erre az alkalomra a vizsgálati szempontoknak megfelelő feljegyzést készített. Ebből 
tudjuk, hogy Mátis Sándor beledi születésű, Sopronban tanult és Szepezdről érkezett. 
Az iskola 34 tanulóját három osztályba soroltan tanította. Tanítást szolgáló segédesz
közül a táblát használta. A tanítás november elsején kezdődött és virágvasámap záró
vizsgával fejeződött be.

A tanító meghívólevele sokat mond a gyülekezet vallásosságáról, anyagi helyzetéről:
,, Mátis Sándor Szepezdi tanító Úrhoz folyamodtunk, és megegyező akarattal önt 

prédikáló mesterünknek meghívjuk olly reménységgel és megegyezéssel, hogy tanító 
Ur mind magunkat az Isten igéje tiszta hirdetése által, mind gyermekeinket az Iskola
beli szorgalmas tanítás által az idvesség útján híven fogja vezetni, és az egész gyüleke
zetnek épülésére leend. ”
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Javadalmazása: 14 pozsonyi mérő rozs; 6 pozsonyi mérő búza; 20 frt.; 6 hold föld 
dézsma nélkül, amelyet az eklézsia megmunkál és termését haza hordja; fél hold ken
derföld; a háznál lévő káposztás- és krumpliskert; két hold rét lekaszálva és betakarít
va; 6 öl jó tűzifa összevágva, összerakva; tanulónként 1 frt. 3 Xr. fűtésért, továbbá na
ponként 2 db fa; jeles ünnepeken a perselypénz; temetésért „zog-szavakkal" 1 frt. 9 
Xr., nélküle 9 Xr.; malomba szállítás, hazahozatal; 10 akó bor „söprő" nélkül; haran
gozásért 5 frt.; tanítólakáshoz mészvásárlás, meszelés.

Az irat alján Horváth György gondnok és 17 egyháztag neve szerepel, akik Antalits, 
Bata, Darab, Fitzkó, Hodostsek, Pintér, Reiszár, Seroga vagy Simon családnevet viseltek.

Szép stílusú, kis templomuk 1863-ban épült. Az építkezés idején Haidt Péter 
(1857-1870) volt a gyülekezet tanítója. Az egyházközség lelkipásztori szolgálatát 
Andorka János (1852-1894) látta el, aki hosszú ideig (1863-1889) az esperesi tiszt
séget is betöltötte. A templombelső érdekessége, hogy az orgonát -  a megszokottól el
térően -  a templomhajóban, az oltár mellett helyezték el. Ennek egyszerű oka az, 
hogy a lévita-teendőket is ellátó kántor-tanítónak nem a karzatról kellett lejönnie orgo- 
nálás után, hanem az orgonától pár lépést téve, már az oltár elé léphetett, vagy a szó
székre mehetett igehirdető szolgálatának elvégzésére. Az utódok figyelmessége sem 
volt kisebb: a templom bejáratánál elhelyezett márványtáblán örökítették meg lévita- 
tanítóik nevét.

Új iskolát és tanítólakást épített 1875-ben a 220 lelket számláló gyülekezet. A 37 
tanulót Gselman Mátyás oktatta.

A kis fiba 1895-ben -  Borbély Gyula lelkészsége és Simon János (1876-1898) 
tanítói működése idején -  elvált Iharosberénytől, s a területileg közelebb fekvő Sand- 
hoz csatlakozott, amelynek Teke Lajos volt a lelkésze. Az új kapcsolat kedvezően ha
tott a gyülekezeti életre. Lélekszáma szépen növekedett, 1910-ben már 313-an voltak, 
és 65 gyermek járt Simon Jenő tanító elé.

A két világháború között a gyülekezet lélekszáma tovább nőtt, és hitében is erősö
dött. Ezekből következően gyakran felvetették az anyagyülekezetté válás kérdését, de 
az egyházi főhatóság a kérést elutasította.

Az 1933-ban kiadott névtárban 326 lélek szerepel, közöttük 45 volt a tanuló. 1940- 
ben már 348-an voltak az ugyancsak 45-ös létszámú iskoláskorú gyermekkel együtt. 
Tanítójuk Hildebrand Elek volt.

A második világháborús harcok következtében -  1945 tavaszán -  a templom
/  /

majdnem teljesen romba dőlt. Újjáépítése utáni felavatását 1947. augusztus 20-an 
végezte D. Kapi Béla püspök.

A fordulat évében (1948) a páti iskolát is államosították. A lelki gondozás egésze a 
Sandon lakó Teke Zsigmond lelkészre maradt. A vallásos élet a kis templom falai kö
zé szorult. A kántorizálás szolgálatát a gyülekezet tagjai -  Hodoscsek József, majd 
Bertók József -  vállalták.

A templomot 1967-ben renoválták, majd felépítésének 125 éves jubileumára (1988) 
újították fel ismét. A hálaadó istentiszteleten dr. Harmati Béla püspök szolgált.

Az újabb fordulat következtében -  1990-ben -  az iskola ismét a gyülekezet tulaj
donába került egy csereingatlanként kapott földterülettel együtt. Az önkormányzat és a
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gyülekezet között létrejött megállapodás következtében erre az ingatlanra épült a Falu
ház. Mindkét épületet közösen használja a falu és a gyülekezet. A településen nyaran
ta gyülekezeti, egyházmegyei, sőt országos szinten szervezett egyházi rendezvények 
váltják egymást.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK
Sand
Lelkészek: Pataki Pál lelkész-tanító (1841-1865), (!), (1868-1870),

Gaál László (1870-1872), Teke Lajos (1872-1897), Madár Rezső (1898-1922), 
Teke Dénes (1923—1942), Teke Zsigmond (1942-1990), Deméné Smidéliusz Katalin 
(1990-).

Segédlelkészek: Zsoray Lajos (1905-1906), Sztrókay Dániel (1922-1923), Kutas 
Elek (1935—1936), Szekeres Elemér (7—1942).

Tanítók: Grégár (Gergár) József (7-1803), Szmodics Pál (1803-1834), Kulcsár 
Gábor (1834-1840), Pataki Pál (1841-1865), (!), Bödecs Antal (1867-1869), 
Hofmann (Hoffmann) Péter (1869-1871), Haidt Péter (1871-1873), Novák Elek 
(1873-1912), Hajas Gyula (1912-1930), Czéh Sándor (1930-1940), Zámbó Gábor 
(1941-1948).

Helyettes tanító: Horváth Pál (1938).
Felügyelők: dr. Győrffy János ügyvéd Nagykanizsa (7-1910-7), Tóth János bérlő 

Iharosberény (7-1933-1940-7), Gerencsér József (1948-2000), Teke Ilona (2000-).
Pat
Tanítók: Tálos Ferenc (1824-1827), Takács (Takáts) István, papjelölt (1827—1929), 

Laucsek (Lautsek) István (1829-1832), Ferentzy (Ferenczi) László (1832-1834), 
Ferentzy (Ferenczi) János (1834-1842), Semmelroth (1842-1845), Mátis Sándor 
(1845—1857), Haidt Péter (1857—1870), Németh Gyula (1870—1873), Gselman 
Mátyás (1873-1875), Simon János (1876-1898), Simon Jenő (1898-1928), 
Hildebrand Elek (1928-1948).

Kántorok: Hodoscsek József (1950-1992),Berták József (1992-).
(A kántori szolgálatot a gyülekezet mindenkori tanítói végezték. Az iskolák államo

sítása után azonban csak 1950-ig volt erre lehetőségük tanítói hivatásuk gyakorlása 
mellett, ezért a gyülekezeteknek kántorról kellett gondoskodni ilyen tehetséggel ren
delkező tagjai közül.)

A JELEN

Az egyházközség zömében idősekből, nyugdíjasokból áll. A fiatalabbak a városba köl
töztek, vagy az ország más részén kerestek munkahelyet. Ebből következően évről év
re fogy a hitoktatáson részt vevő gyermekek száma. A helyzet súlyos voltát mutatja, 
hogy keresztelés alig van, esketés pedig az utóbbi kilenc év alatt mindössze három volt.

Sandon átlagosan 45-50 fő jár rendszeresen templomba. Paton 25 a templomot láto
gatók száma. Arányaiban a számok elfogadhatók, de sajnos kevés szülő jár gyermekével 
együtt az istentiszteletre. Sandon 15, Paton 7 hittanos gyermek van. A megkonfirmált fi
atalok általában elkerülnek otthonról, és hazalátogatva ritkán keresik fel a templomot.
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Paton az önkormányzattal való együttműködés évről évre gyümölcsözik. Most az or
gonát szeretnék teljesen felújítani, hogy az egyházmegyei kántorképzés céljainak min
den tekintetben megfelelhessen. Folytatni szeretnék a jól bevált nyári tábori alkalmak 
megrendezését más vonatkozásban is. így -  egyebek mellett -  rendszeressé kívánják 
tenni a „hittanos-kézműves” tábort, amely évről évre 40-45 fő részvételével folyik.

Jézus szavára alapozzák a jövendőt: „Ate félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyá
toknak, hogy néktek adja az országot. ” (Luk 12,32.)

Forrásanyag
Bálint Béla: A vend irodalom főirányai.Szeged, 1944, Nemzedék Lapvállalat.
A déli egyházkerület név- és címtára. Kézirat. 1998.
Deméné Smidéliusz Katalin lelkész adatközlése, 1999.
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A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875, Czéh Sándor Nyomdája. 
A Dunántúli Ag. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, 1910, Főiskolai Könyvnyomda.
A Dunántúli Ag. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1933, Pohámik Nyomda.
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940, Baross- 
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SIÓFOKI EVANGÉLIKUS EGYHAZKOZSEG

Cím: 8600 Siófok, Fő u. 220. Telefon: (84) 310-549
Lelkész: Lampért Gábor.
Önállósulásának éve (missziói gyülekezetként): 1934.
Anyakönyveit 1934-től vezeti.

Siófoki anyaegyház
Lélekszám: 634/350/240. Presbitérium: Szentes Ernőné felügyelő, Isó Károly pénz

táros, Szentes Ernő gondnok, Szemerei István számvevőszéki elnök, Balassa Dezsőné 
jegyző, Kovács Ildikó aljegyző, Huber Katalin, Jenei Károly, Jung János, Kissné Schád 
Éva, dr. Koch Béla, Kovács György, Tóth Adelheid.

Szórványok és lélekszámúk: Adánd (25/-/-), Balatonendréd (8/3/3), Balaton- 
földvár (67/50/37), Balatonkenese (82/15/10), Balatonszabadi (53/19/14), Balaton- 
világos (43/15/10), Bálványos (4/5/3), Kőröshegy (36/25/17), Siójut (9/-/-), Szántód 
(11/-/-), Zamárdi (46/20/16).

Balatonkenese és Balatonvilágos államigazgatási szempontból Veszprém megyé
hez, egyházigazgatásilag a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegyéhez tartozik, és 
Siófok szórványa.

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1018/502/350.

A GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Siófok Somogy megye északkeleti részén, a Balaton déli partján, a Sió-csatorna torko
lata mellett található üdülőváros.

A 20. század elején Siófok nagyközség evangélikus lakóit a Lajoskomáromhoz tar
tozó szórvány híveiként tartották számon. Lélekszámúk 1910-ben 28, 1933-ban 83 
volt. Az első adatok arról, hogy Siófokon is tartanak evangélikus istentiszteleti alkal
makat, 1934-ből valók. Akkor szervezték az Enying székhelyű missziói kört, amelyhez 
Siófok is csatlakozott Alsótekerespuszta, Balatonbozsok, Balatonkenese, Balatonfőka- 
jár, Berhida, Csajág, Kiingös, Lepsény, Leshegy, Mezőszentgyörgy, Papkeszi, Pere- 
marton, Siómaros és Balatonszabadi szórványtelepüléssekkel. Megalakulásának ideje: 
1934. Neve Enyingi Missziói Gyülekezet lett. Első lelkésze Komjáthy Lajos volt, és ő 
járt Siófokra is. 1940-ben 447 lélek alkotta a gyülekezetei, amelyből 122-en Enyingen, 
82-en Siófokon laktak, míg a többi 243 lélek a 13 kisebb szórvány helyről került ki. 
Egyházszervezetileg a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyéhez tartozott. Komjáthy 
Lajos mellett Szalay Kálmán szolgált segédlelkészként.

A Balaton már abban az időben is kedvelt nyaralóhelynek számított, ezért nyáron 
megnövekedett a templomba járók száma. Már a negyvenes években felmerült az 
igény arra, hogy gondoskodni kellene egy állandó istentiszteletre alkalmas helyről, 
mert a református templom -  ahol addig tartották az alkalmakat -  nem volt végleges 
megoldásnak tekinthető. Sokat változott a helyzet 1943-ban, amikor Buthy Dénes lett 
a lelkész, és Enyingről Siófokra költözött.

A missziói gyülekezet Enyingen, 1944. április 30-án tartott közgyűlésén a lelkész a
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siófoki presbitériumnak és a híveknek azt a kérését terjesztette elő, hogy a gyülekezet 
nevében Siófok is szerepeljen. Ennek indokolásául felhozta, hogy Siófok és Enying 
evangélikusainak lélekszáma egyenlő, a gyülekezet fenntartásában is egyenlő mértékű 
adóval vesznek részt, és presbitériumuk is azonos létszámú. Ekkor hangzott el az is, 
hogy „ Siófokon a jövőben meg kell indulni a templomépítési mozgalomnak, s csak elő
nyére van a hivatalos gyülekezetnek, ha nevében is benne foglaltatik Siófok".

A névváltoztatás megtörtént. Az egyházközség az Enying-Siófoki Missziói Gyü
lekezet nevet vette fel. A siófoki hívek lélekszáma akkor már elérte a 130-at. Haasz 
Anna Lenke vezetésével 34 tagú nőegylet alakult. A hívek templomépítési terve annyi
ra életszerűvé vált, hogy Sándy Gyula műépítész már tervet is készített megvalósításá
ra. A háborút követő években azonban ez a terv nem valósulhatott meg, annak ellené
re, hogy 1946-ban ehhez telket is kapott a gyülekezet a „községtől”, s már a követ is 
hordták az alaphoz. A kiutalást ugyanis a hatalom helyi szerve visszavonta. Később er
re a telekre épült a Motel Étterem. így először csak bérelt, később -  1948-tól -  saját 
tulajdonú gyülekezeti házban folyt a lelki gondozás a Fő utca 93. szám alatt. A gyüle
kezet státusában is változás történt. Az 1952. évi I. egyházi törvénycikk (ET) az anya
gyülekezetek között sorolja fel Siófokot. A valóságban úgy is működött.

Az 1956-os események után Buthy Dénes külföldre távozott. Helyére Schád Ottó 
bábonymegyeri lelkészt választották meg a hívek, aki 22 évig szolgált Siófokon. Egy
házunk egyik legbuzgóbb szórványpapjaként maradt fenn emléke. Egyenként számon 
tartotta híveit. Negyvenhét évi lelkészi szolgálat után hunyt el, 1979-ben. Hivatali 
elődjét 1992-ben szólította el az Úr, Amerikában halt meg. Élete utolsó 12 évében, es
peresként, az Amerikai Magyar Evangélikus Konferencia alelnöke volt.

Schád Ottó halála után a lelkészek gyorsan váltották egymást. 14 év alatt 7 segéd
lelkészt és helyettes lelkészt ismerhetett meg a gyülekezet. Közben a város fejlődésé
vel együtt nőtt az evangélikusok száma is. A közeli településekről -  Kötéséről, Tabról, 
Lajoskomáromból és a belső-somogyi falvakból -, valamint mára az egész ország te
rületéről költöztek ide evangélikusok.

Mindezek, és az a tény, hogy nyáron sok magyar és külföldi evangélikus turista lá
togat a Balaton déli fővárosába, arra a lépésre késztették a siófokiakat, hogy régi vá
gyukat valóra váltsák: Józsa Márton helyettes lelkész vezetésével saját templomot és 
parókiát építsenek.

A szervezés munkálatai már 1985 júniusában elkezdődtek, közvetlenül az után, hogy 
a Városi Tanács telket kínált fel templomépítésre. A templom és a parókia tervét 
Makovecz Imre készítette. Az oltár fölött lévő szobor -  Föltámadott Krisztus -  Péterfy 
László szobrászművész alkotása. A templombelső konzultánsa Ferenczy Zoltán volt.

A templomépítés terepi munkáit 1987. július 20-án kezdték. Az ünnepélyes alapkő- 
letétel 1987. augusztus 15-én volt, amelyen dr. Kamer Ágoston főtitkár, Dubovay Géza 
esperes, dr. Fabiny Tibor professzor, Makovecz Imre tervező és dr. Gáti István tanács
elnök is részt vett. A göcseji szórványközpontban, Barlahidán 50 évvel ezelőtt orszá
gos gyűjtésből templomot építő lelkész, költő és novellista, Jakus Imre erre az alkalom
ra verset írt. Lelkesen elmondott — az alapba is befalazott — költeménye még mara
dandóbbá tette az esemény magasztos hangulatát.
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Az építkezés 1990 nyaráig tartott. Közben -  1988 novemberében -  elkezdődtek 
a parókia építésének munkálatai is. A kivitelezést Gutman Jenő székesfehérvári építő
mester kezdte -  majd a neki adott megbízás megvonása után -  Ignácz Imre szekszár
di építésvezető fejezte be. Az asztalosmunka legnagyobb része Hégely Sándor balaton
almádi asztalosmesterék munkáját dicséri.

Az építkezéseknél nagy segítséget jelentett, hogy a templomtelket ingyen, a paró
kia telkét pedig kedvezményesen kapta meg a gyülekezet Siófok városától. Az építke
zéshez szükséges faanyagot a finn egyház külügyi szolgálata adta minden ellenszolgál
tatás nélkül. A finnországi segítség legnagyobb része Oulu testvérváros és gyülekeze
tének adománya. A templombelső berendezéseinek költségeit (padok, oltár, keresztelő- 
kút) ugyancsak Oulu fedezte, sőt azok ott is készültek. A harangot Szarvasról hozták, 
az orgona a Magyarországi Evangélikus Egyház ajándéka. Mindezek mellett a Fő ut
cai ingatlan értékesítéséből befolyt pénz is e nemes célt szolgálta.

A templomot 1990. június 30-án szentelte fel dr. Harmati Béla püspök. Az oului finn 
testvérgyülekezetet Arvi Seppánen dómprépost, püspökhelyettes, Siófok testvérvárosát 
Oulut Ilmo Paananen főpolgármester képviselte. A stílusában a templomhoz simuló 
gyülekezeti ház és parókia ünnepélyes átadására a templomszentelés második évfordu
lóján -  1992. június 27-én -  került sor. Felavatását dr. Harmati Béla püspök végezte.

(A templom- és a parókiaépítés nem szokványos története -  és benne Józsa Márton 
templomépítő lelkész buzgó munkálkodása és élete -  Fabiny Tamás „ Hogy néki szent 
házat építs " című könyvéből részletesen megismerhető!)

A fiatal Baranyay házaspár került 1993-ban Siófokra. A feleség -  Baranyayné Rohn 
Erzsébet -  a siófoki, Baranyay Csaba (1994-től) a kötcsei gyülekezet lelkésze lett. A 
szolgálatot közösen látták el 2002 nyaráig. Közel egyéves (1998-1999) finnországi ta
nulmányújuk idején Smidéliusz András segédlelkész gondozta a gyülekezetei.

Pécsre távozásuk után a várpalotai segédlelkészi állásból meghívott fiatal Lampért 
Gábor lett a gyülekezet lelkésze, aki elődjeihez hasonló odaadással végzi szolgálatát.

LELKÉSZEK, ELÖLJÁRÓK

Lelkészek: Havasi Dezső szemező-lelkész (1934-1935), Komjáthy Lajos missziói 
lelkész, Enying (1935-1943), Buthy Dénes missziói lelkész (1943-1956), Schád Ottó 
(1957-1979), Jakus Imre nyugalmazott helyettes lelkész (1979), Rajfaelné Pecsenya An
na segédlelkész (1980-1982), Fabiny Tamás segédlelkész (1982-1985), Józsa Márton 
helyettes lelkész (1985-1993), (!), Blázy Árpád segédlelkész (1987-1991), Kustra 
Csaba segédlelkész (1991-1993), Baranyayné Rohn Erzsébet (1993-2002), Lampért 
Gábor (2002-).

További szolgálattevő lelkészek (beosztásuk nem mindig követhető): Major Jenő 
(1935-1936), Jakab Sándor (1936-1938), Buthy Dénes (1938), Szalay Kálmán (1938- 
1940, Balogh István (1940-1941), Németh Zoltán (1941-1942), Sümeghy József (1943), 
Tompa Zoltán (1943-?), Dubovay Géza (1944-ben 2 hónapig), Horváth Miklós (1948- 
1949), Gosztola László (1949), Smidéliusz András helyettesítő segédlelkész (1998-1999).

Felügyelők: Hanthó Jenő nyugalmazott főszolgabíró (7-1940-?), Jáki András 
(1985-?), Szentes Ernöné (1995-).
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A JELEN

A kis közösség gyülekezeti élete egészen más a téli és a nyári időszakban. Télen az is
tentiszteleteken kívül a kiscsoportos alkalmakba kapcsolódhat be az egyházközség 
minden rétege. Nyáron pedig a külföldi és belföldi vendégek, gyülekezeti csoportok fo
gadása kerül a közösség főbb tennivalói közé. Igen aktív a kapcsolat a finn testvérek
kel, valamint az itt nyaraló és a templomot is szívesen látogató német evangélikusok
kal. Különösen a finnországi testvérgyülekezettel, Oulu város Dómtemplomi Gyüleke
zetével, valamint a németországi Waldheimi Evangélikus Gyülekezettel. Nyáron német 
nyelvű istentiszteletet is tartanak minden vasárnap a siófoki templomban, amely szá
mos hangverseny, kulturális alkalom színhelyéül is szolgál. Az egyházközségi újság 
Elő kövek címmel 1992 óta rendszeresen jelenik meg az egyházi ünnepek idején. A la
pot a gyülekezet tagjai írják és szerkesztik.

A Siófokhoz tartozó szórványok közül Balatonföldvárt kell kiemelni, ahol -  bár a 
többi szórványgyülekezetnél (Zamárdi, Kőröshegy, Bálványos stb.) később kezdtek 
rendszeres alkalmakat tartani -  mára már a kéthetenkénti vasárnapi istentiszteleteken 
kívül a kultúrházban bibliai előadásokat is tartanak.
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SURDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8856 Surd, Hősök tere 15. Telefon/fax: (93) 377-015 
Lelkész: Smidéliuszné Drobina Erzsébet.
Önállósulásának éve: 1600 körül.
Anyakönyvei 1755-től (!) maradtak fenn.

A surdi anyaegyház
Lélekszám: 270/300/240. Presbitérium: Szegedi Sándor felügyelő, Csikós Gyula 

gondnok, pénztáros, Csikós Sándor gondnok, kántor, Godena Albertné jegyző, egyház- 
megyei küldött, Csikós József és Varga Gyula számvevőszéki tag, Bíró Ibolya kántor, 
Bognár Gáspár, Borsos Géza, Imre Józsefié egyházmegyei küldött, Kovács József, Pál 
Ferenc, Szmodics János, Varga Szilárd.

A liszói leányegyház
Lélekszám: 79/80/52. Presbitérium: if. Szmodics János gondnok, Hosszú Istvánná, 

Hosszú János, Szmodics Ferenc, Vass József, Zakócs János.
Szórványok és lélekszámúk: Belezna (16/8/8), Őrtilos (6/2/2), Somogybükkösd 

(15/10/7), Zákány (14/8/8).
Az egyházközség lélekszáma összesen: 400/408/317.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

A surdi anyaegyház
Surd Zala megye egyik legdélibb települése, amely az 1950-es közigazgatási terület- 
rendezésig Somogy vármegyéhez tartozott. Nagykanizsától délre 15 kilométer távol
ságra található. A refonnáció idején Nádasdy-birtok volt. A nádor családjának és az itt 
lakó hitvalló ősöknek köszönhető, hogy ma az egyházmegye legrégibb múltra vissza
tekintő gyülekezeteként tarthatjuk számon. Bizonyosra vehető, hogy már a reformáció 
korában anyagyülekezetté alakult.

A gyülekezetté szerveződött hívek a reformáció után néhány évtizeddel templom
építésbe kezdtek. 1600-ban már állt az első, fából készült templom a jelenlegi iskola 
udvarán, ami akkor „nagyon vizenyős, majdnem mocsaras” helynek számított. A na
gyobb záporesők alkalmával a víz egészen elöntötte, és gyakran szorult javításra. A 
templom fazsindelyét később -  1760-ban (!) -  zsúpra cserélték. Lelkészlakot és is
kolát is építettek, valószínűleg a templom közelében.

Első ismert lelkészük Muraközi Miklós volt, akit 1625-ben Kis Bertalan püspök a 
csepregi zsinaton avatott fel Surdra. Ugyancsak Kis Bertalan püspök ordinálta Surdra 
1635-ben Csanaki Mihályt, majd 1643-ban Károly Ferencet. Az ő felavatásuk is 
Csepregen történt.

A török itt is nagy pusztítást végzett, számos életet kioltott, sok vagyont elrabolt, de 
uralma idején is tisztán hangzott az ige. Immár 400 esztendeje folyamatos itt a lelkészi 
szolgálat. Ebből az időből még további négy, egymás után működő lelkész -  Perlaky 
György, Muray Vigil István, Rajczi András és Bokányi Ádám -  nevét ismerjük.
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Valamennyien hivatott szolgái voltak az Úrnak, de legkiválóbb volt köztük Perlaky 
György (1646-1668), akit Musay Gergely püspök 1646-ban avatott surdi lelkésszé. 
1656-ban Surdon született Dávid nevű fia, a későbbi eperjesi, sajógömöri és osgyáni 
lelkész. A Perlaky család rajtuk kívül több elismert lelkészt (esperest és püspököt is) 
adott egyházunknak.

Mindezek ismeretében nem meglepő, hogy Musay püspök Surdot 1661-ben az 
anyagyülekezetek közé sorolta.

Muray Vigil Istvánról (1668-1681) tudjuk, hogy Fisztrovich György avatta fel 
surdi lelkésznek 1668-ban. Rajczi Andrásról (1681-1687) pedig az maradt fenn, hogy 
innen Légrádra került, és ott az ellenreformáció dühének áldozata lett: még 1687-ben 
elűzték onnan a katolikusok Perlaky János tanítóval együtt. A légrádi evangélikus gyü
lekezet horvát tagjai ezt követően katolikussá lettek, a végvár magyar helyőrsége azon
ban kitartott evangélikus hite mellett: „hamu alatt parázslóit”.

Bokányi Ádám (1687-1714) a gyülekezet lelkésze 1687-től. Huszonhét éven át 
tartó surdi szolgálata nem volt üldözésektől mentes.

Nagykanizsának a török alóli visszafoglalása után -  1690-ben -  ez a vidék is a 
protestánsokat fanatikusan üldöző I. Lipót (1657-1705) uralma alá került, így az ak
kor dúló ellenreformáció vihara ezt a gyülekezetét is megtépázta, megkárosította. Az 
ilyen „fegyver jogán szerzett ” területeken ugyanis csak a római katolikus vallást volt 
szabad gyakorolni.

A helyzet csak akkor javult, amikor az 1681. évi XXVI. törvénycikkben felsorolt 
artikuláris helyeken kívül a törvényben megnevezett 19 kiváltságos vármegye azon 
helységei is artikuláris helyekké válhattak, amelyek igazolni tudták, hogy a törvény 
megjelenésekor -  vagy legalább 1720 körül -  templomi, imaházi vallásgyakorla
tuk volt. Somogy ugyan nem tartozott a 19 megye közé, de a hívek erőfeszítései nyo
mán mégis kiváltságossá vált, mert 2 községe, Surd és Iharosberény „artikuláris,, 
helyet megillető jogot kapott, s ezzel nagy terület evangélikusságának mentsvára és 
központja lett.

Ezt a viszonylagos biztonságot felismerve vált és maradt egészen 1783-ig Surd társ
gyülekezete a szomszédos Nemespátró templommal és iskolával rendelkező evangéli- 
kussága. Az ellenreformáció egyre gyakoribb és erősebb támadásaival szemben csak 
így biztosíthatta fennmaradását, majd önálló státusát már a Türelmi Rendelet utáni má
sodik évben.

Bokányi Ádám lelkész eltávozása vagy halála után -1714-től -  közel harminc 
éven keresztül (1714-1742) „csupán tanítója volt helyben a gyülekezetnek, lelkészei 
Ns.-Pátróba költöztek”. A gyülekezet tanítóiról csak 1713-tól vannak adataink. Akkor 
Weisz Pál tanítóskodott Surdon, „ kit követett 33 évig a Petáncról száműzött Árvái And
rás, kinek halála után a nagy tudású Adamits hívataloskodott ”. Az előbbi -  Szalóky 
Elektől származó -  idézetek szerint tanítóként működött Árvái András. Mesterházy 
Sándor lelkész-tanítóként említi. A tőle származó idézet szerint: „Abban az időben a 
surdi evangélikus gyülekezet élén Árvái András lelkész-tanító állott, ki Surdon lakott, 
keresztelt, úrvacsorát osztott, temetések alkamával énekelt, prédikált és búcsúztatott, 
kit a surdiak és pátróiak majdnem egyenlő arányban fizettek és kit a hivek »Tisztelendő
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Mester Uramnak« czimeztek. ” Következésképpen Nemespátrón ebben az időben nem 
volt lelkész.

Suhajda György lelkésszé választásával -  1742-től -  egyértelműen Surd lett az 
„ egyesült ” gyülekezet székhelye.

A kilencévi szolgálat után elhunyt Suhajda György lelkészt 1751-ben Berke Ádám 
követte. Működése nem tartott sokáig, mert kánonba ütköző cselekedetei miatt már 
1755-ben meg kellett válnia hivatalától.

A 18. században Surdon szolgáló lelkészek közül mind személyével, mind munkál
kodásával kiemelkedett Kuzmics István, aki 1755 és 1779 között végzett itt áldásos 
szolgálatot. Nagy lelkesedéssel szolgált az evangéliummal és a szentségekkel Nemes- 
pátróban, Porrogon, Szentpálon, Gyékényesen, Légrádon, de a távolabb fekvő Rajkon, 
Kerecsenyben és más helyeken is.

Lelkészi szolgálata mellett lefordította az Újszövetséget vend nyelvre, s katekiz
must és ábécéskönyvet is írt. A legrégebbi anyakönyv -  mivel a korábbiak a parókia 
1754-ben történt felgyújtásakor elégtek -  1755-ből maradt fenn. Tábláján több értékes 
adat olvasható Kuzmics István kézírásával. Surdon halt meg 1779. december 22-én, sír
ja ismeretlen. A templom falán magyar és szlovén nyelvű emléktábla őrzi kegyes szol
gálatát. A vendek reformátoraként is emlegetik.

Bakos Mihály volt 1780-tól a gyülekezet lelkésze, aki rövid időre (1784-1785) 
Horváth Mihálynak adta át a lelkészi hivatalt. Vas megyéből történt visszatérése után 
azonban, 1803-ban bekövetkezett haláláig, a surdi gyülekezet pásztora maradt, és köz
ben esperesi hivatalt is betöltött.

A tősgyökeres magyar surdi gyülekezet történetének bemutatásakor nem mellőz
hető két kiváló lelkészének vend nyelvű irodalmi munkássága sem, amelynek kitelje
sedésében minden valószínűség szerint szerepet játszott az, hogy a 18. század elején 
a környéken -  először Liszóban 1718-ban -  több ezer evangélikus vend telepedett 
le, s itt tizenegy falut népesített be. Az ő lelki gondozásukra kerültek erre a vidékre a 
vendszármazású vagy vendül tudó lelkészek. Ők azonban nemcsak a közlés verbális 
módját, hanem az irodalmat is felhasználták a környéken letelepült vendek, valamint 
a vendvidéken maradtak lelki gondozására. Munkásságukkal egyben a vend nyelv 
megújítását, pallérozását, az irodalmi vend nyelv megteremtését szolgálták. Ezt pél
dázzák Kuzmics István már idézett munkái, illetve -  kisebb mértékben -  Bakos 
Mihály irodalmi munkássága. Bakos Mihály lényegében a még Kuzmics István által 
elkezdett -  énekeskönyvbe szánt -  anyaggyűjtést folytatta, amelyet aztán az 1800-as 
évek közepén Kardos Keresztelő János szepetneki, majd őrihodosi lelkész fejezett be. 
A vend nyelvet azonban a környéken letelepedők nem sokáig használták, mert rövid 
idő alatt elmagyarosodtak. 1862-ben -  amint azt Bálint Béla írta -  „már senki sem 
tud vendül ”.

A gyülekezet 1782-ben új lelkészlakot épített fából, annak ellenére, hogy Tilos ak
kori földesúra -  Tisza-Pataki -  ingyen téglát ajánlott. Ugyanakkor szükségessé vált 
a régi, javítgatott templom helyett új templom építése is. Sok vajúdás után úgy dön
töttek, hogy a templomot új helyen építik fel, s ahhoz földesuruktól megfelelő terüle
tet kérnek. Gróf Zsigray Károly elfogadta folyamodásukat. Az 1796 júliusában kelt
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adománylevélben -  egyebek mellett -  ez olvasható: „Hogy minek utáima Tettes Ne
mes Somogyvármegyében levő Surd nevű Helységnek Agustana Confession levő Lako
sainak Articularis Oratoriumjuk, mind ezen egyébbiránt is vizes és posványos helyen 
eleitől fogva tétetett Épületnek régiségére is már majdnem teljességgel lett elromlásá
ra nézve, mind pediglen az most jelentett fölöttébb való nedvességgel járó egészségte
len helyének tekintetéért is, föllül nevezett Helységbeliek a végre folyamodtak volna, 
hogy az most emlétett okukra nézve további keresztényi Buzgóságoknak gyakorlására 
más egészségesebb és az Ur Istennek szolgálatára alkalmasabb s díszesebb Fundust 
ugyan azon Helységben engedvén, aztat voltaképpen nékik ottan levő Tisztem által ki 
is jelöltessem. Melyhez képest: Többször írt jobbágyaimnak a végett nálom tett esede- 
zéseknek valósága előttem egyébbiránt is ismeretes lévén, és hogy az Úr Isten Szent 
Nevének véghetetlen ditsőitésére szolgáló mindenkép alkalmatos hely rendeltessék, 
magam is nem tsak illendőnek, de szükségesnek is találván, ugyan az 1791. Esztendő
beli Hazánk Gyülekezetének 26. Articulusnak ereje és értelméhez is alkalmaztatott 
azon Fundust, mellyen ekkoráig Katona János zsellérem lakott és napkeletről az Pré
dikátor urnák kertye, napnyugatról pedig az szőlőben járó ut között és mindjárt az 
Prédikátor házán fölül való dombocskán fekszik, fönt nevezett Jobbágyaim kérésének 
elégtételére és ugyan ez által is Földes Úri hozzájuk levő egyenes szivem hajlandósá
gának bővebb kinyilatkoztatására is, az általuk kívánt uj Oratóriumnak építésére örö
kösen által adom és kezeikre botsátván, ugyan ezen oratóriumnak szolgáló Földets- 
kében ezután magamnak, avagy maradékimnak semmi just fönt nem tartok. ”

Az adománylevél kézhezvétele után hozzáfogtak az anyagok beszerzéséhez. A tég
lát a helybeli bérlőtől vették, a meszet Sümeg-Rendekről, a fát a pettendi pusztáról, a 
zsindelyt Berzencéről hozták. Lebontották az adományozott területen lévő házat és azt 
a kárpótlásul kapott funduson újra felállították, majd megkezdték a templom építését, 
és még abban az évben be is fejezték. Az új templomot 1797. november 26-án szentel
te fel Bakos Mihály lelkész, esperes. Az ünnepi istentiszteleten Ballér István por- 
rogszentkirályi lelkész magyarul, Torkos Ádám iharosberényi lelkész német nyelven 
prédikált. Laky István vései lelkész az úrvacsorát szolgáltatta ki.

E tősgyökeres magyar helyen feltűnőnek látszó német nyelvű igehirdetés valószí
nűleg a szepetneki leánygyülekezetből érkező, valamint az akkor még Vas megyéből is 
idejáró német ajkú hívek érdekében történt.

Az új templomnak egy harangja volt, amelyhez 1803-ban másikat is öntettek
Varasdon.

A Bakos Mihály lelkész halála miatt megüresedett lelkészi állásra Tessedik Sámu
elt hívta meg a gyülekezet, aki 24 évig (1803-1827) szolgálta híveit. Ezalatt kétszer
látogatta meg a gyülekezetei Kis János püspök.

Első ízben 1814. május 3-án volt az egyházlátogatás. Akkor a gyülekezetben (egy
házközségben) 826 lelket tartottak nyilván, ebből Beleznán 42, a liszói fiókgyülekezet
ben 159, a szepetneki filiában 317 evangélikus élt. Surdon, az anyagyülekezetben 308 
hívő volt. Ezen a látogatáson Hrabovszky István kemenesaljai szenior, Ballér István 
szentkirályi lelkész, esperes és Véssey László felügyelő, Somogy vármegye táblabírá- 
ja tartozott a püspök kíséretébe.
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______________ ______

Téglából építettek új paplakot a fából készített helyett 1815-ben. Ezúttal már nem 
ragaszkodtak a 33 évvel ezelőtt hangoztatott elvükhöz, amely szerint: „ téglaház csak 
a raboknak szükséges

A második egyházlátogatásra 1819-ben került sor, amelynek jegyzőkönyvéből két 
bejegyzés érdemel figyelmet:

1. „...a szepetneki tanító fizetésében az a változás történt; hogy négy mérő árpa és 
négy mérő zab helyett ezután minden házaspár két kéve rozsot ad. ”

2. „ ...ezen látogatáson jelentették be a liszói fiókgyülekezet tagjai; miszerint ezután 
évenként egy öl fát adnak a lelkész számára. ”

Az egyházközség legnagyobb lélekszámú gyülekezete: a szepetneki leánygyüleke
zet 1825-ben önállósult.

f

Uj iskola épült 1826-ban -  a korszellemet ismét mellőzve -  fából, zsúptetővel.
Tessedik Sámuel halála után Pusztai Remete Márton lett a gyülekezet lelkésze. Szá

mára azonban csupán 6 évi (1827-1833) surdi szolgálati időt engedett az Úr, mert 
1833-ban elhunyt. Az ő működése alatt -  1829. október 4-én -  volt Kis János püs
pök harmadik egyházlátogatása. Az akkor felvett jegyzőkönyvből kitűnik, hogy a 
gondnokok panaszt tettek az engedetlen egyháztagok ellen a püspöknél, amelyre a püs
pöki határozat kimondta: „ ennek utána az engedetlenek a világi hatóság útján kénysze- 
ríttessenek az engedelmességre ”.

Pusztai Remete Márton halála után Szabó Pált (1833-1862) választotta lelkészé
nek a gyülekezet, akinek surdi szolgálata közel három évtizedig -  haláláig -  tar
tott. Ezalatt még folytak a reményteljes reformkor eseményei, bekövetkezett a dicső
séges 1848-49-es forradalom és szabadságharc, de tartott az abszolutizmus sötét 
korszaka is. Az országos események közvetve vagy közvetlenül kihatottak a kis gyü
lekezet tagjaira is. A 48-as eseményeknek is mély, közvetlen hatásuk volt: szabadsá
got hoztak mind politikai, mind vallási értelemben, de Jellasich hadainak pusztítása 
nyomán -  egyetlen délután -  a hívek fele elvesztette vagyonát. A Dráván való át
kelés helye ugyanis közel volt Surdhoz, s az országút -  amelyen Jellasich hadai vo
nultak -  Surdon vezetett keresztül. Visszavonulásukkor vereségüket azzal bosszul
ták meg, hogy majdnem az egész községet felégették. A tűztől menekülők „legtöbb
jének nem maradt egyebe, mint ami rajta volt ” -  olvashatjuk az eseményt leíró 
Szalóky Eleknél.

Még 1847-ben látogatta meg a gyülekezetei Haubner Máté püspök, akit később a 
szabadságharc alatt tanúsított helytállása miatt hivatalától megfosztottak és börtönbe 
vetettek. A 60-as években hivatalát visszakapta, de felhalmozódott teendői már nem 
tették lehetővé a munkálkodásának elején megkezdett gyülekezeti visitátiók folytatását 
a somogyi egyházmegyében.

A gyülekezet Szabó Pál működése alatti vallásos életéről szolgáljon egy adalék: 
„Az istentiszteleteket hétköznap napkelte után egy órával és napnyugta előtt egy órá
val tartották a vasár- és ünnepnapokon kívül. ”

Az 1862-ben elhunyt Szabó Pál utódául Szalóky Eleket választotta a gyülekezet. 
Több mint fél évszádos (1862-1913) működése idején gyors fejlődésen ment keresztül 
az ország, és gyarapodott a surdi gyülekezet is. Nőtt lélekszáma, és jelentős beruházások
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valósultak meg áldozatvállalásuk nyomán. A hívek tudták, hogy Istennek köszönhetik
ff

az erőt, s mindent az O kezéből kaptak és kaphatnak.
Ennek tudatában láttak hozzá az idő vasfoga által megviselt tetőzetű, rossz belső ál

lapotú és egyébként is kicsinek bizonyult 60 éves templomuk átépítéséhez 1868-ban. 
A megnagyobbított, toronnyal épített, jelenlegi formájú templomot 1869 őszén avatta 
fel Andorka János iharosberényi lelkész, esperes. Az építkezés költségeihez Ferenc 
József király 300 forintos adománnyal járult hozzá, ifjú gr. Zichy Ödön pedig oltárké
pet ajándékozott. A gyülekezet saját költségén 5 mázsás harangot vásárolt, Döme 
András kisgazda jóvoltából pedig 3 mázsás haranghoz és földbirtokhoz jutott az eklé
zsia. A ma is álló -  azóta többször átalakított -  lelkészlakás ugyancsak 1869-ben 
épült. Az 1875-ös földrengés után az épületek közel voltak az összeomláshoz, de a hi
bákat összefogással, 300-400 forintos költséggel helyrehozták.

A surdi egyházközséghez 1875-ben 880 lélek tartozott. Ebből az anyagyülekezet
ben 540-en, Liszóban 210-en, Beleznán 87-en, Bükkösdön (a névtár szerint Bükösd) 
38-an, Tilosban 5-en éltek. A 109 tanulóból 70 a surdi, 28 a liszói iskolába járt. A 8 
beleznai és 3 bükkösdi iskolaköteles gyermek a helyi iskolában tanult. Surdon Doma 
Samu, Liszóban Takács József volt a tanító.

Nagy áldozattal új iskolát és új tanítólakot építettek 1878-ban. A következő évben 
új tanító kezdte meg működését. A Tolna megyéből származó Sass István munkájának 
elismerését jelzi, hogy a Dunántúli Evangélikus Tanítóegyesület elnöki tisztét is betöl
tötte.

Orgonát először 1882-ben vettek, majd 1912-ben a pécsi Angstertől vásárolták a 
jelenlegit.

Az 1910. évi névtár adatai kedvező képet mutatnak. Az egyházközséghez már 986 
lélek tartozott. Ebből surdi 593, liszói 223, beleznai 75, bükkösdi 67, zákányi 25, őrtilosi 
3 személy volt. Összesenl31 gyermek járt iskolába. Surdon Sass István 95, Liszóban 
Molnár Sándor 28 gyermeket tanított. A 8 beleznei gyermek a helyi iskolába járt.

Kiss József a lelkész 1913-tól. Szolgálata idején, az első világháború közepén 
(1916) vitték el kincstári célra a templom 292 kg-os harangját, valamint a 48 kg-os kis- 
harangját, de már 1925-ben a helyükre új ( 400 kg-os és 120 kg-os) harangokat vásá
rolt a gyülekezet.

A surdi hívek 1934. szeptember 9-én nagy munka gyümölcséért adhattak hálát: 
akkor avatta fel Horváth Lajos esperes a 3200 P költséggel végzett átalakításokkal, 
magasabbra emeléssel és palatető-fedéssel valósággal újjáépített iskolájukat és a ta
nítólakást.

Kiss József lelkész az újabb háború borzalmait már nem élte át: 1939 karácsony es
téjén hazatért Urához.

Az elhunyt lelkész helyére Zámolyi Gyula adminisztrátor került. Beiktatását 1941. 
április 27-én végezte Horváth Lajos esperes. A lelkész és felesége az 1940-es években 
családi és réteg-bibliaórákat szervezett, és négyszólamú énekkart vezetett. A gyüleke
zeti munkát Malaga Elza diakonissza segítette. Zámolyi Gyula 1953-ban a mosonma
gyaróvári gyülekezetbe távozott.

Dr. Pusztai Lászlót 1954. január 15-én iktatta hivatalába Kutas Elek esperes. Lelkészi
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szolgálata idején többször végeztek renoválást, átalakítást, szigetelést a templomon. A 
régi oltárszószék helyére nagy tölgyfa kereszt került Korén István szobrász által készí
tett korpusszal. Megújult a szószék és részben a karzat is Varga Lajos felügyelő keze 
munkájával, valamint a presbiterek és a gyülekezeti tagok segítségével. A fólújított 
templomot D. Káldy Zoltán püspök áldotta meg 1970-ben a templomfalra helyezett 
Kuzmics-emléktáblával együtt.

Dr. Pusztai László nyugdíjba vonulásáig -  29 évig -  szolgált a gyülekezetben. Fő 
feladatának Isten igéjének tiszta és igaz hirdetését tekintette, szóval és cselekedettel. 
Talán ennek köszönhető, hogy a vegyes vallású Surd önkormányzata 2002-ben- húsz 
évvel elköltözése után -  a községben elsőként díszpolgárává választotta.

Smidéliuszné Drobina Erzsébet a gyülekezet lelkésze 1982-től. Munkássága alatt
-  1986-ban -  felépült az új gyülekezeti terem a lelkészlakás meghosszabbításával, 
és a régi pajta helyén elkészült az ikergarázs. 1990-ben komfortosították a lelkészla
kást. 1991-ben emeleti vendégszoba készült, és még abban az évben elvégezték a 
templom külső renoválását is. A templom újraszentelési szolgálatát dr. Harmati Béla 
püspök végezte. A példamutató áldozattal végzett munkálatok sorát a dr. Varga József
-  Kanadában élő -  tiszteletbeli presbiter által ajándékozott kisharang felszerelése, 
majd annak 1993. augusztus 15-én végzett felszentelése követte.

Az egész karzat átépítésre szorult 1997 tavaszán, ekkor a fenyőfából készült mell
védre diófából faragott szimbólumok kerültek, amelyek az egyházi esztendő állomása
it ábrázolják. Vass Józsefék két új lépcsőfeljárót készítettek. A régi oltárkép -  Faragó 
Márton: Keresztelő János megkereszteli Jézust -  megújulva került vissza a kereszte
lőkig elé. Az orgonát Kiss István és lánya újították fel. így 1997. október 12-én -  a 
templom 200 éves évfordulóján -  dr. Harmati Béla püspök megújult templomot szen
telhetett fel. A surdi hívek nemcsak imádságukkal, aggódó szeretettükkel, hanem ado
mányaikkal és két kezük munkájával is segítették a templom megújulását, abban a re
ményben, hogy Isten a lelkeket s a szíveket is megújítja e templomban még sok-sok 
nemzedéken keresztül.

Három évvel később -  a millennium évében, október 22-én -  ismét összegyűlt 
Surd és környékének evangélikussága, hogy jubileumi istentiszteleten áldást mondjon 
az Úrnak, aki reformátorainkat mozdította, s akinek köszönhetően ez a megújulásra 
mozgósító hír mindjárt a kezdetén nyitott szívekre talált ezen a helyen. Áldást mondott 
az Istennek azért a sok jóért is, amelyet -  immár 400 éve -  e gyülekezetének és a 
környéken élő népének igéjén keresztül adott. Az ünnepi istentiszteleten részt vett és 
igehirdetéssel szolgált az újjáalakult Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület új püspöke, 
Ittzés János.

Nagy ünnepe volt az ősi gyülekezetnek 2003. augusztus 24-én. Surdról egy ember
öltő alatt immár másodszor hívott szolgálatra pásztort az Úr. A múlt század második 
felének közepén innen indult el Vajda István (felavatása Budapest-Zuglóban volt, ma 
Ajka lelkésze), most Rozs-Nagy Szilvia lépett a szolgálattevők sorába. Az avatás szer
tartását D. Szebik Imre elnök-püspök végezte dr. Szabó Lajos rektor és Smidéliuszné 
Drobina Erzsébet helyi lelkész közreműködésével. Az ünnepi alkalmon részt vett dr. 
Pusztai László nyugalmazott lelkész, a gyülekezet egykori pásztora is.
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Újabb jelentős esemény történt a gyülekezetben 2003. október 25-én. Kuzmics 
István egykori lelkész és bibliafordító születésének 280. évfordulója alkalmából szlovén 
nyelvű emléktáblát helyeztek a templom falára a már 1970-től ott lévő magyar nyelvű 
tábla mellé. Az új emléktáblát két püspök -  Szlovéniából Emisa Géza, a Nyugati (Du
nántúli) Egyházkerület részéről Ittzés János -  szentelte fel. Az ünnepi alkalmon dr. 
Pusztai László is jelen volt, aki a 60-as évek végén kezdeményezője, majd Kercsmár 
Sándor lendvai esperessel elindítója volt a szlovén-magyar evangélikus kapcsolatnak.

A liszói leányegyház
Liszó Zala megye délkeleti szélén, Surdtól 10 kilométerre fekvő kisközség, ma már na
gyobb arányban római katolikus lakókkal. Régen major volt.

A településen élő evangélikusok ősei Vas megyei vend telepesekként találtak itt ott
honra a 18. század elején. Két csoportban érkeztek: 1718-ban Bognár Mihály, Rapossa 
Balázs, Rapossa Iván és Smolz Márton családja, majd a következő évben újabb 14 csa
lád -  közöttük a Zakócs, Szmodics és Loncsák nevezetű -  telepedett le, abban a re
ményben, hogy vallásukat szabadon gyakorolhatják. Hamarosan templomot (kezdetle
ges, fából készült kis imaházat) építettek, de azt az ellenreformáció türelmetlensége 
idején lerombolták. Helyére katolikus templom épült.

A gyülekezet hosszú évtizedeken keresztül oklevél nélküli tanítót alkalmazott, s bé
relt házban folyt a tanítás és a hitélet. Változást az 1860. év jelentett, ekkor épült a ta
nítólakás és a tanterem. Itt tartották az istentiszteleteket is. Tanítójuk a Sopronban vég
zett Héricz Sándor lett, akit rövid, de eredményes 14 hónap múlva Takács József kö
vetett. Ő 35 évig -  nyugdíjba vonulásáig -  tanította a liszói gyermekeket. A jelenle
gi kis templomot az ő munkálkodása alatt építették nagy áldozattal és sok fáradsággal 
1867-ben. Az új tanítólakás és az iskola 1882-ben épült.

Utódjául Pohánka Gyulát választotta a gyülekezet, aki néhány év múlva állami ta
nítói állásba távozott. Az őt követő Molnár Sándor ugyancsak rövid ideig taníthatta a 
szolgálata idején 200-at meghaladó (1910-ben 223) lélekszámú filia tanulóit, mert be
tegsége miatt nyugdíjazását kellett kérnie.

Az új tanítót, Balikó Józsefet hivatala elfoglalása után a háború kitörése miatt had
ba szólították ugyan, de onnan visszatérve, hosszú éveken át tanította a közben fogyó 
(1933-ban 199, 1940-ben 180 lelkes) gyülekezet 30-at is meghaladó számú tanulóját. 
Őt és az utána következő Pfeiffer Jánost máig is nagy tisztelettel emlegetik a gyüleke
zet tagjai.

A két világháború közötti években az ifjúsági egyesületbe tömörült fiatalok nagy 
buzgalommal vettek részt mind a körükben, mind a gyülekezetben tartott egyházi al
kalmakon, és mozgatói voltak a falu kulturális életének.

A kis gyülekezet akkori életéből különösen három esemény érdemel kiemelést. Az 
első kettő 1929 Szentháromság vasárnapjához kötődik. Ezen a napon leplezték le azt a 
márványtáblát, amelyet 14 világháborús hősi halottjuk emlékére helyeztek a templom 
falára, és akkor avatták fel a világháború idején elrekvirált homloksípok helyett beszer
zett új orgonasípokat is. A leleplezési emlékbeszédet Kiss József parókus lelkész 
mondta, az avatási szertartást Mesterházy Sándor esperes végezte.
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A harmadik esemény 1936. október 4-én, a hetven év viharától megtépázott temp
lom felújításának örömünnepe volt. A felújítás 1800 pengőbe került. Az avatást Horváth 
Lajos somogyi és Balikó Lajos tábori esperes végezte Kiss József, Lágler Béla és Som
mer (Szomjas) Károly lelkész közreműködésével.

A 114 éves templomot -  renoválás után -  D. Káldy Zoltán püspök szentelte fel 
1982-ben. Azóta kisebb-nagyobb javítások, változtatások történtek (szigetelés, festés, 
fűtésszerelés), s a régi oltárkép -  Krisztus a Gecsemáné-kertben -  dr. Zakócs József 
adományából, restaurálás után visszakerült a papi pad fölé. A templom éjszakai reflek
torvilágítását az önkormányzat adta, s azóta is folyamatosan támogatja a gyülekezetei.

Mindezek a változások azt mutatják, hogy templomukat szerető, áldozatkész hívek 
laknak itt, akik kis gyülekezetük fenntartását adományaikkal biztositják.

Zákány (szórvány)
A kis szórvány a reformáció korában Nádasdy-birtok volt, s ennek köszönhetően lakói 
már korán megismerkedtek a reformáció tanaival. Lelkészei közül Révkomáromi 
Horváth András nevét ismerjük, akit 1632-ben Csurgóra ordináltak lelkésznek, de 
1635-ben már Zákány prédikátora volt. 1651-ben -  a szakonyi zsinaton -  Vincze 
Ferencet avatták fel a falu lelkészének.

Musay Gergely püspök 1661-ben Zákányt még az anyagyülekezetek közé sorolta, 
majd lutheránus lakói eltűntek a történelem viharaiban. A mai Zákányban a gyülekeze
ti nyilvántartás szerint csupán 8 evangélikus él.

A 2001-ben tartott népszámlálás során Zákányban -  az akkor közigazgatásilag 
még hozzá tartozó Zákányteleppel együtt -  69 személy vallotta magát evangélikus
nak. Zákány és Zákánytelep még abban az évben közigazgatásilag elvált egymástól. Az 
önállósulás az evangélikus felekezet tagjait nem érintette, mert eddig is más-más gyü
lekezetbe tartoztak -  a zákányi hívek a hozzájuk közelebb eső Surdhoz, a zákányte
lepiek pedig a szomszédságukban lévő Gyékényeshez. A népszámláláskor magukat 
evangélikusnak valló zákányiak és zákánytelepiek száma ezért külön nem ismeretes. A 
megadott 14 fős lélekszám becsült adat, a két gyülekezet nyilvántartásában szereplő 
evangélikusok arányában történt a meghatározás.

LELKÉSZEK, TANÍTOK, ELÖLJÁRÓK
Surd
Lelkészek: Muraközi Miklós (1625), Csanaki Mihály (1635), Károly Ferenc 

(1643), Perlaky György (1646-1668), Muray Vigil István (1668-1681), Rajczi 
András (1681-1687), Bokányi Ádám (1687-1714), (!), Suhajda György (1742- 
1751), Berke Adám (1751-1755), Kuzmics István (1755-1779), Bakos Mihály 
(1780-1784), Horváth Mihály (1784-1785), Bakos Mihály másodszor (1785- 
1803), Tessedik Sámuel (1803-1827), Pusztai Remete Márton (1827-1833), Szabó 
Pál (1833-1862), Szalóky Elek (1862-1913), Kiss József (1913-1939), Zámolyi 
Gyula (1940-1953), dr. Pusztai László 1954-1982), Smidéliuszné Drobina Erzsé
bet (1982-).

Tanítók: Weisz (Weiss) Pál (1713-1718), Árvái (Árvay) András (1718-1751?),
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Adamits János (7), Fabics Mózes (7-1758?), Vörös (1760-1761), Balasits János (?), 
Szabó András (1765-1768), Horváth Mihály (1770), Balogh Ferenc (1774), Kontor 
János (1775-1782), Révai András (1784), Artner Mihály (1784-1786), (!), Fekete 
György (1788-1794), Kovács György (1795-1796), Ivanics Mihály (1797), Szucsányi 
János (1797-1822), Nagy István (1822-1823), Bárki István (1824-1825), Ferentzy 
(Ferenczi) János (1825-1834), Simon István (1835-1867), Kapi Rezső (1867-
1872), Doma Samu (1872-1878), Sass István (1879-1920), Sebestyén Sándor 
(1921-1948).

Felügyelők: dr. Hazay Árpád minisztériumi titkár, Budapest (7-1933-1940-7), 
Varga János (7-1973-7), Borsos János (7-1989-2000), Szegedi Sándor (2000-).

Zákány
Lelkészek: Révkomáromi Horváth András (1635), Vincze Ferenc (1651).
Liszó
Tanítók: Héricz Sándor (1860-1862), Takács József (1862-1896), Pohánka 

Gyula (7), Molnár Sándor (7-1910-7), Balikó József (19147-19467), Pfeiffer János 
(7-1948).

A JELEN

Surdon a vasárnapi istentiszteleteken általában a gyülekezet tagjainak 15%-a van jelen. 
A résztvevők az idősebb korosztályból kerülnek ki, de mindig van néhány fiatal részt
vevője is a közösségi együttlétnek.

Liszóban a részvételi arány 30%-os, és a fiatal szülőkkel együtt gyermekek is részt 
vesznek az istentiszteleteken.

A rendszerváltás óta a surdi és a liszói gyülekezetben órarendszerűen folyik az is
kolai hitoktatás. Jelenleg Surdon 29 általános iskolás hittanos van. Liszóban 9 a hitta- 
nosok száma. Az idén 12-en készülnek konfirmációra. Az iskolai hitoktatáson kívül az 
óvoda középső és nagycsoportjában is van hittan, kéthetenként 15 kisgyerek vesz részt 
ezeken az alkalmakon.

Ökumenikus imahéten és a pünkösd utáni „hegyi’’ istentiszteleten vannak együtt a 
katolikus és evangélikus hívek. A szórványban családi istentiszteleti alkalmak gazda
gítják a lelki életet.

Reménységünk szerint Isten őrzi és növeli hívei számát ebben a négyszáz éves kis 
gyülekezetben. Hisszük, hogy a Szentlélek újítja, gyarapítja ezen a helyen ma is egy
házát, hogy majd annak idején megállhasson Jézus ítélőszéke előtt.
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I

TAB ES KÖRNYÉKÉ 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8660 Tab, Kossuth Lajos u. 57. Telefon: (84) 320-039
Lelkész: Szigethy Szilárd.
Tab önállósulásának éve: 1717. Anyakönyveit 1775-től vezették.
Bábonymegyer önállósulásának éve: 1723. Anyakönyveit 1784-től vezették.
Somogydöröcske önállósulásának éve: 1758. Anyakönyveit 1787-től vezették.
Társult egyházközséggé alakulásának éve: 1978. Ettől kezdve vezetik az új anya
könyveket.

Tabi anyaegyház
f

Lélekszám: 515/403/403. Presbitérium: Johann Endre felügyelő, Apelesz László 
gondnok, Valter Gabriella pénztáros, Nagy Károlyné jegyző, Karsai Tiborné számve- 
vőszéki elnök, Ajzert János, Apelesz Jánosné, Benyes János, Csontos Jánosné, 
Kadlicskó Sándor, Mitykó János, Proksa János, Somogyiné Kovács Anna, Székely 
Lajosné, Valter Jánosné, Bartos János (Bábonymegyer), Tar Józsefné (Bedegkér), 
Horváth Jánosné (Lulla), Zsigó Dezsöné (Somogydöröcse), Kovásznál Tamás 
(Somogymeggyes), Stíner Jánosné (Torvaj).

Bábonymegyeri leányegyház
Lélekszám: 144/98/98. Presbitérium: Bartos János gondnok, Horváth Károly 

számvevőszéki elnök, Szőke Imréné pénztáros, Horváth Károlyné jegyző, ijj. Sándor 
Győző, Mizerák Istvánná, Palotai István, Péter Imre, Sándor Győző, Sándor Pál, 
Simon József.

Bedegkéri fiókegyház
Lélekszám: 50/10/10. Gondnok: Tar Józsefné.
Lullai fiókegyház
Lélekszám: 56/35/35. Gondnok: Horváth Jánosné.
Somogydöröcskei fiókegyház
Lélekszám: 18/16/16. Gondnok: Zsigó Dezsöné.
Somogymeggyesi fiókegyház
Lélekszám: 56/39/39. Presbiterek: Kovásznai Tamás gondnok, Reinhardt Ilona 

pénztáros.
Torvaji fiókegyház
Lélekszám: 41/28/28. Gondnok: Stíner Jánosné.
Szórvány települések és lélekszámúk: Kánya (15/—/—), Kára ((!/—/—), Kapoly 

(17/3/3), Miklósi (7/-/-), Nagyberény (18/2/2), Nyim (3/-/-), Som (20/10/10), Ságvár 
(30/4/4), Sérsekszőlős (9/6/6), Somogyegres (4/—/—), Somogyacsa (3/—/—), Szorosad 
(2 /-/-), Tengőd (4/-/-/), Törökkoppány (3/-/-), Zala (2/-/-), Zics (13/-/-).

Az egyházközség összes lélekszáma: 1031/654/654.
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A G Y Ü LEK EZETEK  TÖRTÉN ETE

A tabi anyaegyház

Tab a Balatontól délre, Külső-Somogy északkeleti részén, a Kis-Koppány patak men
tén fekvő város.

Régóta lakott hely. 1598-ban Nádasdy Ferenc birtoka volt. A 17. század első évtize
deiből már ismert református gyülekezete, amely a kiskomáromi esperességhez tartozott. 
A falu a török hódoltság alatt (1660 után) elpusztult, majd a 18. században újratelepült. 
Az új, különböző nemzetiségű lakók nemcsak gyülekezetei, hanem virágzó községet is 
alapítottak, amely később mezővárossá, járási székhellyé, majd a mai várossá fejlődött.

A letelepülők között -  amint Szita László könyvében olvasható -  „ Valójában a 
szlovákok voltak az elsők 1712-ben, de ugyanezen év végén magyar jobbágyok is kap
tak területeket. A németek később kerültek Tolna megyéből szekunder telepesként, az 
ottani lutheránus hesseni telepítési csoportból Tabra ”.

A tabi evangélikus gyülekezet alapítására vonatkozó okmányok nem állnak rendel
kezésünkre. A legrégibb iratok 1840-ben elégtek, ezért nem állapítható meg a gyüleke
zet keletkezésének pontos ideje sem.

Más forrás szerint már 1713-ban találhatók evangélikus vallású telepesek Tabon, 
akik anyanyelvűket tekintve tótok, németek és közéjük vegyült magyarok voltak. Hite
lesebb adatokhoz jutunk abból az 1717-ben kelt „szállólevéT’-bői, amelyben Majthényi 
György és Perényi Zsigmond földbirtokosok Tab- és Csabapusztáikat adták a letelepü
lő evangélikus híveknek, hogy a maguk vallása szerint való prédikátorukat is maguk
kal hozhassák Trencsén és Nyitra vármegyékből. Ez alátámasztja, hogy a tabi evangé
likusok ősei tót (szlovák) anyanyelvűek voltak, akik a felső magyarországi tót (szlo
vák) községekből települtek erre a vidékre valamilyen okból (valószínűleg vallásüldö
zés miatt) a 18. század elején. Az egyháztörténészek is 1717-re teszik a gyülekezet ke
letkezésének évét. Első lelki vezetőire több forrás utal.

Payr Sándor a győri esperesség 1725. évi névtárából idézve, Velits Péter lelkész 
mellett -  aki a tótok papja volt -  Schiegler Józsefet említi, aki a németek papja le
hetett. („Tabiensis, in comitatu Somogyiensi, Pást. Petrus Velics, Joseph Schiegler. 'j

Szeniczei Bárány György esperes a tolna-baranya-somogyi esperesség 1715 és 
1742 közötti történetének leírásában három lelkész -  Velits Péter (1718-tól), 
Tomcsányi György és Masnitzius János -  működését jelzi Tabon.

A Haubner Máté püspök részére 1862-ben készített -  az 1730-as évekre vonatkozó 
-  kimutatásban pap nélküli, léviták által vezetett gyülekezeti életről olvashatunk.

Velits Péter korábban dabronyi tanító (1706), majd oroszlányi lelkész (1711) volt, 
akit 1718-ban hívtak meg a tabi tótok lelkészüknek, s aki 1730-ban bekövetkezett ha
láláig működött Tabon. Utódja, Omaszta Imre lévitaként vezette a gyülekezetét. Őt 
Szalántzy Mihály követte. Utódjaként Tomcsányi (Tomtsányi) György nevét jegyzik, 
akinek távozása után Masnitzius (Payr Sándornál: Masnitius) János volt a gyülekezet 
lelkésze. Működése az 1741 és 1746 közötti évekre esik. Ő kezdte meg az anyaköny
vek vezetését, és az ő idejében indította el az eklézsia elleni támadásait a veszprémi 
püspök. Masnitzius prédikátor az üldözések elől a Hont megyei Bagyánba távozott. Ez
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azért érdemel említést, mert Tóth-Sipkovits János püspök 1744-ben végzett tabi egy
házlátogatása során a hívek azzal vádolták lelkészüket, hogy hajlandóságot mutatott a 
katolikus egyházba való áttérésre. Ez éppolyan alaptalannak bizonyult, mint az, hogy 
Tabról való távozásakor átengedte a gyülekezet imaházát Mennykő Mihály katolikus 
barátnak.

Egyébként az 1744-ben veszprémi püspöki székbe került és a protestánsok kímélet
len üldözéséről ismert padányi Bíró Márton mindent megtett az ilyen és ehhez hason
ló dolgok megvalósításáért. Keze az alig 30 éve letelepedett tabi evangélikusokhoz is 
elért. 1745-ben Marcaliba idéztette a tabi evangélikusok elöljáróit, és megtiltatta nekik, 
hogy saját felekezetűkbe tartozó tanítót alkalmazzanak. Akaratának azonban csak az 
oskola-mester (Reguli János) elűzésével tudott érvényt szerezni. 1746-ban ugyanez 
történt Masnitzius János lelkésszel és több társával, akiket ugyancsak Marcaliba idéz
tetett és állásuk elhagyására kényszerített. Egyidejűleg több templomot is elvetetett a 
protestánsoktól.

Ezt követően -  1746 és 1749 között -  volt a gyülekezet lelkésze Hrabovszky 
Jakab, akinek a fia később az egyházkerület püspöke lett. Az ő utódja Vörös Zsigmond 
(1749-1751) volt. Nevét Fábri Gergely 1750-ben készített jegyzéke is őrzi. 1751 és 
1757 között Neogrády Mihály volt a gyülekezet papja. 1757-ben Bárány János püspök 
Pringer Mihályt avatta fel tabi lelkésznek, akit 8 évi szolgálat után Vadherszky (Payr 
Sándornál: Vadkerti!) György követett.

Utóda, Novák János Jakab (1778-1779) csak egy évig töltötte be a lelkészi állást 
Tabon, de számos éven keresztül Tolna-Baranya-Somogy esperese volt. A gyüleke
zet papjai akár szlovák, akár magyar, akár német származásúak voltak, kiválóan tudták 
mindhárom nyelvet. Legtöbbjük nagy műveltséggel rendelkezett, és ismereteit híres 
külföldi egyetemeken szerezte vagy gyarapította. Helyüket azonban gyakran változtat
ták. Ebben szerepet játszottak a nemzetiségek közötti viszálykodások is. Több szerző 
utal arra, hogy komoly nehézségek árán lett „ a több nemzetiségű gyülekezetből az idők 
folyamán magyar gyülekezet, tót és német nevű egyháztagokkal". A lelkészek elván
dorlásához hozzájárult az is, hogy a javadalmazásban nem buzgólkodtak, sőt, a hanyag 
fizetéshez ,,a legtöbb esetben a háládatlan, rossz bánásmód is társult, amelyben lelké
szeiket a tót atyafiak részesítették".

A gyülekezet első, torony nélküli templomának -  oratóriumának -  helyéről és 
építésének idejéről nincs adatunk, csupán annyit tudunk, hogy építéséhez az evangé
likus Sulyovszky András földesúr feleségétől, Velits Annától (aki Velits Péter lelkész 
leánya volt) vettek fel kölcsönt a hívek. Az összeget törlesztgették is, azonban a hit
buzgó jótevő -  látva szegénységüket -  1784-ben elengedte a még fennálló 200 fo
rintnyi adósságukat. Ez az imaház azonban 1780 és 1790 között -  Schingler József 
(1780-1784), Lányi Mihály (1784-1788) vagy Szentgyörgyi János (1788-1797) 
lelkészek idejében -  tűzvész martaléka lett.

Az első iskola építésének idejéről és annak körülményeiről nincs adatunk. Valószí
nűleg már a letelepedés idején iskola is épült a templom szomszédságában, azzal egy 
időben vagy még azt megelőzően. Valószínű, hogy az 1720-as években már rendszeres 
oktatás folyt a gyülekezet saját iskolájában. Tab ugyanis a letelepedés idején puszta
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volt, így bérelhető helyiség nem állhatott rendelkezésre. Az iskola viszont fontos volt, 
mert gyermekeik anyanyelvi oktatása csak ezáltal volt biztosítható. Tény, hogy 1745-ben 
már virágzó iskolája volt Tabnak, és ez kiváltotta a veszprémi püspök „nemtetszését” 
Ezért kellett elhagyni a falut a gyülekezet tanítójának, Reguli Jánosnak is. Távozásával 
az iskola története hosszú időre ködbe vész. Az ismertté vált kutatások szerint a 
Türelmi Rendelet megjelenéséig 14 -  többnyire a Felvidékről származó és a papok
hoz hasonlóan magas műveltséggel rendelkező -  magyar, szlovák, német eredetű ta
nítója volt a gyülekezetnek. Az iskolai oktatás abban az időben még háromnyelvű volt.

A tabiak második oratóriuma az evangélikus báró Calisch telkén és költségén épült, 
de hamarosan szűknek bizonyult. Krizsán Pál (1797-1807) szolgálata alatt megna
gyobbították -  a mostani kisablaktól a toronyig -, és 1800-ban tornyot emeltek mel
lé. A torony fazsindelyes és magas volt, csúcsán kétfejű sas ékeskedett. A templom ol
tárát a pozsonyi tót-magyar gyülekezet ajándékozta.

A templom harangjairól annyi ismeretes, hogy 1807-ben a hívek Deli Mihály és Deli 
Pál református atyafiaktól egy kisharangot vásároltak. A harangért 30 forintot fizettek. 
Egy másik harangot Millner Ferenc öntetett 1819-ben, Budán. Ezzel együtt három ha
rangja volt a gyülekezetnek.

A gyülekezet lelkésze 1808-tól Suhajda (Schuhajda) Pál (1808-1831). Az ő szol
gálati idejére Kis János püspök három canonica visitátiója esett. Az elsőt 1814. május 
16-án tartotta, és az mind az anyagyülekezetre, mind annak tótkéri és torvaji leány egy
házára kiterjedt. A vizsgálati jegyzőkönyvből kitűnik, hogy az anyagyülekezet lelkésze 
évenként négy alkalommal tartott istentiszteletet a filiákban. Mindkét helyen volt ora
tórium (imaház), iskola és az egyházi szolgálatot is ellátó praeoráns mester. A gyüleke
zet dékánját Kollár Jánosnak hívták, aki „ hatvan esztendős, jó, iparkodó ember ” híré
ben állt.

Megtudhatjuk, hogy „ Pecsétje is vagyon az Ekklesiának, melynek czimere: koronán 
ülő Pelikánmadár, ezen körülírással: Sigill. Eccl. Aug. Conf. Tab’\

___  r

Intelemről is olvashatunk: ,,Meghagyatott a Tiszt. Prédikátor Urnák, hogy Biblia 
Olvasásokat vagy Magyarázatokat egész télen által reggeli könyörgések alkalmatossá
gával tartson, nem tsak akkor, mikor számosán vágynak. Úgy különben az is kötelessé
gül tétetett a Lelki Tanítónak, hogy a Cathechisatiókat szorgalmatoson gyakorolja. ”

Kis János püspök 1820-ban, majd 1829 őszén tartotta újabb canonica visitátióját a 
tabi egyházközségben.

Az 1829. szeptember 26-án felvett vizsgálati jegyzőkönyvből ismeretes, hogy a 
szuperintendens elnöklete alatt tartott visitátión Lágler György kistormási prédikátor, 
megyei consenior, Suhajda (Schuhajda) Pál helybeli, Holéczy Mihály nagyszokolyi, 
Balogh Imre bábonyi, Borbély József bonyhádi prédikátor, az anyagyülekezet, 
valamint a tótkéri és torvaji filia elöljárói és számos tagja vett részt. A vizsgálat idején 
Laucsek (Lautsek) István volt Tab tanítója. Az anyagyülekezethez 430, a tótkéri filiához 
290, a torvajihoz 130 lélek tartozott. A vizsgálat alapján hozott intelmekből és rendelke
zésekből kiemelendő: 1. Az anyakönyveket és az egyházi számadásokat a helyi prédi
kátornak tisztábban és nagyobb pontossággal kell vezetnie; 2. Négy keresztanyánál 
(párnál) több ne írasson az anyakönyvbe; 3. A praeoráns mesterek a megholtak neveit
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minden hónap végén kötelesek a prédikátornak beküldeni; 4. A gyermekek szülei gyer
mekeiket szorgalmasabban küldjék iskolába.

A harmincas években mind a lelkész, mind a tanító személyében változás történt. Az 
1832-ben elhunyt Suhajda (Schuhajda) Pál utódjául Szepezdi Kis Jánost választották. 
Laucsek István egy időre eltávozott, de 1834 és 1836 között ismét Tabon tanított, és csak 
1836-ban költözött véglegesen Tótkérre. Laucsek Istvánt a fiatal Daxner Ferenc váltot
ta fel a tanítói székben.

Az egyház épületeiben és tárgyaiban felújításokat végeztek. A parókián új folyosót 
építettek, téglából új hátsó falat raktak, új pincét és új kutat ástak. Az iskolát megna
gyobbították, a tanító egyik szobáját kipallóztatták. A templomba új oltárt építettek, az 
orgonát felújították, a kelyhet újraaranyoztatták. Az időközben elhasadt harang helyett 
42 fontos új harangot szereztek.

Az 1838-as névtár adatai szerint 510 lélek tartozott az anyagyülekezethez, és 40 
gyermeket tanított Daxner Ferenc. A tótkéri fiijában 250-en, a torvajiban 110-en éltek. 
Tótkéren Laucsek István 32, Torvajon Laucsek (Lautsek) György 12 gyermeket taní
tott. A kapolyi fiókgyülekezetben 50 evangélikus élt, az ő gyennekeik a református is
kolában tanultak.

Kis János szuperintendens hivatalos megbízásából tartott visitátiót Kis Tatay Imre 
esperes 1840. március 31 -én. Kíséretéhez tartozott Schöpf János ecsenyi, Szepezdi Kis 
János helybeli és Kimbauer Mihály hidegkúti prédikátor és a „materbéli és filiális” 
gyülekezetek elöljárói és számos tagja. A vizsgálat idején Tabon 450, Tótkéren 259, 
Torvajon 114, Kapolyon 78, Zalában 26 evangélikus élt. Az egyházközséghez összesen 
930 lélek tartozott. Tab tanítója Daxner Ferenc volt. A vizsgálat kiterjedt az iskolákra 
is, amelyről a jegyzőkönyvben a következő megállapítás és rendelkezés olvasható: „A 
tanulók előmenetele felett próbatétel tartatott, kiknek a számuk 57, név szerint 29 férfi 
és 28 leánygyermek, midőn is kisült, hogy a tanító nem egészen tartozó szorgalommal 
forgolódott körülöttök, melyért is meghagyatott néki, hogy tanítói kötelességeiben ez
után buzgóbban eljárjon; a szülőknek pedig, hogy gyermekeiket nyári időben is osko
lába küldeni el ne mulasszák. ”

Tűz pusztított 1840. június 18-án délután 1 órakor a falu nagy részén. A templom is 
a tűzvész áldozata lett. Három harangja közül kettő megolvadt, egy pedig eltompult 
hanggal használhatatlanná vált. Megmenteni csak az oltárt és az orgonát lehetett. A 
szalmatetős papiak és az iskola épületei is leégtek. Szepezdi Kis János lelkész élete 
kockáztatásával mentette meg az 1775-től vezetett anyakönyveket, de a korábbiak a 
tűzben elhamvadtak.

A leégett templomot hamar újjáépítették. Költségeit Calisch Frigyes 1000 forin
tos hozzájárulásából és a hívek adományaiból fedezték. 1840. szeptember 18-án már 
az új -  ma is álló -  templomban kereszteltek. 1842-ben 185 kg-os haranggal gaz
dagodtak.

Krizsán József (1843-1867) szolgálata alatt a gyülekezet mind lélekszámában, 
mind anyagi javaiban tovább gyarapodott. 1853-ban 507 magyar és tót lélek tartozott a 
gyülekezethez kb. egyenlő arányban. Közöttük 60 az iskolai tanuló, akiknek oktatását 
Szilvágyi Sámuel végezte. Tótkéren 276, Torvajon 125 evangélikus élt. Kapolyon 72,
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Zala községben 29 evangélikus lakott. A kapolyi gyermekek a református, a zalaiak a 
katolikus iskolába jártak. Az egyházközséghez összesen 1009 lélek tartozott, közöttük 
558 volt a magyar, 451 a tót. 1858-ban új iskola és tanítólak épült.

Haubner Máté püspök 1862. június 29-én egyházlátogatást tartott a tabi anyagyüle
kezetben. A látogatás idején az egyházközség lelkipásztora Krizsán József volt. Az 
anyagyülekezethez 587 lélek tartozott, a tótkéri filiában 325, a torvajiban 225 evangé
likus élt. A kapolyi fiókegyháznak 80, a zalainak 28 tagja volt. Bálványoson 5 fő, 
Nágocson 2 fő tartozott az evangélikus felekezethez. Az egyházközségben összesen 
1252 lélek élt. Az eklézsiát a presbitérium és a közgyűlés kormányozta határozataival, 
képviseletét a lelkész és az elöljáróság látta el, önalkotta szabályai nem voltak. Az 
anyagyülekezetnek egy gondnoka volt ifjú Kadlicskó István személyében. A vizsgála
tot megelőző évben (1861) 55 gyermeket -  29 leányt és 26 fiút -  kereszteltek, és 46 
halottja volt a gyülekezetnek. A 25 konfirmandusból 17 volt a leány és 8 a fiú.

Sztanó Sándor 1868 és 1910 között volt a gyülekezet lelkésze. Működése alatt to
vább nőtt a hívek száma, és a Ferenc József-i békés kor nyújtotta lehetőségeket kihasz
nálva, anyagiakban is szépen gyarapodtak. 1874-ben 12 változatú orgonát vásároltak 
Saska Márton orgonakészítőtől.

Az anyagyülekezethez 1875-ben 650 lélek tartozott, 105 volt a tanulók száma. Az 
iskola tanítóját Bartos Tivadarnak hívták. Tótkéren 292 lélek között 60 volt az iskolás
korban lévő gyermek. Torvajon a 213 evangélikusból 36 gyerek járt iskolába. Tótkéren 
Daxner Ferenc, Torvajon Bauer János szolgált lévita-tanítóként. Kapolyban 60 evangé
likus élt, Zalában és Bálványoson 43. Az egyházközség lélekszáma 1258 volt.

A tabi tanulók létszáma 1877-ben már elérte a 110-et. A létszámnövekedés szüksé
gessé tette a második tanterem megépítését és a második tanítói állás létrehozását. 
1882-ben kisharangot vásároltak. 1902-ben két tantermes iskolát építettek.

A gyülekezet tót (szlovák) anyanyelvét sokáig megőrizte. A magyar környezetben 
azonban elkerülhetetlen volt a magyarosodás. A tanítás 1860-ig vegyes nyelven folyt: 
magyarul és tótul. Ezt követően az iskolában magyar nyelven tanítottak. Az istentisz
telet nyelve kezdetben tót volt, 1868-tól azonban csak minden 3. vasárnap tartották tót 
nyelven.

Az egyházközség 1881-ben már a következő határozatot hozta és terjesztette jóvá
hagyásra esperese elé: „A tót istentisztelet ezentúl minden egyházi év folyamán ötször

/
fog tartatni, s az Úrvacsorája nevezett nyelven ugyanannyiszor kiszolgáltatni. Neveze
tesen tót istentisztelet leend, mégpedig délelőtt és délután ádvent II. vasárnapján, böjt 
(reminiscere) II. vasárnapján, Szentháromság XI. vasárnapján. Ezenkívül még pünkösd 
ünnepe másnapján olyképpen, hogy az első harangozásra tót istentisztelet és gyónás 
fog tartatni, annak végeztével pedig magyar istentisztelet. Ez ünnepnap délután azon
ban az istentisztelet nyelve magyar leend. ” 1888-tól magyar nyelven folytak a gyüle
kezeti alkalmak.

Az anyagyülekezetet 1910-ben 714 lélek alkotta. A hozzá tartozó torvaji és 
magyarkéri (régi neve Tótkér) filiában, a kapolyi és a zalai fiókegyházban, valamint 
a nyolc szórványközségben 783 evangélikust tartottak nyilván. A 42 éven keresztül a 
gyülekezetben munkálkodó Sztanó Sándor szolgálatának utolsó évében összesen



1497 lélek pásztora volt. Ugyanakkor Tabon Küffer János és Mészáros László tanító 
131 gyermeket oktatott. A torvaji fíliában Bauer János 63, a magyarkériben Szalay 
László 39 gyermek tanítását végezte.

Sztanó Sándor utódjául Gyarmathy Ferencet választották. A fiatal lelkész békés idő
ben vette át a gyülekezet lelki vezetését, de szolgálati ideje alatt (1911-1949) át kel
lett élnie két világháború borzalmait, emberi tragédiák sorát és azt a társadalmi válto
zást, amely az egyházi ingatlanok államosításához vezetett. Részese volt új gyülekeze
tek megalakulásának -  Lulla, Sérsekszőlős (korábbi írás szerint Sérsekszőllős) -, 
valamint tanúja olvan cselekedeteknek, amelyek virágzó gyülekezetek megcsonkítását 
(Somogydöröcske, Lulla) vagy teljes pusztulását (Sérsekszőlős) okozták.

Új -  harmadik -  tanteremmel bővítették az iskolát 1913-ban.
A kisharangot és a tűzvészben megolvadt középsőt 1916. július 24-én a hívek ön

kéntes felajánlása alapján a hadügyminisztériumba szállították hadicélra. 1923-ban 99 
kg-os kisharangot vettek, amelyet később 119 kg-osra cseréltek, majd 478 kg-os ha
ranggal gyarapodtak. Az emberáldozatok azonban nem pótolhatók. Az első világhábo
rúnak 30 hősi halottja volt. Nevüket az oltár mellett elhelyezett márványtábla őrzi.

A húszas évek első felében a sérsekszőllősi és a lullai filiával bővült az egyházköz
ség. Sérsekszőllősön 1923-ban, Lullapusztán 1925-ben épült iskola és tanítólakás. Az 
új gyülekezetek szervezésében és az iskolák építésében Gyarmathy Ferenc lelkész ál
dásos munkát végzett.

A templomot 1933-ban renoválták és új padokkal látták el. Újraszentelését Kapi Bé
la püspök végezte 1933. november 5-én.

Az 1933-ban kiadott névtárban az anyagyülekezet 785 lélekkel szerepel. Iskolájá
ban 156 gyermek tanult, akiknek az oktatását Szalay Miklós kántortanító és Lőrincz 
György tanító végezte. Leánygyülekezeteinek száma -  a sérsekszőllősi és a lullai 
gyülekezet megalakulásával -  négyre emelkedett. Magyarkéren 227, Torvajon és 
Lullapusztán 489, Sérsekszőllősön 173 tagja volt a gyülekezetnek. A kapolyi fiókgyü
lekezethez 44, a zalaihoz 16 lélek tartozott. Tizenegy szórványhelyen 208-an éltek. 
Magyarkéren 47, Torvajon 70, Lullapusztán 67, Sérsekszőllősön 56 volt a tanulók szá
ma. A lévita-tanítói teendőket Magyarkéren Reichel Lajos, Torvajon Zakócs Ferenc lát
ta el. Az 1923-ban épült sérsekszőllősi iskolában Kuchen János, az 1925-ben épült lul- 
laiban Spissak Henrich lévita-tanító működött. Az egyházközséghez összesen 1942 
evangélikus lélek tartozott, a tanulók összlétszáma 396 volt.

Az anyagyülekezet lélekszáma (773) 1940-re lényegesen nem változott, tanítói is 
megmaradtak, de a tanulók száma 119-re csökkent. Az egyházközséghez 1841 lélek 
tartozott. A négy filia közül Bedegkéren 264, Torvajon 245, Lullán 251, Sérsek
szőllősön 171 evangélikus élt. A kapolyi fiókgyülekezetben 25-en voltak evangéliku
sok. Az egyházközséghez tartozó szórványban (11 településen) 112-en laktak. A tanu
lók létszáma 276 volt. A bedegkéri iskolában 50, a torvajiban 37, a lullaiban 38, a 
sérsekszőllősiben 32 gyermek tanult. A négy leánygyülekezet közül Magyarkér neve 
-  a római katolikus Bedeg községgel történt egyesülés következtében -  Bedegkérre 
változott, tanítója Őrszigety (Reichel) Lajos volt. Torvajon Sólyom Jenő, Lullatelepen 
Balázs Sándor, Sérsekszőllősön Koltai (Kuchen) János tanító nevelte az iskolásokat.
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A hívek lelki életét a vasárnapi iskola gazdagította, a fiatalok ifjúsági egyesületben 
tevékenykedtek, a gyülekezeti karitatív munkát a nőegylet fogta össze. A háború után 
ezek vezetését Gyene Sára diakonissza vállalta.

A második világháborúban a gyülekezet 22 tagja halt hősi halált. Az ő emléküket is 
az oltár mellé helyezett márványtáblán örökítették meg a feledni nem tudó utódok.

Az iskolát és a hozzá tartozó 2 szolgálati lakást, valamint a különálló szolgálati la
kást 1948-ban államosították. Ebben az időben -  egy 1948—49-ről készített népmoz
galmi kimutatás szerint -  Tabon 630, Bedegkéren 206, Torvajon 182, Lullán 126, 
Sérsekszöllősön 8, Zalán 4 evangélikus lakott. Az egyházközséghez összesen 1156 lé
lek tartozott. A lélekszám nagymértékű apadása főképp a sérsekszöllősi és a lullai né
met ajkú hívek Németországba való kitelepítésének következménye. A születések szá
mának csökkenése -  az egyre jobban fellelhető egyke - , a háború és a társadalmi 
változások szerepe sem lebecsülendő.

A közel négy évtizedes tabi szolgálat után nyugalomba vonuló Gyarmathy Ferenc
%

helyére Jakus Imrét hívta meg a gyülekezet. A 30-as években a göcseji Barlahida temp- 
lomépítőjeként, valamint az egyházi lapokból, önálló kötetekből költőként és novellis
taként ismert lelkész Sárszentmiklósról került a gyülekezet élére 1950 májusában. 
Hosszú időre érkezett: 1978. november 1-jéig volt a nagy szórványterületen élő evan
gélikusok pásztora. Itt nem kellett templomot építenie. Feladata a lelki építkezés volt, 
amelyet két diakonissza -  Nyáry Erzsébet és Gyene Sára -  segítségével kezdett el, 
de egyébre is volt gondja.

Közvetlenül szolgálatának kezdetén az egykori istállót gyülekezeti teremmé alakí
tották. 1950 decemberében a templombelső átalakításába kezdtek. Az átalakításhoz 
Sándy Gyula professzor szaktudását is igénybe vették. A munka eredményeként új ol
tár, művészi oltárkép és gyönyörű, barokk szószék került a templomba. Az oltár készí
téséhez a régi (103 éves) oltár elemeit is felhasználták. A régi „ketreces székek" nemes 
barokk teteje is a templom dísze maradt. Az építkezés fáradhatatlan összefogója 
Lőrincz Lajos gondnok volt. Az oltárt és a szószéket Szerencsés János és Kodák Lajos 
asztalosmesterek készítették. Az oltárkép a tengeren járó Jézust ábrázolja, aki a süllye
dő Pétert emeli ki a hullámokból. A képet az „egyházegyetem” adományozta. Az új ol
tár és a szószék felavatását Túróczy Zoltán püspök végezte. Az avatási ünnepélyen dr. 
Reök Iván egyetemes felügyelő is részt vett.

Jakus Imre közel fél évszázadnyi szolgálat után -  amelynek nagyobb része a tabi 
volt -  Siófokon töltötte nyugdíjas éveit. Ott is halt meg 1993. május 13-án. A szak
mai körökben is megbecsült költő és novellista versei és novellái rendszeresen megje
lentek az egyházi lapokban (Harangszó, Új Harangszó, Evangélikus Élet, Diakónia). 
Több versét közölte a Somogy, a Méhészet -  nagy méhész volt valamint a Tatay 
Sándor által válogatott és szerkesztett Csepp a tengerben (Evangélikus elbeszélők) cí
mű antológia 1988-ban. Kádár Gyula lelkésszel -  aki fiatalon halt meg -  adta ki a 
Magvetőt vár a Eöld című kötetet, amelyet 1947-ben a Számadás követett. Kisebb ta
nulmányai is önálló kötetekben jelentek meg. Kéziratban maradt az 1950-ben írt 
Csillaghullás című göcseji balladasorozata.

A gyülekezetbe 1978-ban került Szabó Vilmos lelkész és Szabóné Piri Zsuzsánna
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segédlelkész. 1979. január 1-jétől már a fiatal házaspár látta el -  Jakus Imre és D. 
Káldy Zoltán püspök elgondolása és tanácsa alapján, az érintett gyülekezetek által 
megalakított -  a Tab és Környéke Egyházközség gyülekezeteinek lelkészi szolgálatát. 
Beiktatásukat 1979. november 4-én Dubovay Géza esperes végezte. Ezt megelőzően 
avatta lelkésszé Szabóné Piri Zsuzsánnát D. Káldy Zoltán püspök. Az ünnepi esemé
nyeken részt vett dr. Muntág Andor, a Teológiai Akadémia dékánja is. A nagy kiterje
désű egyházközség lelki gondozását egy évtizeden keresztül végezte nagy buzgalom
mal a két fiatal lelkész. Közben részesei voltak egy felújítási folyamatnak: a gyüleke
zet 1980 és 1984 között újította fel templomát és a lelkészlakást. 1988-ban a kiskőrösi 
gyülekezetbe távoztak.

A pásztori szolgálatra ismét fiatal házaspár kapott bizalmat: Verasztó Sándor és 
Verasztóné Mosoni Edit. Szolgálatuk ideje alatt (1989-1992) újították fel a gyüleke
zeti termet, amelyet D. dr. Harmati Béla püspök szentelt fel 1993-ban. Ők 2003 nyará
ig voltak a ma is nagy kiterjedésű gyülekezet lelkészei, majd Zalaistvánd lett új műkö
dési területük.

Szigethy Szilárd a gyülekezet pásztora 2003 nyarától, akit -  egyévi helyettes 
lelkészi szolgálat után -  2004. szeptember 4-én iktatott hivatalába Szemerei János 
esperes.

A bábonym egyeri leányegyház

Bábonymegyer Somogy megye keleti szélén, Tabtól északkeleti irányban mindössze 5 
kilométerre fekvő község. Neve: 1909-ig Bábony, majd 1930-ig Nagybábony. Mai ne
vét Nagybábony és Koppánymegyer községek egyesülésével kapta, 1930-ban.

Bábony régi település. A török hódoltság alatt elpusztult, majd újratelepült győri és 
Győr megyei lakosokból. Evangélikus gyülekezetként csak ezt követően van róla ada
tunk: Szeniczei Bárány György szerint 1723 körül alakult magyar hívekből. Szeniczei 
esperes a Tolna-Baranya-Somogy megyei esperesség 1715 és 1742 közötti történe
tének leírásában két lelkész -  Farkas Ferenc és Szilvágyi István -  működését jelzi 
Bábonyon. Más forrás -  Szita László könyve -  az első licenciátusokként Omaszta 
Imre, Farkas Ferenc, Szilvágyi István és Paksi Mihály nevét említi. Ugyancsak ott ol
vashatjuk, hogy a század közepén zajló ellenreformációs atrocitások idején vegyes 
nemzetiségű volt a falu.

Első templomukat letelepedésük után azonnal megépítették -  sövényből font, sár
ral tapasztott és szalmával fedett Istenháza volt első imaházuk.

Bár Majthényi György és Mérey Károly földesurak az 1731-ben kelt kontraktusban 
szabad vallásgyakorlatot biztosítottak a letelepülőknek, az ellenreformáció nem kerül
te el Bábony evangélikus lakóit sem. 1745-ben elvették imaházukat, 1751-ben meg
fosztották őket iskolájuktól, és katolikus tanítót erőszakoltak rájuk. Ezzel lehetetlenné 
tették nyilvános vallásgyakorlatukat. A kilátástalan helyzet láttán kilenc lutheránus csa
lád továbbvándorolt. Az otthon maradtak őrizték hitük parazsát, és a Türelmi Rendelet
megjelenése után újjászervezték gyülekezetüket.

Első lelkészük Ratkótzy (Ratkóczy) Miklós volt. Az ő -  csupán az 1784. évre terje
dő -  működése alatt kezdték meg anyakönyveik vezetését, és akkor rakták le második
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templomuk fundamentumát is. Az építkezést 1784 májusában kezdték, és már 1786. ok
tóber 29-én átadták magasztos rendeltetésének az új templomot. Akkor már Krizsán Pál 
volt a lelkész. Ot követően Mikó Zsigmond, Zeles Imre, Unger Mihály, Liguszti Pál 
(1807-1818), Famik (Famyik) Dávid, majd Badátzi András pásztorolta a gyülekezetét.

Harmadik -  ma is álló -  templomuk alapkövét 1831-ben helyezték el Balogh 
Imre (1829-1838) szolgálata alatt. Felszentelését 1840. ádvent első vasárnapján vé
gezte Tatay Imre esperes. Az ünnepélyes alkalom szónokaként Horváth Pál varsádi lel
kész nevét említi a ránk maradt irat. A gyülekezet prédikátora Koltai Laky Mihály volt, 
ő már elődeinél hosszabb ideig működött a gyülekezetben, szolgálata 1839-től 1867-ig 
tartott. Hivatali utódja ifj. Szenteh Gábor lett.

Az 1875. évi névtárban még Bábony néven szerepelt mint magyar nyelvű anya
gyülekezet. Lélekszáma 551, tanulóinak száma 67 volt. A hozzá tartozó Megyeren 
54 evangélikus -  közöttük 6 iskoláskorú gyermek -  lakott. A lelkészt Szenteh Gá
bornak, a tanítót Ruppert Jakabnak hívták. A tanító 1854-től szolgált a bábonyi hí
vek között.

Gyurátz Ferenc püspök 1897. május 12-én végzett egyházlátogatást Bábonyban. A 
vizsgálatot megelőző évben (1896) 376 lélek tartozott az anyagyülekezethez. Az év fo
lyamán 15 keresztelést, 11 halálesetet anyakönyveztek, s kilencen konfirmálkodtak.

A gyülekezetét viszonylagos békességben találta a 20. század. A hívek a templom 
tövében lakó evangélikusok csendes életét élték. Anyagi biztonságuk nem volt veszé
lyeztetett, de ebben az időben mégis nagyon sokan mentek ki közülük az Újvilágba, 
Amerikába, hogy majd meggazdagodva térjenek vissza. Többen hazajöttek, mások ott 
leltek új hazára.

*

Az anyakönyvbe 1900-ban még 10 fiú és 8 leány neve került, de ezt a 18-as magas
ságot már többet nem érte el a születések száma. 1910-ben csak 12 újszülött gyerme
ket anyakönyveztek.

Az 1910. évi névtárban márNagybábony néven találjuk, a tolna-baranyai egyház
megyéhez sorolva. Lelkészük Szenteh Gábor, tanítója Bucsky Sándor volt. Az anya
egyházba 391, a megyeri fiókegyházba 73, a szórványokba 43 lélek tartozott. Az egy
házközségben összesen 507 lelket tartottak nyilván. Iskolába 54 gyermek járt.

A több mint 40 évig szolgáló Szenteh Gábor utódjául -  Kakas József rövid ideig 
tartó segédlelkészsége után -  Bándy Miklóst (1911-1927) választották a hívek. Az 
ő nevéhez fűződik a magtáralap létesítése, amely a későbbiekben nagy segítséget jelen
tett a kis közösségnek.

Az első világháború vihara a gyülekezetei is megrázta. Fiai közül 13-an haltak hő
si halált, és többen rokkantán tértek haza. A világháború utáni idők sem maradtak 
nyomtalanok. Meghasonlás támadt a lelkész és hívei között. A húszas évek elején tar
tott püspöklátogatás jegyzőkönyvében azonban ennek még nincs nyoma.

Kapi Béla püspök 1923. október 7-én tartott egyházlátogatást Schöll Lajos főes
peres, Gyalog István egyházmegyei főjegyző, Balogh Ernő püspöki titkár, Németh 
Sándor kötcsei, Gyannathy Ferenc tabi és Bándy Miklós helyi lelkész, valamint 
Bucsky Sándor tanító kíséretében, majd közgyűlésen vett részt a zsúfolásig megtelt 
templomban. A közgyűlés jegyzőkönyvéből megállapítható, hogy a 318 lélekből álló
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anyagyülekezet jó viszonyban él a falu 162 reformátusával, valamint a kisebbségben 
lévő katolikus és az izraelita felekezet tagjaival. A rendes istentiszteletek mellé beve
zették a gyermek-istentiszteletet is. Ádventben és böjtben könyörgéseket tartottak bib
liamagyarázattal. A templomlátogatást azonban kifogásolhatónak ítélték. Az iskolában 
folyó tanításról kedvező vélemény alakult ki, de az iskolaépület szegényes volta vál
toztatást igényelt. Legnagyobb problémának a gyülekezet fogyása tűnt. Az „ elnéptele
nedés ” okául az „egykét" jelölték meg, amellyel kapcsolatban a püspök kérte és intet
te a gyülekezetét: „Akik Istennel közösségben élnek, lehetetlen, hogy ne érezzék mi az, 
amikor a meg nem született életek Isten előtt vádolnak bennünket. Nem más ez, mint 
öngyilkosság. Ne tekintsék a gyermeket tehernek, hanem Isten kegyelmének, áldásá
nak. Ne saját kényelmüket tekintsék fő dolognak, hanem Isten akaratának teljesítését. ”

Mindezek mellett említést érdemel, hogy 16 családban járatták a Harangszót, és 62 
tagja volt a Luther Szövetségnek. A szövetség tagjai vallásos estélyek keretében előadá
sokon vettek részt.

A jegyzőkönyvben is jelzett iskolai állapotokon való változtatás ezernyi gondot 
okozott a kis gyülekezet vezetőinek. Nem volt pénz, és hiányzott a tenni akarás is. A 
hívek hol az államnak, hol a községnek akarták átadni az iskolát, s le akartak monda
ni iskolafenntartói jogukról. Mindezeket a gondokat tetőzte a lelkész betegsége, majd 
1927-ben bekövetkezett halála.

Hosszú tárgyalások után olyan döntés született, hogy a lelkészi állást nem töltik be, 
de államsegélyből és kölcsönből felépítik az iskolát.

Bándy Miklós halála után rövid ideig Sztrókay Dániel és Scherer József segédlel
készek pásztorolták a gyülekezetét, majd még abban az évben Barta Lajos helyettes lel
kész kapott megbízást a hívek lelki gondozására.

Jelentős nap volt 1928. szeptember 16-a az egyházközség életében. Akkor adták át 
rendeltetésének az új iskolát, és akkor iktatták a felügyelői tisztségbe Rudnay Gyulát. 
Az iskolaépítéshez az állam 8000 pengő segélyt és 8000 pengő kölcsönt adott. A köl
csönt a gyülekezet több mint 10 év alatt, nagy erőfeszítések árán fizette vissza.

A hívek 1928 után többször be akarták tölteni a lelkészi állást. Parókus lelkész fo
gadására azonban nem volt lehetőségük, mert az iskola építésére felvett kölcsön visz- 
szafizetése és annak kamata olyan nagy terhet jelentett számukra, hogy azt csak cse
kély lelkészi javadalmazással tehették volna. A híványukban ajánlott javadalom olyan 
kevés volt, hogy az állás betöltetlen maradt. A helyettesítéssel megbízott lelkész és a 
gyülekezet közötti bizalmi viszony olyanná alakult, hogy 1932-ben a lelkésznek el kel
lett hagynia a gyülekezetei.

Bucsky Sándor kántortanító tartotta az istentiszteleteket 1932 májusától október 
28-ig, az egyéb lelkészi teendőket pedig a tabi lelkész látta el. Ezt követően az egyház- 
kerület püspöke Schád Ottó segédlelkészt küldte Tabra Gyarmathy Ferenc lelkész mel
lé, akinek Bábonymegyer gondozása volt a feladata. Az így kialakított állapot közel
nyolc évig tartott.

Az 1933. évi névtárban a gyülekezet a tolna-baranya-somogyi egyházmegyénél 
szerepel Bábonymegyer néven, 358 lélekkel. Szórványaiban — Ádánd, Balatonkiliti, 
Nagyberény, Nyim, Ságvár, Som és Jut -  189-en voltak evangélikus vallásúak.
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Bucsky Sándor tanító 71 gyermek oktatását végezte. A lelkészi állás nem volt betöltve. 
Az egyházközséghez 547 lélek tartozott.

A gyülekezet lassan törlesztette az iskolaépítéssel felmerült adósságait. 1939 júniu
sában Kapi Béla püspök helyettes lelkésznek küldte ki Schád Ottó eddigi segédlel
készt. A hívek ismét foglalkoztak a lelkészi állás betöltésének gondolatával, majd a 15 
éve üresedésben lévő parókusi állásra Schád Ottó helyettes lelkészt hívták meg. Java
dalmazására a régi hívány feltételeit ajánlották. Az egyezség megszületett. A beiktatás 
1940. május 5-én volt. Az ünnepélyes szertartást Gyarmathy Ferenc tabi lelkész végez
te esperesi megbízottként. Az anyaegyház akkori lélekszáma 328, amelyből 76 a tanu
lókorú gyermek. Tanítóként Király Sándor kántortanító működött. Az egyházközség
hez tartozó szórványtelepüléseken 97-en éltek. Schád Ottó 425 lélek megválasztott 
papja lett.

Az 1940-es év még egy lélekemelő napot hozott a bábonymegyeri evangélikusok
nak. December 8-án ünnepelték templomuk 100 éves jubileumát, amelyen Fábián 
Imre főesperes oltári szolgálata után D. Kapi Béla püspök hirdette az igét. Ugyanezen 
az istentiszteleten avatta fel a püspök a templom új oltárképét -  Rudnay Gyula fes
tőművész, gyülekezeti felügyelő alkotását -, amely a napkeleti bölcsek hódolatát áb
rázolja. Ezen a napon történt az új úrvacsorái edények felavatása is, amelyeket 
Szenteli Gábor egykori lelkész gyermekei ajándékoztak a gyülekezetnek. Végezetül 
itt közölte a lelkész a hívekkel, hogy Rakssányi Zoltánné Szenteh Katinka budapesti 
öröklakását a gyülekezetre fogja hagyni.

A lelkészi állás betöltése után lázas munka kezdődött. A hivek konferenciákra jár
tak, és hitükben megerősödve tértek onnan haza. Téli táborok és konferenciák voltak 
Bábonymegyeren is. Különösen a lányok és az asszonyok tevékenykedtek, de az evan- 
gelizációk hatására lassan az egész gyülekezet ébredezett.

A második világháború nem kerülte el a kis közösséget sem. Tagjai helyükön ma
radva állták az itt húzódó front viszontagságait. A nehézségekben segítették egymást. 
Gondoskodó szeretetükből jutott a lelkész és a tanító családjának is, akiket hajléka
ikba fogadtak, amikor a lelkészlakot és az iskolát kiürítették és kórház céljára lefog
lalták.

A háború ismét követelt emberáldozatot is. Sok szülő, gyermek, feleség és testvér 
siratta meghalt vagy eltűnt szeretteit. A hívek közül öten idegen földben nyugszanak, a 
gyülekezet egyik katonaviselt tagja a fogságban szerzett betegségében otthon hunyt el.

A második világháborút követő rendszerváltás nehéz helyzetbe hozta a gyülekeze
tét. Az iskola és tanítólakás 1948. évi államosítását követően elkobozták a fő jövedel
mi forrását jelentő több hold földjét is.

A bábonymegyeri egyházközséghez 1949. december 31-én 443 lélek tartozott. Az
_  /

anyaegyházközségben 299, Megyeren 27, Adándon 35, Jutón 5, Nagyberényben 9, 
Nyimen 6, Ságváron 28, Somon 34 evangélikus élt. A felügyelői tisztséget Rudnay 
Gyula viselte, a másodfelügyelő Bucsky Sándor, a gondnok Horváth János volt.

Schád Ottó 1956-ig volt a gyülekezet lelkésze, aki az 1956-os forradalom után -  a 
fenyegetések és az internálás veszélye miatt, kényszerűségből -  Siófokra távozott.

Utóda, Vértessy Rudolf 1957-től 1972-ig szolgált a gyülekezetben. Szolgálati
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idejének utolsó 3 évében működési területe kibővült. Átmenetileg az egyházközséghez 
került az anyagyülekezeti státusát elvesztő Somogydöröcske is. A lelkészre és a gyüle
kezetre a falusi lakosságot sújtó megélhetési gondok terhe nehezedett. Ennek is szere
pe volt abban, hogy 1972-ben Vértessy Rudolf elfogadta a dombóvári gyülekezet meg
hívását, és új szolgálati helyre távozott.

Ismét Schád Ottó pásztorolta a bábonymegyeri híveket 1972-től 1978-ig, immár 
siófoki lelkészként.

A fiatal Szabó Vilmos és Szabóné Piri Zsuzsánna lelkész -  már mint a Tab és Kör
nyéke Evangélikus Egyházközség egyik társegyházát -  gondozta az egykori anyagyü- 
lekezetet 1979 és 1988 között. A lelkészházaspár 1988-ban Kiskőrösre költözött. Utód
juk ismét fiatal házaspár lett: Verasztó Sándor és Verasztóné Mosoni Edit. Ők 2003 
nyaráig voltak a gyülekezet lelkészei.

Szigethy Szilárd lelkész a lecsökkent lélekszámú gyülekezet pásztora 2003 nyará
tól. A kis közösség 2003 őszétől leányegyházként működik.

A bedegkérí fiókegyház
Bedegkér község a belsősomogyi dombvidéken, Somogy megye keleti részén, Tolna 
megye határán, a Balatontól délre 30 kilométerre, Tabtól 13 kilométerre fekszik. Két 
részből álló zsákfalu. 1939-ben Bedeg és Magyarkér egyesítésével jött létre, és akkor 
még Tolna vármegyéhez tartozott. Az egyesülés idején Bedegnek 1202 lakosa volt, míg 
Magyarkéren 302-en laktak. Magyarkér korábbi névváltozatai: Kér (Keér) és Tótkér. 
Magyarkémek 1907-től nevezik a települést, mivel a török hódoltság ideje alatt elnép
telenedett Kérre érkező tót nemzetiségű -  evangélikus vallású -  telepesek utódai er
re az időre már teljesen elmagyarosodtak. Az ugyancsak elnéptelenedett Bedegre érke
ző telepesek eredetileg is magyarok -  és vallásukra nézve katolikusok -  voltak.

A tótkéri evangélikusok múltjáról annyit tudunk, hogy szorosan összefügg a kör
nyező falvak -  elsősorban Tab és Torvaj -  gyülekezeteinek történetével. „Keér” 
újabb benépesülése azonban az előbbieknél később történt, másodlagos telepesekkel.

A lakatlan, dombosabb részein sürü erdővel, völgyeiben náddal és bozóttal benőtt
f  /

pusztaságra -  amelynek az Adándon lakó Nagy János, Tallián János és Kukovits Éva 
voltak a földesurai -  az 1740-es években érkeztek az első lakók. A tulajdonosok vál
lalkozó szellemű kapolyi jobbágyokkal óhajtották faluvá fejleszteni a pusztaságot, de 
a torvajiak folyamodványa megelőzte őket, és hat egymás után következő évre „ha
szonbérletbe’' megnyerték. A vonatkozó szlovák nyelvű szerződés 1747. január 19-én 
kelt. A szerződést aláíró torvaji jobbágyok -  Georg Pasqua, Martin Pasqua, Jan 
Brezovszky, Jan Matyék és Matthe Estergál -  evangélikus vallású és tót nemzetiségű 
személyek voltak. A telepítési szerződésben lelkészről, tanítóról és vallásgyakorlatról 
nincs rendelkezés, de egy 1782-ben kelt iratban Martin Stodul, Jan Brezovszky és 
Martin Lukasovits jobbágy arról tanúskodik, hogy 1766-tól saját felekezetű tanítójuk 
volt, aki egyúttal a jegyzői feladatokat is ellátta. Első tanítójukat Tomcsányi 
(Tomtsányi) Ádámnak hívták, aki korábban a torvaji szlovák gyermekek tanítója volt. 
Utána Jan Kontor, majd Michael Holcz német származású, több nyelven tanító peda
gógusról, valamint Ossak István és Belganszky Martin István szlovák tanítóról tudunk.
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Vallásuk nyílt gyakorlására azonban csak a Türelmi Rendelet megjelenése után kap
tak lehetőséget. Egy 1787. március 6-án kelt okmány szerint a hívek lelkésztartási jo
gért folyamodtak. A hatósági vizsgálatra kiküldött vegyes bizottság azonban a családok 
számát kevésnek találta ahhoz, hogy nagy megerőltetés nélkül papot tartsanak, ezért 
csak mester tartását engedélyezték, akinek egyszersmind a jegyzői hivatalt is el kellett 
látnia. Az 1787. szeptember 25-én kelt német nyelvű engedélyben imaház építésére és 
harang tartására is jogosultságot kaptak. Ebben az időben Tótkér község 117 házból 
állt, és azokban 279 személy lakott. A lélekszámot 59 pár, 61 hét év alatti gyermek és 
100 hét év feletti személy alkotta.

Első, szabadon választott tanítójuk Holdráits Mihály 1788. február 21-én foglalta el 
tanítói és jegyzői hivatalát. Kezdetben a jegyzők részére kijelölt házban lakott, majd 
csakhamar a gesztiben élő Botka uraságtól iskola és tanítólak céljára megvásárolt ház
ba költözött.

A tótkéri hívek 1788-ban -  miután paptartási jogot nem kaptak -  a hozzájuk leg
közelebb eső evangélikus anyagyülekezethez, Tabhoz csatlakoztak. A Tabon elsőként 
megkeresztelt tótkéri evangélikus gyermek Kovácsik Márton és Galbavi Erzsébet 
Anna nevű leánya volt. Keresztszülőként Sztruhár János, Matusik Judith, Paskó János, 
Matusik Mária, Pagáts Tamás, Hódul Mária, Matustyák György és Ruzitska Anna ne
ve olvasható az anyakönyvben. A keresztelést Krizsán Pál bábonymegyeri lelkész vé
gezte a végelgyengülésben szenvedő Lányi Mihály tabi lelkész helyett, 1788. május
26-án. Ezt megelőzően a tótkéri evangélikus kisdedeket Bedegen keresztelte a római 
katolikus plébános, és a „stólát ” is a plébániának fizették.

Ugyancsak 1788-ban kezdték meg első imaházuk építését, és akkor vásárolták 50 
fontos kisharangjukat is. A templom felszentelését 1791 vízkereszt ünnepén -  Szent- 
györgyi János lelkész tabi szolgálata idején -  tartották. Az ünnepségen Krizsán Pál 
bábonyi lelkész tót nyelven, Kis János nagyszokolyi lelkész magyarul „szónokolt”.

Az 1798-ban elhunyt Holdráits Mihály tanítót a némediből meghívott Németh Mi
hály váltotta fel. Működése azonban csak egy évig tartott, mert visszament korábbi szol
gálati helyére. Utódja -  1799. december 13-tól -  Várady László lett, aki tabi hivata
lát cserélte fel a tótkérivel. Az ő szolgálata alatt (1803) vásárolta a gyülekezet a máso
dik, 115 és fél fontos harangját 120 váltóforintért. Ő sem maradt sokáig, 1804 márciu
sában Bábonyba távozott. Helyére a Csákváron működő Szentpéteri Istvánt hívták, aki 
11 évig -  1815-ben bekövetkezett haláláig -  volt a kis gyülekezet tanítója.

Kis János püspök 1814. május 16-án tartott canonica visitátiót a tabi anyaegyház
ban, s megvizsgálta két filiája, Torvaj és Tótkér lelki életét, anyagi viszonyait, iskolá
jának állapotát, tanítóinak helyzetét is. A felvett jegyzőkönyvből tudjuk, hogy Tótkéren 
a mester -  Szentpéteri István tanító -  magyarul és tótul szolgált, egyben nótáriusi 
(jegyzői) hivatalt is viselt. A tabi prédikátor -  Suhajda (Schuhajda) Pál -  évenként 
négy alkalommal tartott istentiszteletet, éspedig úgy, hogy „második harangozáskor a

r __

Magyaroknak szolgáltatja ki az Ur vatsoráját; azután Tóthul prédikál, és prédikátzió
után a Tóthokat gyóntatja ".

• •

Az Osküről érkező Marecsek Márton látta el 1815 márciusától a hivatalok teendőit. 
Tótkéri működésének idejét azonban rövidre szabta az Úr: 1817 januárjában elhunyt.
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Schesztina János lett 1817 februárjától 1820 júliusáig a gyülekezet tanítója. Műkö
dése alatt -  1817 és 1818 között -  épült a gyülekezet második temploma, és akkor 
vásárolták az orgonát is. A templom felszentelése 1818. november 8-án volt, Suhajda 
(Schuhajda) Pál tabi lelkész szolgálati idejében.

Felicidesz János volt a tanító 1820 augusztusától , de csupán 2 esztendeig, mert 
1822 decemberében más szolgálati helyre távozott. Az őt követő Krcsmai János 1823- 
tól 1832-ig -  haláláig -  szolgálta Tótkér lakóit.

Kis János püspök 1820-ban, majd 1829 őszén tartotta újabb canonica visitátióját a 
tabi egyházközségben. A tótkéri filiához az utóbbi vizsgálat idején 290 lélek tartozott.

Az 1832 januárjában elhunyt praeoráns mestert Laucsek (Lautsek) István követte, 
aki -  egy kis tabi kitérőt közbeiktatva -  1854 januárjáig viselte tótkéri hivatalát. 
Tabra költözése idején (1834 márciusától 1836 elejéig) Wodár (Woelár) János és 
Grosch Imre volt Tótkér tanítója 1-1 éves időtartamra. 1838-ban a gyülekezethez 250 
lélek tartozott, amelyből 32 volt a tanuló.

Kis Tatay Imre, tolna-baranya-somogyi esperes 1840. március 31-én tartott visi- 
tátiójának jegyzőkönyvéből ismeretes, hogy a vizsgálat idején Laucsek István praeo
ráns mester „14 oskolás gyermekével jó próbatételt tartott; azonban tapasztaltaiék, 
hogy több szülék éppen nem küldik fel gyermekeiket oskolába, meghagyatott a mester 
úrnak, hogy az olyanokat a Tiszt. Úrnak bejelentse, ki is őket szolgabírói hatalom ál
tal is kényszeríttesse szülői kötelességök pontos teljesítésére ” A „próbatételről” távol
maradók gyermekek száma -  az 1838. évi egyházkerületi névtárban szereplő adatok 
ismeretében -  megközelíthette a 20-at. A hiányzást a gyermekek tavaszi munkálatok
ba való bevonása okozta. A vizsgálat idején 259 lélek tartozott a gyülekezethez. Az 
egyházközség lelkésze Szepezdi Kis János volt.

Az agyagból épített, 30 éves templomot 1847-ben elmosta a víz. Az új, ma is álló 
templom alapkövét 1848. május 24-én rakták le az iskola épületével szemben, de 5 hó
nap múlva már annyira felépítették, hogy hálaadó istentiszteletet tarthattak benne. Az 
építkezés ideje alatt az iskola felső szomszédja -  Pukancsik Márton -  bocsátotta a 
gyülekezet rendelkezésére nagyobb méretű hátsó szobáját. A templom felszentelését 
1852. április 21-én végezte Borbély József esperes, bonyhádi lelkész. „Szónokolt ” 
Laky Mihály bábonyi lelkész. A szertartásban Balogh Imre nagyszokolyi, Stráner 
György kötcsei és Schöpf János ecsenyi lelkész, valamint Krizsán József -  az egyház- 
község lelkésze -  segédkezett. Az ünnepélyes alkalmon jelent volt gróf iirögi Viczay 
Adolfné is, aki a templom építését páratlan kegyelettel segítette. A szükséges tégla mel
lett 80 pengő forint összegű készpénzt adott, amelyet a gyülekezet „tűrhető” mértékű 
napszámmal szolgáltatott vissza több év alatt. Az építkezés összesen 2400 pengő ezüst 
forintba került. Ebben az időben Tótkért már tótból elmagyarosodott községként je
gyezték, 280 evangélikus lakóval.

A gyülekezethez 1853-ban 276 lélek tartozott, és Laucsek István 40 gyermeket ta
nított. 1854 márciusától már Daxner Ferenc a gyülekezet tanítója, aki ezt megelőzően 
Tabon szolgált.

A templom 50 fontos harangja 1858-ban meghasadt, helyére 1859. február havában 
205 fontosat vásároltak.
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Haubner Máté püspök 1862. június 29-én végzett tabi egyházlátogatása az anyagyü
lekezet vizsgálatán kívül filiáira is kiterjedt. Ennek köszönhetően részletes kimutatás 
készült a tótkéri gyülekezetről is. A benne szereplő adatok sokat segítettek a gyüleke
zet múltjának vázlatos megismerésében. A látogatás idején az egyházközség lelkipász
tora Sztanó Sándor volt, a tótkéri filia lévita-tanítói szolgálatát Daxner Ferenc látta el. 
A filiához 325 lélek tartozott.

Az 1875-ben kiadott névtár szerint 292 lélek és 60 tanuló tartozott a leánygyüleke
zethez. Tanítójuk -  immár több mint két évtizede -  a 61 éves Daxner Ferenc volt.

A 20. század első éveire a lélekszám csökkenése tapasztalható. 1903-ban a 331 lel
ket számláló faluban 279 evangélikus, 24 református, 24 katolikus és 4 izraelita vallá- 
sú személy élt. A tanítót Szalay Lászlónak hívták. 1910-re a lélekszám tovább csök
kent, az akkor már (1907-től) Magyarkémek nevezett településen 243-an voltak az 
evangélikusok. Biztatóan hatott, hogy közöttük 39 volt az iskolai tanuló, akiknek ok
tatását Szalay László végezte.

Kapi Béla püspök 1923. október 5-én egyházlátogatást tartott a magyarkéri filiá- 
ban, majd -  Schöll Lajos főesperes, br. Mechwarth Ernő egyházmegyei felügyelő, 
Gyalog István egyházmegyei főjegyző, Balogh István püspöki titkár, Németh Sándor 
kötcsei, Gyarmathy Ferenc tabi lelkész, dr. Szalay László szolgabíró, Szalay László 
tanító és a templomot zsúfolásig megtöltő hívek jelenlétében -  közgyűlésen vett 
részt. A közgyűlési jegyzőkönyvben olvasható, hogy a község 212 főnyi lakosságából 
200 evangélikus, a többi református és római katolikus. A felekezetek közötti viszony 
jó. A kántortanító minden vasárnap délelőtt és délután istentiszteletet tart. Ádventben 
és böjtben könyörgések vannak. A lelkész évenként háromszor száll ki, amikor úrva
csorát is oszt. Ugyanakkor olvasható az is, hogy ,,a valamikori buzgó templombajárás 
ma sok kívánnivalót hagy maga után \  A püspök örömmel vette tudomásul a feleke
zetek közötti jó viszonyról hallottakat, és intette a gyülekezetét, hogy „a maguk hitét 
megbecsüljék, a másét ezután is tiszteletben tartsák". Egyidejűleg kérte őket, hogy „a 
templomot tekintsék drága kincsnek. Ragaszkodjanak hűséggel, szeretettel apáik 
örökségéhez, az Úrnak hajlékához, látogassák szorgalmasan 7 A vizsgálat idején 
Maczkó István volt a gondnok.

Schöll Lajos főesperes látogatta meg 1925. november 23-án a kis filiát abból a cél
ból, hogy a püspöki látogatás rendelkezéseit ellenőrizze. A vizsgálatot követően fel
vett jegyzőkönyvből említést érdemel, hogy a püspöklátogatás óta a templomlátoga
tás örvendetesen javult, és a gyülekezet a háborús célra elvitt harangjai helyett két új 
harangot vásárolt. Az iskola vizsgálatakor pedig a főesperes „azt tapasztalta, hogy a 
tanító, betegsége dacára, vallásos és hazafias, lelkiismeretes munkát teljesít". A láto
gatás idején a gyülekezet lévita-tanítója Szalay Lászó, az egyházközség lelkipásztora 
Gyarmathy Ferenc tabi lelkész volt. A gyülekezet gondnoki tisztségét Lukács József 
töltötte be.

Magyarkéren 1933-ban 227 evangélikus élt. Iskolájában 47 gyermek tanult. A gyü
lekezet lévita-tanítója Reichel Lajos volt. 1940-ban 264 evangélikus élt a filiában, ame
lyet Magyarkér és -  a katolikus felekezethez tartozó lakosokból álló -  Bedeg köz
ség 1939-ben történt egyesülése óta Bedegkémek hívnak. A lévita-tanítói szolgálatot

265



Orszigety (Reichel) Lajos látta el. A gyülekezethez 264 lélek -  közöttük 50 iskolás 
gyermek -  tartozott. 1951-ben már csak 206 evangélikus élt Bedegkéren. Ez a szám 
a 20. század második felének társadalmi változásait követve fokozatosan csökkent. Ma 
csupán félszáz evangélikus él a hajdan erős, nagy múltú településrészen. A gyülekezet 
jogi státusa: fiókegyház. Istentiszteletet havonta egy alkalommal tart a tabi lelkész. Úr
vacsorái alkalom a nagy ünnepeken van. A gyermekek hitoktatása biztosított.

A lullai fiókegyház
Lulla Tabtól északra 7 kilométerre található község.

Lullapusztára a lajoskomáromi, gyönki és ecsenyi származású evangélikus hívek 
települtek 1925 és 1927 között, több hullámban, de már 1925-ben gyülekezetei ala
kítottak.

Saját iskolájuk felállításának súlyos akadályai voltak, mivel Lullapuszta evangéli
kus lakosságánál a gyermekek létszáma nem érte el a 30-at. Ehhez szükséges volt, 
hogy a szomszédos Kisecseny és Szőlőhegy is csatlakozzon hozzájuk. Az ott élő hívek 
szándéka megoszlott. A döntést nehezítette Torvaj leányegyházközség ellenállása is, 
mert eddigi adófizetőinek felét nem szívesen engedte el egy új gyülekezetbe. Végül az 
érintett településrészek evangélikus családjai elváltak Torvajtól, és Lullával alakítottak 
leánygyülekezetet.

Gyarmathy Ferenc tabi lelkész meggyőződése volt, hogy Lullán az evangélikus is
kola felállítása a gyülekezet elsőrendű érdeke, létének feltétele. Ebben támogatója volt 
Cibicz Lőrinc gondnok, Wolf Henrich, Schmidt Ádám és Reidl Sebestyén. Buzgólko- 
dásuk eredményeként a gyülekezet 100 négyszögöl telket vett Reidl Jánostól, majd 
megkezdte a munkálatokat. Az építkezéssel a 36 családból álló evangélikus lakosság 
óriási terhet vállalt magára, mert költsége megközelítette a 16 000 pengőt. A lelkes 
munka eredménye nem maradt el. Az iskolát és a hozzá tartozó tanítólakást már 1925. 
november 22-én felavathatta Schöll Lajos főesperes.

Egyidejűleg az iskolaépület falára emléktáblát helyeztek az első világháborúban el
esett hősök tiszteletére, és hivatalába iktatták Lulla első tanítóját.

A gyülekezet első lévita-tanítója Spissak Henrik volt, aki német és magyar nyelven 
tanított, és kemény iskolamester hírében állt. Az ö szorgalmazására kapott a gyüleke
zet 1600 pengő építkezési államsegélyt. Mivel a pénz megérkezésekor az építkezés 
költségei már rendezve voltak, a gyülekezet ezen a pénzen vasszerkezetű haranglábat 
vásárolt, és két harangot öntetett. A 195 és 101 kg-os harangok avatását 1930. október 
12-én Schöll Lajos főesperes végezte. A felállítás költségeihez a katolikus lakosság is 
hozzájárult.

Az iskola tanulóinak száma 1933-ban 67 volt. 1940-ben a leányegyház 251 tagja 
közül 38 volt a tanköteles, akiket Balázs Sándor oktatott.

A második világháború súlyosan érintette a lullai híveket is. Tizenhét hősi halott
ja volt a gyülekezetnek. A háborút követő lakosságcsere következtében 10 családot 
Németországba telepítettek.

A nagy áldozattal felépített iskolájukat és a tanítólakást 1948-ban államosították. 
Ezután a gyülekezet gondozását egy ideig Nyáry Erzsébet diakonissza végezte, majd
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Balogh Zoltán nagyszokolyi lelkész látta el 1978-ig. Ezalatt (1977) villamosították a 
harangokat. 1979-ben Lulla a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség társegyhá
za lett, 2003 decemberétől fiókegyház.

Az 1969/70-es tanévben megszűnt a helyi általános iskola felső tagozata, majd az 
1989/90-es tanévben alsó tagozata is. A gyerekek Tabra járnak iskolába. Mivel a gyer
mekek születésszáma csökken, a gyülekezet -  bármennyire összetartó, hitéhez ra
gaszkodó -  öregedőben van.

Az istentiszteleteket a régi iskolában tartják, és őrzik a régi oltárt és a szószéket.

A somogydÖYÖcskei fiókegyh áz

Somogydöröcske Tabtól délnyugatra 20 kilométerre található község. A település, 
Döröcske néven, 1908-ig Tolna megyéhez tartozott, akkor csatolták Somogy megyé
hez, és akkor kapta mai nevét is.

Amikor az első német ajkú evangélikus telepesek megérkeztek, csak néhány család 
élt a három hegy által lakott helyen, amelyet akkor még Döröcskepusztának hívtak.

r r

Őseik Németországból -  legnagyobb részben Württemberg és Hessen-Nassau tarto
mányokból -  származnak, s még az 1720-as évek elején telepedtek le elsődlegesen 
Tolna megye falvaiban. Érkeztek Somogy megyei településekről is -  többek között 
Kötéséről -  másodlagos, sőt, harmadlagos telepesként is. A letelepedés pontos dátu
mát az egyes szerzők eltérően (1757, 1758) állapítják meg, de a Haubner Máté által tar
tott canonica visitátió alapján 1758-ban történt letelepedésük. Érkezésük nem volt vé
letlen. A somogyszili gróf Hunyady Nepomuk János hívására jöttek. A gróf földet adott 
nekik, és házépítésüket is támogatta fával és egyéb építőanyaggal. Akkor -  1758 má
jusában -  alakult a gyülekezet is, amely 1762-től fogva a tabi anyaegyházhoz volt 
affiliálva. A gróf telket bocsátott rendelkezésükre iskola és tanítólak építésére, s meg
ígérte, hogy a szükséges engedélyek beszerzése esetén a templomépítést is támogatja. 
Tanítót azonban csak titokban tarthattak.

Az első időben -  3 esztendeig -  Gottstag József tanítóskodott Döröcskén, akit 
Dömölkről hoztak a hívek. Később Hegedűs János volt a tanítójuk, aki 1783-ig mű
ködött közöttük. Abban az időben 587 lélek tartozott a gyülekezethez, és annyi volt 
a község lakóinak száma is, mert valamennyien evangélikusok voltak. A falu 1783- 
ban lángok martaléka lett, de Hunyady Nepomuk János segélyével újra felépült. Az 
ismét otthonra lelt hívek nyomban lelkészért folyamodtak Hrabovszky Sámuel szu
perintendenshez.

Első lelkészük a Csemyéről származó Horváth József volt, aki 1787 és 1824 között 
szolgált Döröcskén. Anyakönyveit 1787-től vezették. Első templomuk (oratóriumuk) 
1789 és 1791 között épült fából és vályogból. Építését Hunyady gróf építőanyaggal, fo
gattal és munkaerővel segítette. Felszentelése 1791. június 24-én volt, de alig 30 év el
teltével -  1820 körül -  tűzvész áldozata lett.

Új iskolát építettek 1798-ban. Az első állandó lelkészlak 1809-ben készült el. Az 
építkezésekhez a gróf is jelentős segítséget nyújtott. Ugyanebben az évben a gyönki 
származású Ritzeld Jakab személyében tanítót kapott a gyülekezet.

Kis János szuperintendens 1820. augusztus 25-én canonica visitátiót tartott. A
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vizsgálat idején 605 lélekből állt a gyülekezet. A lelkész még Horváth József volt, az 
új tanítót Klein Gusztávnak hívták. Az 1806-ban hozzá csatlakozó bonnyai filiában 
Pólón József paksi asztalosmester, a nemrég keletkezett gadácsiban Linde Gábor taní- 
tóskodott. Ebben az időben Szabadi is Döröcske filiája volt.

Ismét canonica visitátiót tartott Kis János püspök 1829-ben. Akkor már 716 volt a 
hívek lélekszáma, és Bertel József volt a lelkész.

A mucsfai születésű Bertel (Pártái) József 1824 és 1876 között szolgált a gyüleke
zetben. Nevét az 1848-49-es szabadságharc iránti tiszteletből változtatta meg 1866- 
ban. Lelkészsége idején (1834-1936) épült a ma is álló, teremalaprajzú, karzatos 
szép templom. Felszentelését Kis János püspök végezte 1842. június 29-én, Péter-Pál 
napján.

Az 1840-es évek végén -  két ízben is -  tűzvész pusztított a faluban, amelynek 
1848-ban 16, 1849-ben 42 ház vált martalékául. A falu azonban ismét felépült, sőt, a 
parókia szomszédságában új iskolateremmel és egy tanítói szobával gazdagodott. Ta
nítója abban az időben a kismányokról származó Kari János volt.

Pártái József több mint fél évszázados szolgálata alatt a német nyelvű egyházközség 
lélekszáma szépen növekedett. 1875-ben már 1111 -en tartoztak az anyagyülekezethez. 
A bonnyai filiában 224-en, az 1820-ban csatlakozó gadácsiban 425-en, az 1839-től hoz
zá tartozó szilliben 566-an voltak evangélikus vallásúak. A fehércsárdai pusztán 10 
evangélikus élt. Döröcskén Kring Henrik és segédtanítója 191 gyermeket oktatott. A 19. 
század utolsó negyedétől ugyanis már 2 tanerőt alkalmaztak az anyaegyházban. A min
denkori első tanító volt a gyülekezet kántora, és a gyülekezeti énekkart is ő vezette. 
Ugyanebben az időben Bonnyán Becht József 27, Gadácson Schöpf Károly 79, Sziliben 
Schneider István 80 gyermeket tanított.

Pártái József halála után Kring Miklóst választották lelkészüknek a hívek. Az új lel
kész -  aki Döröcskén született a helyi kántortanító fiaként -  1876 és 1913 között 
pásztorolta a Somogydöröcskén és környékén élő evangélikusokat.

Gyurátz Ferenc püspök 1897-ben látogatta meg a gyülekezetét. Akkor az anyagyüle
kezethez 900 lélek tartozott. A statisztikai adatok szerint a látogatást megelőző 1896-os 
évben 100 keresztelés, 26 esketés, 79 halálozás volt a gyülekezetben, és 51-en (26 fiú és 
26 leány) konfírmálkodtak. Az egyházközséghez összesen 2200 lélek tartozott.

A 20. század első évtizedének végére az anyagyülekezet lélekszáma a kivándorlás 
következtében tovább csökkent, de ezt jól ellensúlyozta a filiák lélekszámúnak emel
kedése. Az 1910-ben kiadott névtár adatai alapján az anyaegyház lélekszáma 800 volt. 
A bonnyai filiában 250, Gadácson 460, Somogyszilen 728 evangélikust tartottak nyil
ván. Az ide tartozó szórványokkal együtt az egyházközség lélekszáma 2256 volt. Az 
anyaegyházban tanító Schmidt József másodmagával 173, Bonnyán Becht Béla 125, 
Gadácson Schöpf Károly 104, Somogyszilben Krámer György és Zakócs Ferenc 152 
gyermeket tanított.

A gyülekezetnek 1913 és 1919 között nem volt parókus lelkésze. Ezalatt Schermann 
Sándor segédlelkész (1913-1915), Büki Jenő helyettes lelkész (1915-1916), Fáik 
Henrik segédlelkész (1916-1918) és Kovács István helyettes lelkész (1918-1919) 
volt a szolgálattevő.
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A hívek 1920-ban Wölfel Gyulát választották lelkészüknek. Működésének kezde
ti szakaszára esett Kapi Béla püspök egyházlátogatása, amelynek tapasztalatai és 
rendelkezései a vizsgálat alkalmával -  1923. október 3-án -  tartott közgyűlés jegy
zőkönyvéből és a püspöklátogatáshoz rendszeresitett, azt megelőzően kiküldött 
,,püspöki" kérdőívből (kelt 1921. június 14.) idézhetők fel. A közgyűlésen Kapi Béla 
püspök, Schöll Lajos egyházmegyei főesperes, br. Mechwart Ernő egyházmegyei fel
ügyelő, Balogh Ernő püspöki titkár, Brenner Ede ecsenyi, Wölfel Gyula somogy- 
döröcskei lelkész, Klenner Rezső és Simon Ottó tanító, valamint a gyülekezet szá
mos tagja volt jelen.

A jegyzőkönyv szerint a gyülekezet lélekszáma: 800. A hívek buzgón járnak temp
lomba. Adventtól húsvétig minden hétköznap reggel könyörgés és bibliaolvasás van a 
templomban. Az istentisztelet nyelve német. A lelkész a filiákban évenként négy alka
lommal tart istentiszteletet, máskor a lévita-tanító a szolgálattevő. A gyermeknevelés 
jó kezekben van. Az iskolák mintaszerűek. A tanítás nyelve magyar, de a hittanoktatás 
német nyelven folyik. A tanítás szeptember 1-jétől május végéig tart. Az ismétlő elemi 
iskola október 1-jétől április végéig működik. Rendszeresen van közgyűlés, és tevé
kenykedik a presbitérium. Mindezekkel szemben a fiatalok éjszakába nyúló szórako
zása, lármás magaviseleté, valamint a gyülekezetben fellelhető ellentétek -  amelyek 
szitója a gondnok -  kifogásolhatók.

A lelkész nagy buzgalommal végezte a gyülekezetépítő munkát. Hamarosan nőegy
let, asszonykor, leánykor, ifjúsági egyesület és énekkar működött Somogydöröcskén. 
A templomban magyar és német nyelvű istentiszteleteket tartottak.

A község egyik jelentős eseménye: 1926. november 21-én avatta fel Schöll Lajos 
tolna-baranya-somogyi főesperes a gyülekezet nagy áldozattal renováltatott temp
lomát, és azt az emlékoszlopot, amelyet az első világháborúban elhunyt hősök -  ki
lencen voltak -  tiszteletére emeltetett a helyi dalárda.

Az 1933-as névtár szerint az anyaegyházban 754, Bonnyán 321, Gadácson 435, 
Somogyszilben 682 evangélikus élt. Somogydöröcskén Simon Ottó és Dreschner János, 
Bonnyán Becht Béla, Gadácson Meisszel Gyula, Somogyszilben Aikelin Vilmos és Hild 
Henrik tanította az összesen 504 tanköteles gyenneket. A leánygyülekezetekben a taní
tó -  a két tanerős somogyszili iskolában az első tanító -  lévita-tanító volt, aki nemcsak 
tanított, hanem a lelkész távollétében istentiszteletet tartott és temetett. Somogydöröcs
kén 135, Bonnyán 122, Gadácson 113, Somogyszilben 137 volt a tanulók létszáma.

A gyülekezet 1936. május 8-9-én ünnepelte temploma 100 éves jubileumát. Örö
mében osztoztak filiái -  Somogyszil, Gadács és Bonnya -  is. A Harangszó korabeli 
számából ránk maradt események ma is példaértékűek:

„Május 8-án reggel 5 órakor a helybeli fúvószenekar készítette elő a lelkeket a fő- 
istentiszteletre, melyen Gyalog István alesperes prédikált. A díszközgyűlésen dr. 
Wölfel Gyula helyi lelkész ismertette a gyülekezet közel 200 éves történetét. Délután 
a hősök emlékének áldozott a gyülekezet. Az ünnepi megemlékezés keretében Fábián 
Imre sárszentlőrinci lelkész magyar, dr. Schlitt Gyula majosi lelkész német nyelven 
szólt a gyülekezethez. Az egyesített somogydöröcskei és mekényesi dalárdák -  Simon 
Ottó és Reidl Sebestyén kántortanító vezetésével -  énekszámokkal gyönyörködtették
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a hallgatóságot. Este vallásos estély volt, melyen Fábián Imre,p valamint Stráner Vilmos 
kaposszekcsöi lelkész hirdette az igét. ”

Május 9-én 8 órakor az ifjúsági és leányegylethez szólt dr. Scholtz Oszkár és Fábián 
Imre, 9 órakor a Balatonvidéki Kör részére rendezett presbiteri konferencia vette kez
detét. Az istentiszteleti megnyitót Büki Jenő mekényesi lelkész tartotta, amelyet 
Gyarmathy Ferenc, Fábián Imre és dr. Scholtz Oszkár előadása követett. Délután fél 3 
órakor a nők részére Büki Jenő hirdette az örök evangéliumot. Az iskolában a jövő 
nemzedék kiállított munkái -  szép rajzok, művészi agyagfigurák -  a gyermekek 
ügyességét, valamint Simon Ottó és Mentz Sebestyén tanítók ügybuzgalmát jelezték. 
A leányegylet kiállított munkái -  térítők, párnák stb. -  a nőegylet bevételeinek nö
velése céljából készültek a lelkészné vezetése mellett. A dalárda 80 pengő értékű feszü
lettel, a leányegylet tagjai oltárterítővei lepték meg a gyülekezetei.

Somogydöröcskén 1940-ben 757, Bonnyán 366, Gadácson 444, Somogyszilben 
687 tagja volt a gyülekezetnek. A szórványokkal együtt összesen 2278 lélek tartozott 
az egyházközséghez. Somogydöröcskén Simon Ottó és Mentz Sebestyén, Bonnyán 
Becht Béla tanított, Gadácson Herber Henrik, Somogyszilben pedig Drégelyi János és 
Lantos Imre személyében új tanító került a gyülekezetekbe. Az anyaegyházban 129 ta
nuló volt, a leánygyülekezetek közül Bonnyán 102, Gadácson 80, Somogyszilben 119 
volt a tanulók létszáma.

A Volksbund megalakulása véget vetett a békés életnek. Hatására kettészakadt a 
gyülekezet. Dr. Wölfel Gyula lelkész súlyos üldöztetésnek volt kitéve. A Volksbund 
tagjai németországi példát követve bojkottálták az evangélikus templomot.

Utódai közül Zoltai (Zsupanek) Gyula helyettes lelkész (1944) és Feller Ádám 
helyettes lelkész (1944-1945) csak rövid időt töltött a gyülekezetben. Liska Endre 
(1945-1949) működése sem maradt tartós. Szolgálatukat mindhárman rendkívül ne
héz időszakban végezték.

Somogydöröcskén a második világháború befejezéséig az egész falu -  a ko
vácsmester családja kivételével -  evangélikus volt. A háború 34 halálos áldozatot kö
vetelt. 1945-ben az oroszok a gyülekezet több tagját kényszermunkára hurcolták, akik
nek többsége soha nem térhetett vissza. Az 1946. évi lakosságcsere során a Németor
szágba kitelepítettek száma meghaladta a 600 lelket. Helyükre -  nagyobb részben a 
felvidéki Felsőszeliből -  római katolikus vallású, magyar ajkú személyeket telepítet
tek. Az otthon maradiakra is nehéz sors várt. Többeket többször is kidobtak házukból. 
Nehézségeik a mezőgazdaság kollektivizálásával fokozódtak. A lakosság a városok és 
az ipari centrumok felé menekült. Többen Balatonszárszóra költöztek. A gyülekezet lé- 
lekszáma megállíthatatlanul fogyott, megmaradt tagjai megöregedtek.

A lecsökkent lélekszámú gyülekezet pásztora -  egyben utolsó parókus lelkésze 
-  vitéz lovag Szerdahelyi Pál volt, aki 1949 és 1970 között szolgálta a maroknyira 
fogyott gyülekezetét. Szolgálatának befejeztével megszűnt e nagy múltú gyülekezet 
önállósága is. Somogydöröcske átmenetileg Bábonymegyer filiája lett. A leánygyii- 
lekezetet Vértessy Rudolf gondozta 1970 és 1972 között Bábonymegyerről, majd az 
1973 és 1978 közötti esztendőkben Dombóvárról. Egykori filiái közül Bonnyán 
Szimon János ecsenyi lelkész látta el a szolgálatot, az adminisztrációs feladatokat
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Vértessy Rudolf végezte. Gadács és Somogyszil evangélikusainak lelki gondozását 
-  helyettesitő lelkész státusban -  Madarász István somogyvámosi lelkész látta el 
1970 és 1979 között. 1979-ben ez az állapot megváltozott: Somogydöröcske a Tab és 
Környéke Evangélikus Egyházközség egyik társegyháza lett 27 egyházfenntartóval. 
Egykori filiái -  Bonnya, Gadács, Somogyszil -  Ecsenyhez kerültek mind gyakor
lati, mind jogi vonatkozásban.

D. dr. Harmati Béla püspök 1994. augusztus 20-án szentelte fel a megfogyatkozott 
lélekszámú gyülekezet templomát, amelyet életveszélyes állapotából az otthon marad
tak nem kis áldozatával, a kitelepitettek és az önkormányzat hathatós segítségével, va
lamint az 1948-ban államosított iskoláért és tanítólakásért kárpótlásul kapott pénz fel- 
használásával állítottak helyre. A felújított templomba új orgonát is építettek. Az újra- 
szentelés szolgálatában Smidéliusz Zoltán esperes és a gyülekezetét gondozó Verasztó 
Sándor tabi lelkész segített.

Jelenleg fiókegyház, 16 tagja van.

A som ogym eggyesi fiókegyh áz

Somogymeggyes Tabtól nyugatra 12 kilométer távolságra fekvő község.
Somogymeggyes község (régi nevén Kötcse-Medgyespuszta) 1947-ben lett a tőle 

légvonalban 9 kilométerre lévő Kötéséből kivált önálló település. Nevét földbirtokosá
tól, Medgyesi Józseftől kapta. Területét 1922-ben parcellázták ki egy földbirtokból. 
Ebben az időben a kötéséi anyagyülekezetből 40 család (180 személy) költözött ide. 
Más evangélikus gyülekezetből 11 család (50 személy) szaporította a lakók és hívek 
számát. Már 1922-ben gyülekezetté alakultak és Kötéséhez csatlakoztak.

A letelepülők gyermekei 1923 és 1925 között a Szappanos-házban kialakított köz
ségi iskolába jártak. 1925-ben építették a mostani iskolát két tanteremmel és tanítói 
lakásokkal. A településen ugyanis két tanítót alkalmaztak. Egyikük az I—II., másikuk 
a III—VI. osztályt tanította. Az egyik tanító mindig evangélikus vallású volt. Schmidt 
Andrásné Teffner Erzsébet (szül. 1922) egykori diák szerint az evangélikus tanítók a 
felsőbb osztályokat tanították. Az első evangélikus tanítót Németh Bélának hívták, aki 
1923-tól 1927-ig tanította a gyermekeket, de vasárnaponként -  először a régi Szap
panos-féle lakóházban, majd a községi iskola épületében -  délutáni könyörgést is 
tartott. Németh Sándor kötéséi lelkész évenként négyszer -  karácsonykor, húsvétkor, 
pünkösd másodnapján és október 3. vasárnapján -  hirdette az igét a kis filiában.

Harmóniumot vásároltak 1926-ban, 1927-ben pedig 100 kg-os harangot vettek.
Nagy László -  pályázat útján választott evangélikus tanító -  oktatta a gyerekeket 

1927-től 1935-ig. Ot Szigeti Gyula követte, aki állami kinevezéssel került az iskolába, 
s 1935 és 1936 között tanított.

Sajnálatos esemény történt 1935-ben: tíz család sérelmesnek tartotta a kötcsei anya
gyülekezet által meghatározott egyházadót, és elhagyta az egyházat. A kitérők többsé
ge a baptista gyülekezethez csatlakozott, mások felekezeten kívüliek lettek.

Lovas Béla tanító érkezésétől (1936) kezdve megszűntek a kitérések, és a hitük
höz hű hívek templom után vágyakoztak, a háború azonban ennek beteljesülését 
megakadályozta.



A gyülekezethez 1940-ben 192 lélek tartozott. A világháborút követő, a német 
nemzetiségűekre vonatkozó kitelepítés azonban súlyosan érintette a kis közösséget. 
1947-ben 7 családot -  28 személyt -  Németországba telepítettek.

Szende Sándor 1945-ben lett Kötésé lelkésze, aki havonta egyszer, később kétszer 
tartott istentiszteletet a filia egykori iskolájában.

Az egyházi alkalmak megtartásához 1949 novemberétől új helyet kellett keresni. Az 
istentiszteletek helye Schmidt András kovácsmester magánlakása lett. Ez a megoldás 
azonban nem lehetett végleges, ezért ismét felvetődött a templomépités szükségessége. 
Az érlelődő gondolat erősödéséhez támogatást kaptak az egynapos igehirdetői szolgá
laton ott tartózkodó D. Kapi Béla nyugalmazott püspöktől.

A hívek 1949 karácsonyának másodnapján már a templom felépítéséről határoztak. 
Az építéshez özv. Garas Vilmosné ingyen adott telket. A gyülekezet építési bizottság 
vezetésével gyűjtötte a szükséges anyagot. A templomtervet Schmidt János presbiter 
elgondolása alapján Nendtvich Andor pécsi mérnök, hittestvér készítette díjtalanul. 
Alsódörgicsén Nagy Gyula hittestvér bányájában fejtették a követ, amit ő ingyen bo
csátott a gyülekezet rendelkezésére. A kötcsei anyaegyház is szívén viselte a templom
építés gondját, és nagy áldozatvállalással -  építőanyaggal, napszámmal, kocsifuvar
ral -  segített. A helyi kis presbitérium tagjai -  Reichert Imre, Schmidt János, 
Meinhardt József, Garas János, Póczik Henrik gondnokkal az élen -  éjszakát nappal
lá téve dolgoztak.

A templom alapkőletétele 1950. szeptember 27-én volt Fábián Imre főesperes szol
gálatával. 1951. április 16-án kezdődött az építkezés, amelyhez Sándy Gyula műegye
temi nyugalmazott tanár útmutatásait is felhasználta Torma János építész. Bár a mun
kálatok többször megakadtak anyaghiány miatt -  hol mészre, hol cementre, hol 
egyéb építőanyagra kellett várni - , a templom Isten segítségével elkészült. A 202 lel
ket számláló gyülekezet 1951. október 21 -én -  ünnepi istentiszteleten -  adott hálát
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érte az Urnák. A templomszentelés szolgálatát Túróczy Zoltán püspök végezte. Jelen 
volt Kapi Béla nyugalmazott püspök, Menyhár István püspöki titkár, Fábián Imre 
főesperes, Schád Ottó bábonymegyeri, Csabi József dörgicsei, Szalay Kálmán nagy- 
szokolyi, Buthy Dénes siófoki, Szerdahelyi Pál somogydöröcskei és Szende Sándor 
helyi (kötcsei) lelkész, valamint a református, a katolikus és a baptista gyülekezet lel
kipásztorai. A korabeli tudósítás szerint: ,,A környező községekből hosszú kocsisorok
kal jöttek az együtt örvendezők, a hosszú utca medrében ezernél többen hömpölyög
tek, amikor Fábián Imre esperes igehirdetésével elbúcsúztak a régi hajléktól s elindul
tak az új templom felé. ”

A kéttornyú templom 250 személy befogadására készült. Hossza 18, szélessége 8,5 
méter. A torony magassága 20 méter. Oltárát -  amely a kaposvári evangélikus temp
lom oltárának mintájára készült -  1952. október 19-én szentelte fel az egyházmegye 
esperese. A még hiányzó padok 1960-ban készültek el.

A templomépítés idején (1951. május 1-jétől) Szalajka Márta egykori diakonissza 
szolgált a gyülekezetben lelkigondozóként, és -  Trimmel Henrik kötcsei felügyelővel 
együtt -  cselekvő részese volt az építkezésnek is.

A templomot 1972-ben kívül-belül megújították. A november 12-én megtartott
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hálaadó istentiszteleten D. Káldy Zoltán, a déli egyházkerület püspöke hirdette az igét. 
Nagy hit és áldozat kellett a munka elvégzéséhez. A gyülekezet ekkor köszönte meg 
Weisz Jenő Amerikában élő lelkésznek, a falu szülöttjének adományát is (14 000 Ft), 
amely a Lutheránus Világszövetség 53 000 Ft-os adományával együtt sokat segített a 
még hiányzó tárgyak beszerzésében és a templom felújításában.

Weisz Jenő és gyülekezete 1977 decemberében az 1926-ban vásárolt harmónium 
helyett használt, de jó karban lévő harmóniumot ajándékozott a filiának.

A somogy meggyesi gyülekezet 1922 és 1978 között Kötésé leány egyháza volt. 
1979-ben -  az új területi beosztás következtében -  elvált Kötésétől és Tabhoz csat
lakozott. Ettől kezdve Szabóné Piri Zsuzsánna lett a filia megbízott pásztora.

Felvetődött 1987-ben az a gondolat, hogy télre jó lenne fűthető helyiséget kialakí
tani. A megvalósításhoz terveket készítettek, és megszerezték a szükséges engedélye
ket is. Végül özv. Meinhardt Andrásné erre a célra felajánlotta egyik szobáját a gyüle
kezetnek, amit a hívek hálásan elfogadtak. 1988-tól 1995-ig ott tartották télen az isten
tiszteleteket is. Elhalálozásával ez a lehetőség megszűnt. Azóta a téli istentiszteleteket 
újra a templomban tartják, de -  az idős, beteg hívekre való tekintettel -  havi egy al
kalomra csökkentették.

Az utóbbi évtizedekben Somogymeggyes számos magyarországi falu sorsában osz
tozott. A hajdan biztonságot nyújtó paraszti gazdálkodás már nem volt elég a megélhe-
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téshez. A fiatalok elköltöznek. Uj otthont adott számukra a nagyobb munkalehetőséget 
és a gyermekeik ígéretesebb jövőjét biztosító város.

Nagy ünnep és rég várt találkozások napja volt azonban 2001. október 21-e. A ma
roknyi gyülekezet -  és az egykor Somogymeggyesen élő evangélikusok -  templo
muk felszentelésének fél évszázados évfordulóját ünnepelték. A jubileumi alkalom elő
készítői is az elszármazottak voltak. A hálaadó istentiszteleten Ittzés János püspök, 
Szemerei János esperes és Verasztó Sándor tabi lelkész szolgált. Az ünnepi közgyűlé
sen Weisz Jenő lelkész felidézte a fájó múltat, de lelkesítette is a jelenlévőket azzal, 
hogy Jézus Krisztus mindig ad új alkalmat az örömre: „Ez az a nap, amelyet az Úr el
rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! ” (Zsolt 118,24)

A torvaji fw k eg yh á z

Torvaj Tabtól északra, 3 kilométer távolságra található község.
A torvaji evangélikusok eredetére és letelepülésére vonatkozó okirat 1732-ből szár

mazik. A tót nyelven írt szállólevél magyar fordításában ez olvasható: „Én, Nagyságos 
Asszony Révai Polexina adom tudtára mindenkinek, akiknek tudni illik ezen írásom 
rendéiben, hogy eljővén hozzám Hrancsik Pál Bars megyei Kis-Lótai lakos negyed ma
gával; a Torvaji pusztát adtam nekik szállásul a következő egyességi pontok szerint,
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u.m.: 1. Míg Őfelségének, a királynak atyai szárnyai alatt tartatni fognak, a Lutherá
nus papot magoknak szabadon tarthatnak, sőt egy egész telek mindennel nekik enged
tetik, melyre egész rokonságom és atyafiságom magát kötelezi. ”

A szállólevél összesen 12 pontban tárgyalja az úrnő és a letelepedők egyezségét. A 
gyülekezet története szempontjából az idézett 1. pontnak van nagy jelentősége. A lete
lepedők ugyanis jogot kaptak arra, hogy papot tartsanak. Egyes feltételezések szerint,
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kis lélekszámúk miatt, paptartási jogukkal nem élhettek, és ezért a tabi anyagyüleke
zethez csatlakoztak.

A paptartási jog elvetésének ellentmondani látszik Szeniczei Bárány György 
Tolna-Baranya-Somogy megyei esperes 1742 decemberéből ránk maradt kézirata, 
amelyben az 1715 és 1742 közti időszakra vonatkozóan -  a Tabnál is említett -  Tom- 
csányi György működését jelzi Torvajnál is. Magassy Sándor kutatása szerint ez a tabi 
szolgálatot követően, a negyvenes évek elején volt.

Payr Sándor egyháztörténész szerint -  Bábonyhoz hasonlóan -  1723 körül ala
kult a gyülekezet. Ebben az esetben -  ahogy erre több példa volt -  a letelepedés és 
a szerződéskötés időpontja nem volt azonos. A földesurak ugyanis gyakran csak a 
,, kedvezményes ” évek letelte, a betelepülők helyzetének megszilárdulása után tartották 
hasznosnak a szerződés megkötését. Ám bárhogy is alakították ki gyülekezeti életüket, 
padányi Bíró Márton veszprémi püspök -  a térségben dúló ellenreformáció legkemé
nyebb képviselője -  hamar útjukba állt. A gyülekezet már 1744-ben a vallásüldözés 
áldozata lett, a vallási vezető nélkül maradt hívek Tabra jártak. 1759-ben katolikus ta
nítót kényszerítettek rájuk, és új szolgáltatást követeltek tőlük a katolikus plébánia ré
szére. Ez az állapot még a Türelmi Rendelet megjelenése után is fennmaradt.

A gyülekezet 1790-ig tartó életének folyásáról konkrétabb ismeretekkel nem ren
delkezünk, azonban 1791. április 15-én már iskolai telket kaptak báró Calisch Fridrich 
földbirtokostól, és a tanítólakást valószínűleg erre építették fel egy kis iskolával, amely 
15 diákot fogadhatott. A gyermekek számához képest akkor ez megfelelő volt. Tanító
jukat Visnyi Jánosnak hívták, akit már 1792-ben Obrtlik János követett.

Az első imaház 1793-1794-ben épült földből készített tömésanyagból. Felszente
lését 1794-ben végezte Krizsán Pál nagyszokolyi lelkész.

Az 1800-ban Tabra költöző Obrtlik János utódja Homyánszky Pál lett, aki haláláig 
(1817) szolgált a gyülekezetben praeoráns tanítóként.

Kis János püspök 1814. május 16-án tartotta első tabi canonica visitátióját. A vizs
gálat jegyzőkönyvéből néhány Torvajra és tanítójára vonatkozó adat figyelmet érde
mel. Megtudhatjuk, hogy a lelkész évenként négy alkalommal tartott istentiszteletet a 
fíliában, az iskolai oktatás tót nyelven folyt.

A praeoráns mester fizetése a következőkből állt: „7. Minden pártól 15 Xr., félpártól 
7,5 Xr.; 2. Oskolába járó gyermekektől, mindenkitől 15 Xr; 3. Egy egész pártól kap egy 
pozsonyi mérő rozsot, fél pártól egy mértzét; 4. Van kender és káposzta földje, és a ház 
végén kukorica kertje; 5. Vagyon egy kis rétje is; 6. Szüretkor adatik néki két akó bor; 
7. Négy font faggyú; 8. Halotti temetéstől jár 12 Xr, ha énekszóval megy véghez butsuz- 
tatástul 24 Xr; 9. Minden sátoros ünnepeken offertóriuma vagyon; 10. Hirdető czé- 
dulátul 7 Xr. ”

Laucsek György volt a tanító 1817 és 1839 között. Szolgálati idejére esett Kis János 
püspök 1820. és 1829. évi tabi canonica visitátiója. Az 1829. szeptember 26-án felvett 
jegyzőkönyvből ismeretes, hogy a vizsgálat idején 130 lélek tartozott a torvaji filiához, 
valamint az, hogy az urbariális regulátió után „az Oskola Tanítónak több földek adat
tak, a Seniorátus legyen azon, hogy az ezekre való Jus szükséges Dokumentumokkal 
megerősíttessék
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A leány gyülekezetei 1838-ban 110 lélek alkotta, és 12 gyermek tanult az iskolában.
A nyugalomba vonult és Tótkérre költözött Laucsek György helyére Neczkár Károlyt 

hívta meg a gyülekezet 1839-ben. ANyitra megyei Szakolcáról származó fiatalember 
5 évig volt Torvaj tanítója, majd Ösküre távozott. Az ő szolgálati idejére esett Kis Tatay 
Imre esperes 1840. március 31-én tartott visitátiója. A vizsgálat jegyzőkönyvéből isme
retes, hogy akkor Torvajon 117 evangélikus élt, amelyből 22 volt az iskolás gyermek. 
Kitűnik az is, hogy a praeoráns mester működésével nem voltak elégedettek a vizitá- 
lók, s ezért „mind tanítói kötelességében való luvebb eljárásra általában, mind külö
nösen a magyar nyelv szorgalmasabb tanítására intetett31.

Petrovics Pál volt 1844-től a gyülekezet tanítója, 26 esztendei torvaji szolgálati ide
je mozgalmas volt mind Magyarország, mind a kis filia vonatkozásában. Az országos 
események, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc közvetlen torvaji hatásáról 
nincs tudomásunk, vívmányai azonban nyilvánvalóan kedvezően érintették a torvaji 
evangélikusokat is.

Tíz évvel később jelentős esemény történt. Az imaház 64 évig szolgálta a gyüle
kezetét, majd szűknek bizonyult, és roskadozni is kezdett. A hívek templomot akar
tak építeni, de az imaház telke ehhez kicsi volt. Ezért Krizsán József tabi lelkész ki
járta özv. Gotthardt Istvánnénál és vejénél, Zichy Antalnál, hogy a község főutcájá
nak kiemelkedő helyén templomtelket, az építkezéshez 10 000 téglát és elegendő fa
anyagot kapjon ajándékba az akkor 159 lelket számláló filia. A többi anyagot a kis 
gyülekezet tagjai gyűjtötték össze, és szorgalmukat, munkaerejüket adták a nemes 
építkezéshez.

Az új telken 1858. július 5-én tették le a templom alapkövét, és 1859. június 2-án 
volt benne az első hálaadó istentisztelet -  a mennybemenetel ünnepén. Felszentelé
sét 1860. október 31-én végezte Schneiker Jakab, a Tolna-Somogy-Baranyai Egy
házmegye esperese. Az ünnepi eseményen Ritter István gyönki lelkész „szónokolt". 
Jelen volt Balogh Imre nagyszokolyi, Nagy Mihály bábonyi és Krizsán József tabi 
(ezáltal helyi) evangélikus, Csema István bálványosi és Kaszás Benő bábonyi refor
mátus lelkész, továbbá Zichy Antal földesúr, valamint a környező falvak tanítói és a 
hívek sokasága.

Haubner Máté püspök 1862. június 29-én végzett tabi egyházlátogatása az anya
gyülekezet vizsgálatán kívül fíliáira is kiterjedt. Az alkalomra készített részletes ki
mutatásban található adatok sok segítséget adtak a gyülekezet múltjának vázlatos 
megismeréséhez. A látogatás idején az egyházközség lelkipásztora Sztanó Sándor 
volt, a torvaji filia lévita-tanítói szolgálatát Petrovics Pál látta el. A fíliához 225 lélek 
tartozott.

Az 1870. év első hónapjaiban -  az egyházmegye beleegyezésével és Sztanó 
Sándor tabi lelkész támogatásával -  sikerült a templommal szemben 1 hold 157 
négyszögöl területű ingatlant szerezni, amelyre még 1870 tavaszán új iskolát és taní
tólakást építettek. A hívek saját erőből, senki által sem támogatva, Isten dicsőségére 
építkeztek.

A gyülekezet lélekszáma 1875-ben 213 volt, ebből 36 gyermeket tanított Bauer 
János tanító. 1903-ban a 902 lelket számláló Torvajon 241 volt az evangélikus és 71
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a református, 581 a katolikus és 9 az izraelita felekezethez tartozó. Az 1910. évi név
tár örvendetesebb adatokat tár elénk: 431 (!) lélek tartozott a filiába, ebből 63 volt a ta
nuló, akiknek oktatását még mindig Bauer János lévita-tanító végezte.

Az időközben (1925) megalakult lullai fíliával együtt 1933-ban a gyülekezet lélek- 
száma 489 volt. Torvajon 70 gyermeket tanított Zakócs Ferenc lévita-tanító. Hét esz
tendővel később (1940) a torvaji és a lullai filia együttes lélekszáma tovább nőtt: 494 
volt az evangélikusok száma. Az iskolában Sólyom Jenő elé 37 gyermek járt. A tor
vaji fíliához azonban csak 245-en tartoztak. A lélekszám alakulásában nagy szerepe 
volt a lullai leányegyház megalakulása miatti területszervezésnek, Kisecseny és Szőlő
hegy Lullához csatolásának.

A háború előtt a tanítók lévita-tanítóként szolgáltak. A lelkész csak ádvent 2. vasár
napján és a mennybemenetel ünnepén tartott istentiszteletet. Az iskolát és a tanítólakást 
1948-ban államosították. Az államosítás után a gyülekezet gondozását egy ideig Nyáry 
Erzsébet diakonissza végezte. A kis fíliához abban az időben (1951 -es adat) 182 lélek tar
tozott. A diakonisszái szolgálat megszüntetése után hosszú ideig Balogh István nagyszo- 
kolyi lelkész látta el a lassan fogyó hívek lelki gondozását. 1979-ben Torvaj is a Tab és 
Környéke Evangélikus Egyházközség társegyháza lett.

A társadalmi változások -  benne a mezőgazdaság kollektivizálása, ateizmus, urba
nizáció -  a torvaji gyülekezetei is súlyosan érintették. Lélekszáma megfogyatkozott, 
de a megmaradtak nagyon összetartok és öntevékenyek. 1984-ben kívülről, 1989-ben 
belülről tatarozták templomukat, majd kerítéssel vették körül.

Tornádó söpört végig ezen a tájon 1996. június 22-én. Az iskola -  amelynek kár
pótlása folyamatban volt -  jégkárt szenvedett. Tetejét teljesen beszaggatta a libatojás 
nagyságú jég. A templom épületében azonban -  bár az egész toronysisakot megemel
te a szél, a templom körüli fákat a templomtetőre hajtotta, számos pala összetört, az ab
lakok betörtek -  viszonylag csekély kár keletkezett.

Az iskolát 1998-ban megszüntették, bezárása kedvezőtlenül hatott mind a falu, 
mind a gyülekezet életére. A lélekszám tovább csökkent.

Istentiszteletek a hónap páros vasárnapjain vannak, valamint az ádventi és a böjti 
estéken.

A sérsekszölösi szórvány (egykori filia )

Sérsekszőlős (korábbi írás szerint: Sérsekszőllős) Tabtól északra 5 kilométer távolság
ra fekvő kisközség.

Zichy Antal földbirtokos 1908-ban nagyobb földingatlant adományozott Zala köz
ségnek Szőllősön (Szőlősön) létesítendő evangélikus iskola építése céljára. A szőllősi 
lakosok erről önálló községgé alakulásuk alkalmával lemondtak. Ennek fejében Zala 
község az iskola építésére alkalmasabb telket vásárolt Szőllősön létesítendő iskola tel
kéül. Ezt azonban a község római katolikus többségű lakossága nem volt hajlandó evan
gélikus iskola építésére átengedni az 1920. július 25-től már Tab filiájává szerveződött 
gyülekezetnek. Végül Gyarmathy Ferenc tabi lelkész és Csermák Bálint gondnok köz
benjárásával sikerült megoldást találni. 1923-ban új helyen -  a Ledig Jánostól és Stickel 
Sebestyéntől ajándékba kapott telken -  felépült az iskola és a tanítólakás, valamint

276



berendezték iskola-imaházukat is. Az építkezést saját erőből végezték, nagy áldozat- 
vállalás mellett. Egy-egy gyülekezeti tag 40-50 mázsa búzát fizetett az építkezésre, ki
vetés alapján.

Stickel Sebestyén gondnoksága alatt a kicsi, 35 családból álló gyülekezet 1925-ben 
az iskolára kis tornyot épített, mellé haranglábat állított, és ahhoz 173 kg-os harangot 
vásárolt. Felavatásukat Stráner Vilmos kaposszegcsői lelkész végezte Schöll Lajos 
tolna-baranya-somogyi főesperes megbízásából. Az ünnepi istentisztelet alapigéje a 
harangon lévő felírat volt: „ Dicsősség a magasságos mennyekben az Istennek, és e föl
dön békesség, és az emberekhez jó akarat! ”

A gyülekezetnek 1933-ban 173 tagja volt, Kuchen János lévita-tanító 56 gyermeket 
oktatott. 1940-ben 171-en voltak. Koltai (Kuchen) János tanító „elé’" 32 gyermek járt.

A második világháború után négy család kivételével az egész gyülekezetei kitelepí
tették Németországba. Többségük a kitelepítéskor Bietigheim-Bissingenbe került. Eb
ből a „jó akaratú ” gyülekezetből származott Reitinger Henrik, a bajor diakónia nem
rég elhunyt elnöke is.

A kitelepítettekkel az egyházközség tartja a kapcsolatot. 1992 pünkösdjén rendez
ték meg a kitelepítettek hazai találkozóját, a „Heimattreffen ’’-t, 1993-ban pedig az egy
házközségből látogatott el egy csoport Németországba rokonaihoz, egykori barátaihoz, 
hittestvéreihez. Az ottaniak többsége a magyar nyelvet még jól beszéli, és Istenbe ve
tett hitét, vallását megőrizte.

A kitelepedés következtében a gyülekezet megszűnt. Napjainkban 3 evangélikus 
család él a szórványtelepülésen.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK
Tab
Lelkészek: Velits Péter (1718-1730) és Schiegler József (7-1725-?), Omaszta 

Imre licenciátus (?), Szalántzy Mihály licenciátus (?), Tomcsányi (Tomtsányi) 
György (7-1740), Masnitzius (Masnitius) János (1741-1746), Hrabovszky Jakab 
(1746-1749), Vörös Zsigmond (1749-1751), Neogrády Mihály (1751-1757), 
Pringer Mihály (1757-1774), Vadherszky (Vadkerti) György (1775-1778), Novák 
János Jakab (1778-1779), Schingler József (elhunyt 33 éves korában) (1780-1784), 
Lányi Mihály (1784-1788), Szentgyörgyi János (elhunyt 33 éves korában) (1788- 
1797), Krizsán Pál (1797-1807), Suhajda (Schuhajda) Pál (1808-1831), Szepezdi 
Kis János (1832-1843), Krizsán József (1843-1867), Sztanó Sándor (1868-1910), 
Gyarmathy Ferenc (1911-1949), Schád Ottó helyettes lelkész Bábonyból (1950), 
Jakus Imre (1950-1978), Szabó Vilmos és Szabóné Piri Zsuzsánna (1978-1988), 
Verasztó Sándor és Verasztóné Mosoni Edit (1988-2003), Szigethy Szilárd (2003-).

Segédlelkészek: Faith Antal (1855), Németh Zoltán (1952-1957).
Tanítók, kántortanítók (az első 60 év tanítóinak teljes névsora nélkül): Omaszta Im

re licenciátus (7), Szalántzy Mihály licenciátus (7), Reguli János (7-1745), (!), Krizsán 
Pál (1781-1783), Visnyi János (1784-1789), Várady László (1789-1799), Obrtlik 
János (1799-1804), Göndör István (1805-1806), Várady László (1807-1809), 
Jalmbovits Pál (1809-1817), Sesztina (Schestina) János (1817-18237), Szabó József

277



(1824-1829?), Laucsek (Lautsek) István (1829-?), Szilvágyi Sámuel (7-1834), 
Laucsek (Lautsek) István (1834-1836), Daxner Ferenc (1836-1853), Szilvágyi 
Sámuel (1853-1861), Bartos Tivadar (1861-1884), Pfendschack Lajos (1884- 
1885), Küffer János (1885-1926), Szalay Miklós (1927-1940), Lőrinc György 
(1940-1948).

Másodtanítók: Mihályi Károly (1902-1903), Mészáros László (1903-1913), 
Takács Zoltán (1913-1929), Lőrinc György (1929-1940), Koltai (Kuchen) János 
(1940-1943), Tarján Katalin (1943-1948).

Tanítók egyéb státusban: Bauer János (1916), Szalay Aranka (1917-1918), 
Brezovszky József (1926), Bakó József (1930-1931), Cziriák (Vári) László (1933- 
1934), Kovács Lajos (1940), Török Józsefié Szalay Aranka (1942-1943).

Felügyelők: Súlyovszky András földbirtokos,Fekete Lajos (7-1875-1910-7),
Szenteli István gyógyszerész (1911-?), Rudnay Gyula festőművész (? -l 933-1949-?), 
dr. Gömöry István takarékpénztári igazgató, Szerencsés János (7-1973-?), Szijjártó
Géza (7-1989-?), Kadlicskó Sándor (7-2003), Johann Endre (2003-).

Bábonymegyer (korábbi neve: Bábony, majd Nagybábony)
Lelkészek, licenciátusok: Omaszta Imre licenciáim (?), Farkas Ferenc (1725), 

Szilvágyi István (1737-1747), Paksi Mihály licenciáim (?), Ratkóczy (Ratkótzy) 
Miklós (1784), KrizsánPál (1785-17927), Mikó (1792-1797), Zeles Imre
(1797-1806), Unger Mihály (1806-1807), Liguszti Pál (1807-1818), Farnik 
(Farnyik) Dávid (1818-1822), Badátzi András (1822-1829), Balogh Imre (1829- 
1838), Koltai Laky Mihály (1839-1867), ijj. Szenteh Gábor (1867-1910), Kakas 
József segédlelkész (1910-1911), Bándy Miklós (1911-1927), Sztrókay Dániel 
segédlelkész (1927), Berta Lajos helyettes lelkész (1927-1932), Schád Ottó helyettes 
lelkész (1932-1940), Schád Ottó (1940-1957), Vértessy Rudolf (1957-1972), Schád 
Ottó (1972-1978).

Segédlelkészek: Gyarmathy Dénes(1920-1921), Scherer József (1927).
Tanítók: Várady László (1804-?), Ritzeld József (7—1819), id. Szenteh Gábor 

(1838-?), Ruppert Jakab (1854-1904), Bucsky Sándor (1904-1937), Vári László 
(1937), Király Sándor (1938-1948).

Ismert felügyelő: Rudnay Gyula festőművész (1928—1949—?)
Bedegkér (régebben Tótkér, majd Magyarkér)
Tanítók: Tomcsányi (Tomtsányi) Ádám,Jan Kontor, Michael Holcz, Ossak István,

Belganszky Martjn István (1766-1782), (!), Mihály (1788—1798), Németh
Mihály (1798-1799), Várady László (1799-1804), Szentpéteri István (1804-1815), 
Marecsek Márton (1815—1817), Schesztina János (1817—1820), Felicidesz János 
(1820-1822), Krcsmai János(1823-1832), Laucsek (Lautsek) István (1832-1834),
Wodár (Woelár) János (1834—1835), Grosch Imre (1835—1836), Laucsek (Lautsek) 
István (1836-1854), Daxner Ferenc (1854-1900), Szalay László (1900-1929), 
Őrszigety (Reichel) Lajos (1929-1942), Szalay Pál (1942-1943), Nemes György 
(1943-1948).

Helyettesként működött Kovács Jolán református tanítónő 1942-ben.
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__________________________•_________________ _________________________

Lullapuszta
Tanítók: Spissak Henrich (1925-1933-?), Balázs Sándor (7-1940-?)
Somogydöröcske
Lelkészek: Horváth József (1787-1823), Pártái (Bertel) József (1824-1875), 

Kring Miklós (1875-1913), Schermann Sándor segédlelkész (1913-1915), Büki Jenő 
(1915-1916), Fáik Henrik segédlelkész (1916-1918), Kovács István helyettes lelkész 
(1918-1919), dr. Wölfel Gyula (1919-1943), Zoltai (Zsupanek) Gyula helyettes 
lelkész (1944), Feller Ádám helyettes lelkész (1944-1945), Liska Endre (1945-1949), 
vitéz, lovag Szerdahelyi Pál (1949-1970).

Tanítók: Gotts tag József (az első időben, 3 évig), Hegedűs János (7-1783), Ritzeld Ja
kab (1809-7), Klein Gusztáv (7-18207), Kari János (7), Henrik Péter (7-1844), Kring 
Henrik (1844-1876), Schmidt József (7-1910-7), Simon Ottó (7-1933-1940-7).

Ismert másodtanítók: Dreschner (Drégelyi) János (7-1933-7), Mentz Sebestyén 
(7-1940-7).

Somogymeggyes
Tanítók (evangélikus vallású, állami tanítók): Németh Béla (1923-1927), Nagy 

László (1927-1935), Szigeti Gyula (1935-1936), Lovas Béla (1936-1948).
Torvaj
Lelkész: Tomcsányi (Tomtsányi) György (1741-1744).
Tanítók: Visnyi János (1791-1792), Obrtlik János (1792-1799), Hornyánszky Pál 

(1799-1817), Laucsek (Lautsek) György (1817-1839), Neczkár Károly (1839-1844), 
Petrovics Pál (1844-1870), Bauer János (1870-1912), Zakócs Ferenc (1912-1936), 
Sólyom (Schád) Jenő (1936-1941), (!), Rosta Lajos (1943-1944), Szamosváry 
(Schwartz) Alfréd (1944-1945), Máj Henrik (1945-1948).

Segéd- vagy helyettes tanítók: Klein Endre segédtanító (1867), Bauer János segéd
tanító (1868-1870), Sólyom (Schád) Jenő helyettes tanító (1935-1936).

Sérsekszőlős
Tanítók: Schuh Károly (1921-1929), Lackner Ernő (1930), Koltai (Kuchen) János 

(1930-1940), Pór János (1940-1945), Pálmai István (1945-1947. október 15.).
Helyettes tanító: Wickert Imre (1933).

A JELEN

A lelkészváltás után újjászerveződő gyülekezet legfontosabb feladata a lelkek gondo
zása mellett a parókia, a lelkészi hivatal, a gyülekezeti terem és az államosítás után 
visszakerült iskolaépület-együttes felújítása. Megkülönböztetett figyelemmel készül
nek arra, hogy templomuk rendeltetéséhez méltó módon fogadhassa az ige hallgatá
sára vágyókat. Mindezekkel a Krisztusban hívők számát szeretnék növelni. A környé
ken élő evangélikusok összefogásának nemes feladata -  2003 nyarától -  Szigethy 
Szilárdra hárul.

A kántori szolgálatot három fiatal -  Somogyi Anna, Csontos Tamás és Szikszai 
Gábor -  végzi a gyülekezetekben.

A tabi anyaegyházban minden vasárnap és ünnepnapon van istentisztelet. A hónap
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első vasárnapján az istentisztelethez úrvacsora kapcsolódik az arra vágyakozók számá
ra. Somogymeggyesen hetente, Bábonymegyeren, Lullán és Torvajon kéthetente, 
Bedegkéren, valamint Somogydöröcskén havonta egy-egy alkalommal vehetnek részt 
evangélikus istentiszteleten a hívek. Rendszeresített úrvacsorái alkalom ezekben a gyü
lekezetekben a nagyobb ünnepeken van.

Tabon minden kedden bibliaórát tart a lelkész. A fiatalok számára szombat estén
ként van ifjúsági óra.

A hittanórák heti rendszerességgel folynak. Tabon három csoportban, Bábony
megyeren, Bedegkéren és Somogydöröcskén pedig egy-egy csoportban történik az 
oktatás.

A reformáció emléknapját az evangélikus és a református egyház közösen ünnep
li. Ádventben a gyermekek játszóházban, a felnőttek szeretetvendégségen lehetnek 
együtt.
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ZALAEGERSZEGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 1. Telefon: (92) 598-018 
Lelkész: Szabó Vilmos.
Önállósulásának éve: 1902.
Anyakönyveit 1904-től vezeti.

Zalaegerszegi anyaegyház
Lélekszám: 983/902/724. Presbitérium: Sümegi Pál másodfelügyelő, Sárkány 

András gondnok, Simon Zoltán gondnok, Horváth Viktorné pénztáros, dr. Kostyál 
László jegyző, Sebestyén Győző számvevőszéki elnök, Tölgyesi Lászlóné számvevőszé
ki tag, Nagy Miklós számvevőszéki tag, Baján Ildikó, Düh László, fFöldesi Jenő, dr 
Jáni János egyházmegyei gyűjteményi felelős, egyházkerületi bírósági tag, Kiss Bódog 
Zoltán egyházmegyéi másodfelügyelő, Vass Margit, Vissiné Serényi Edit, Fodor Gyula 
tiszteletbeli presbiter. (A felügyelői tisztség nincs betöltve.)

Kántor: Paál Enikő.
Barlahidai leányegyház
Lélekszáma: 50/45/45. Gondnok: Császár Jenő.
Szórványok és lélekszámúk: Alibánfa (6/2/2), Alsónemesapáti (5/1/1), 

Alsószenterzsébet (1/1/1), Babosdöbréte (4/-/-), Baglad (-), Bagód (6/2/2), Bak 
(11/2/2), Becsvölgye (19/8/8), Belsősárd (-), Bocfölde (5/2/2), Boncodfölde (-), Bődé 
(-), Bödeháza (-), Bucsúszentlászló (6/1/1), Csatár (2/-/-), Csesztreg (9/2/2), Cson
kahegyhát (5/3/3), Csömödér (-/l/l), Csörnyeföld (-), Dobri (2/-/-), Dobronhegy 
(-), Egervár (5/-/-), Felsöszenterzsébet (-), Gáborjánháza (-), Gellénháza 
(20/12/11), Gétye (1/-/-), Gombosszeg (-), Gosztola (-), Gősfa (-), Gutorfölde 
(6/2/2), Hernyék (-), Iborfia (1/-/-), Iklódbördőce (-), Hottó (1/-/-), Kálócfa (-), 
Kányavár (-), Kávás (-), Kisbucsa (1/-/-), Kerkabarabás (-), Kerkafalva (7/5/5), 
Kerkakutas (1/1/1), Kerkaszentkirály (-), Kerkateskánd (-), Kiscsehi (-/l/l), 
Kiskutas (2/-/-), Kispáli (1/1/1), Kissziget (2/1/1), Kustánszeg (4/3/3), Külsősárd 
(1 /-/-), Kozmadombja (-), Lakhegy (2/-/-), Lendvadedes (-), Lendvajakabfa (-), 
Lenti (40/10/10), Lickóvadamos (2/2/2), Lispeszentadorján (1/-/-), Lovászi (4/-/-), 
Magyarföld (1/-/-), Maróc (-), Márokföld (-), Milej szeg (-), Mikekarácsonyfa 
(1/-/-), Nagylengyel (5/4/4), Nagykutas (1/-/-), Nagypáli (1/-/-), Nemesapáti 
(2 /- /- ) , Nemeshetés (-), Nemesnép (-), Nemessándorháza (-), Nemesszentandrás 
(-), Németfalu (-), Nova (11/-/-), Ormándlak (1/-/-), Ortaháza (-), Páka (2/-/-), 
Pál fiszeg (1/2/2), Pető henye (2/-/-), Petrikeresztúr (6/4/4), Pórszombat (-), Pölöske 
(10 /-/-), Pördefölde (-), Pusztaapáti (-), Ramocsa (-), Résznek (-), Rédics 
(2 /- /- ) , Salomvár (3/-/-), Sárhida (3/1/1), Szentgyörgyvölgy (4/8/8), Szentpéterfölde 
(1 /-/-), Szentpéterúr (1 /-/-), Szécsisziget (-), Szíjártóháza (-), Szilvágy (-/l/l), 
Tormafölde (—/2/2), Tornyiszentmiklós 1 /—/—), Teskánd (11/3/3), Vasboldogasszony 
(1/-/-), Zalabaksa (12/5/5), Zalaboldogfa (1/1/1), Zalaszentgyörgy (5/1/1), 
Zalaszentlörinc (2/-/-), Zalaszentmihály (6/1/1), Zalaszombatfa (-), Zalatárnok 
(6/2/2), Zebecke (1/-/-).
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Az államigazgatási szempontból Zala megyéhez tartozó -  az egyházközség szórvá
nyaival északon szomszédos -  Csődé, Hagyárosbörönd, Keménfa, Ozmánbük, Vaspör, 
Zalacséb, Zalaháshágy és Zalalövő egyházigazgatásilag a Vasi Evangélikus Egyházme
gyéhez tartozik. A hívek gondozását az őrimagyarósdi lelkész, Farkas Sándor végzi.

Az egyházközség lélekszáma összesen: 1320/1045/866.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

A zalaegerszegi anyaegyház

Zalaegerszeg a Zala folyó jobb partján, dombok között, tágas völgyben fekvő város, 
Zala megye székhelye. Lakóinak száma meghaladja a 61 ezret. Vallási megoszlás sze
rint a felekezethez tartozók 92%-a római katolikus.

Zalaegerszegről az első történelmi adatunk 1247-ből származik, amelyben Egurzug 
néven említik. Ebben az időben már volt káplánja a helységnek.

A 16-17. században mocsaraktól körülvett végvár volt, amely a török hódoltság ide
jén a Légrádtól Szatmárig terjedő végvárvonal egyik komoly véderejét képezte. Jelentő
ségét mutatja, hogy itt lakott a 15 vár felett parancsnokló vicegenerális. A végvárak ka
tonasága szabad vallásgyakorlatot élvezett, s benne „protestáns” prédikátor és katolikus 
plébános egyaránt szolgált. A protestánsok között nyilvánvalóan evangélikusok is voltak.

Amíg a végvárakban szabad vallásgyakorlat volt, s Zala megyében a reformációt 
követően számos evangélikus gyülekezet alakult, addig Zalaegerszegen, a veszprémi 
püspök kegyuraságához tartozó mezővárosban ilyen lehetőség nem volt. Ezt könnyebb 
megérteni, ha figyelembe vesszük, hogy több éven keresztül Zalaegerszegen élt 
Forgách Ferenc püspök, a későbbi prímás, a hazai ellenreformáció elindítója, később 
pedig a protestánsok iránti ellenszenvéről hírhedtté vált padányi Bíró Mártonnak jutott 
jelentős szerep Zalaegerszegnek és környékének rekatolizálásában. Szerepet játszott 
ebben az is, hogy az 1687. évi 23. te. csak a római katolikusoknak biztosította a polgá
rosodást és a városokban való letelepedést. A helyzet csak II. József Türelmi Rendele
té (1781) után változott.

Az első adat, amely Zalaegerszegen lakó evangélikusokra vonatkozik, az 1830. évi 
népszámlálásból maradt ránk. Akkor 9 személy vallotta magát evangélikusnak a város
ban, akik a Zalaegerszeghez legközelebb eső anyagyülekezettől, Zalaistvándtól kaptak 
lelki gondozást.

A lutheránusok megjelenése a település polgárosodásával -  iparosok, értelmiségi
ek letelepedésével -  függött össze. Ezt támasztja alá, hogy az első evangélikus gyer
mek, akit Zalaegerszegről a zalaistvándi templomban kereszteltek, Jennei Károly csá
szári és királyi erdőmémök és Forberger Kornélia leánya, Jennei Klára Heléna volt, 
akit Szakái János lelkész részesített a keresztség szentségében, 1852-ben. Az első je
gyespár, aki zalaegerszegi lakosként kötött házasságot Zalaistvándon, 1860-ban, 
Novák János evangélikus varga és Zumf Terézia evangélikus hajadon volt. S az első 
halott, akit Zalaegerszegen az evangélikus egyház szertartása szerint temettek, 
Kaszenyicky János 30 éves mérnök volt. Az egyházi szolgálatot Pongrácz Antal zala
istvándi lelkész végezte 1862. november 30-án.



A 19. század közepétől lassú, de folyamatos növekedés tapasztalható a zalaegersze
gi evangélikus lakosság számának alakulásában. 1875-ben lélekszámúk 24, amely a 
századforduló idejére meghaladta a százat.

Hivatalos intézkedés még nem történt lelki gondozásukról, amikor Vértesi Sándor 
zalaistvándi lelkész gondjaiba vette a pásztor nélkül kallódó nyájat. Ismereteink szerint 
ő tartotta Zalaegerszegen az első evangélikus istentiszteletet 1893 karácsonyának más
napján a polgári fiúiskola rajztermében. Az istentiszteletet követően a hívek közgyű
lést tartottak, amelyen kimondták fiókgyülekezetté alakulásukat.

A növekedést nem hagyta figyelmen kívül az egyházi felsőbbség sem, és a dunántúli 
evangélikus egyházkerület 1897-ben tartott közgyűlése hivatalosan is a zalaistvándi gyü
lekezethez osztotta be a zalaegerszegi fiókegyházat. A gyülekezet gondozását továbbra is 
Vértesi Sándor zalaistvándi lelkész végezte, felügyelője Lányi Kálmán királyi főmérnök 
lett. Jegyzője Kiss Lajos, pénztárosa Ziskó Sándor volt. Presbiterek: Dregály Boldizsár, 
Hrabovszky Flóris, Szoboska Rezső, Tuboly Sándor, Honthy Károly és Gaál Károly.

A gyülekezet tisztikara és tagjai kezdetben gyakran változtak. Ezért találóak Nagy 
Miklós lelkész szavai, amikor az alakuló gyülekezetét a szó nemes értelmében vett 
,, hordalék gyülekezet ”-ként mutatja be, amelynek „ tagjai sokszor messze vidékről sod
ródtak ide, mint ahogy a folyók vize lassú kitartással, de állandóan sodorja a homok
szemeket és a kisebb kavicsdarabokat és lerakja egy másik helyre, de csak azért, hogy 
hamarosan megint vándorútra kényszerítse a meder láthatatlan vándorait".

Magyarország szinte mindegyik tájegységéről kerültek ide hosszabb-rövidebb idő
re evangélikusok, de a véglegesen is letelepedett, alapító tagjai főképp Kemenesaljáról 
és a vendvidékről származtak.

A gyülekezetét alkotó hívek már az 1897. november 1-jei közgyűlésen felvetették 
az imaház építésének gondolatát, de arról határozatot nem hoztak. Döntöttek ugyanak
kor az addigi önkéntes adózást felváltó -  egyházi törvényeinknek megfelelő -  rend
szeres egyházi adózás intézményének bevezetéséről.

A templom utáni vágy azonban nem lankadt. A századfordulón, 1900-ban, Lányi 
Kálmán gyülekezeti felügyelő indítványára a fiókgyülekezet közgyűlése templom épí
tését határozta el, és megkezdte az adományok gyűjtését. A munka évekig tartott mind 
a helyi, mind a belügyminiszteri engedéllyel biztosított országos gyűjtés vonatkozásá
ban. Az országos gyűjtésre szükség volt, mert a mintegy száznyolcvan lélekből -  több
ségében kishivatalnokokból, iparosokból és cselédekből -  álló kis gyülekezet erejét ez 
a nagy vállalkozás meghaladta.

Az egyházkerület 1901. évi közgyűlésének jegyzőkönyve szerint a Missziói Bizottság 
felfigyelt a szórványokban élő evangélikusok sanyarú helyzetére, és sürgette a Zalaeger
szeg és Alsólendva székhelyű missziói egyházközség megszervezését.

Ezt szükségesnek tartotta Varga Gyula vönöcki lelkész, a kemenesaljai egyházme
gye esperese is, és fennmaradásuk zálogaként ezt nevezték meg a zalaegerszegi fiók
gyülekezet tagja is 1902. március 21-én megtartott közgyűlésükön.

Ilyen előzmények után került sor 1902. augusztus 20-án arra a közgyűlésre, amely 
egyhangúlag kimondta, hogy a fiókegyház anyaegyházközséggé alakul. Ezzel a dön
téssel Zalaegerszeg elvált a zalaistvándi anyagyülekezettől, és -  a felsőbb egyházi
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fórumoktól még abban az évben megszerzett jóváhagyások birtokában -  megkezdte 
önálló életét.

Zalaegerszeghez -  mint missziói anyagyülekezeti központhoz -  kezdetben 32 
szórvány evangélikussága csatlakozott: részben a zalaistvándi, részben a pusztaszent- 
lászlói anyagyülekezettől. A csatlakozó települések: Alibánfa, Bocfölde, Botfa, Alsó- 
bagod, Felsőbagod, Kiskutas, Nagykutas, Petőhenye, Ságod, Teskánd, Zalaszentiván, 
Barabásszeg, Csonkahegyhát, Gombosszeg, Győrfiszeg, Iborfia, Kustánszeg, Lickó- 
vadamos, Nagylengyel, Zalanémetfalu, Pajzsszeg, Petrikeresztúr, Szilvágy, Kisbucsa, 
Bucsuszentlászló, Börönd, Ormándlak, Andráshida, Kaszaháza, Egervár, Vasboldog
asszony és Gősfa. Ez a területi beosztás 1922-ig állt fenn.

A lelkészi állás megszervezése azonban még váratott magára. A gyülekezet lelki 
gondozása így továbbra is Vértesi Sándor zalaistvándi lelkészre hárult. A lelkészi 
kongrua (fizetéskiegészítő államsegély) megadásának elutasítása, majd az újabb kére
lem elbírálásának elhúzódása késleltette az önálló lelkészi állás meghirdetésének és 
betöltésének lehetőségét. Erre csak a V. K. Minisztérium 1903. november 10-én kelt 
81,756/1903. sz. leiratának megérkezése után nyílt mód, amelyben a minisztérium 
„a zalaegerszegi lelkészi állás megszervezését, tekintettel a hívek lélekszámára, a 
missziói kör nagy kiterjedésére, a Zalaegerszegen fennálló társadalmi és tanügyi vi
szonyokra, az 1898. évi XIV. te. 2. § alapján indokoltnak elismerte ”, és a lelkészi ál
lás fenntartásához szükséges kongrua megadását kilátásba helyezte. A kongrua össze
gét egy hónappal később 1051,33 koronában állapította meg.

A gyülekezet első választott lelkésze Porkoláb Gyula volt, aki budapesti segédlel- 
készi állásából került Zalaegerszegre 1904. január 24-én. Szolgálata azonban alig más
fél évig tartott, és csupán a gyülekezet megszilárdulásának állapotáig jutott el. A pécsi 
gyülekezet hívásának eleget téve, 1905 júliusában távozott a baranyai városba.

A gyülekezet nem maradt pásztor nélkül, mert Király Mátyás őriszigeti lelkész egy
hangú meghívásával egy évtizedre (1905-1915) biztosítva lett a lelki gondozás. Az ő 
szolgálati ideje alatt épült fel a templom, és az ő kezdeményezésére alakult meg az 
Evangélikus Nőegylet 1906-ban.

A templom tervét Gerey Ernő budapesti műépítész készítette, a kivitelezés Moran- 
dini Tamás építési vállalkozó munkája. Az építkezés 1906. március 15-én kezdődött, 
amellyel párhuzamosan a templomberendezés -  oltár, oltárkép, szószék, orgona, ha
rangok, toronyóra, padok -  beszerzésének gondjait is viselte a gyülekezet. A soproni 
Seltenhofer cégénél rendelt harangokat (569 kg-os nagy- és 295 kg-os kisharang) 1906. 
október 21-én áldotta meg Varga Gyula esperes. Első szolgálatra október 28-án szólal
tak meg II. Rákóczi Ferenc, Thököly Imre és bujdosótársaik hamvainak magyar földre 
hozatala alkalmából. A pécsi Angster cégétől vásárolt nyolcváltozatú orgonát 1907. jú
nius végére építették meg. A Krisztus mennybemenetelét ábrázoló oltárkép Sinkó Pál 
műegyetemi tanársegéd munkája. A templomszentelést 1907. július 7-én Gyurátz Ferenc 
dunántúli püspök végezte, mellette Varga Gyula esperes, Vértesi Sándor zalaistvándi, 
Teke Dénes alsólendvai és Király Mátyás helyi lelkész szolgált.

Az egyházközséghez 1910-ben 316 lélek tartozott. Közülük az anyagyülekezetben 
182, az egyházközséghez tartozó szórványterületen -  26 faluban -  134 evangélikus élt.
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Az egyházközség 25 tanulókorú gyermeke közül valamennyi állami vagy más felekeze
tű iskolába járt. Zalaegerszegen nem volt evangélikus iskola.

Király Mátyás hivatalban lévő lelkész 1915 áprilisában bekövetkezett váratlan ha
lála után Nagy István zalaistvándi lelkész adminisztrálta a gyülekezetét az új lelkész 
megválasztásáig.

Az 1915. július 18-án megtartott közgyűlés Kutas Kálmán budapesti segédlelkészt 
hívta meg, akit augusztus 29-én iktatott hivatalába Varga Gyula esperes. A költő lelkész 
1928-ig volt a gyülekezet pásztora, és egyben a város társadalmi és kulturális életének 
élénk résztvevője. Zalaegerszegen töltött szolgálati évei alatt Beszéljetek ti évek címen 
(1917) verseskötete, Látások szigetén címen (1928) több műfajt -  költeményeket, be
szédeket, emlékezéseket -  tartalmazó könyve jelent meg. Ez utóbbi kötetét a zala
egerszegi evangélikus és református gyülekezetnek ajánlotta. Erre az időre esett egy 
vesztes világháború, két forradalom, valamint a trianoni békeszerződés, és kezdetét 
vette egy mélységében eddig páratlan gazdasági világválság.

Kapi Béla püspök 1920. június 5-én Varga Gyula esperes és László Miklós püspö
ki titkár kíséretében egyházlátogatást tartott a gyülekezetben.

Trianon után -  a határok átrajzolásával -  Zalaegerszeg hatalmas szórványterület 
központja lett. ,,Lenti-i misszió ” néven hozzá került az alsólendvai gyülekezet Magyar- 
országon maradt része, egykori szórványterületének fele, 66 politikai község. Ezzel 
hosszúságban 60 kilométernyi (Pácsony-Rédics), szélességben 40 kilométernyi 
(Ramocsa-Bak) területen élő evangélikus hívő gondozását kellett ellátni a zalaeger
szegi lelkésznek. Olyan vidéken, ahol evangélikus szempontból nem volt egyetlen né
pesebb község, csak 133 szórványfalu. A nyolc igehirdetési központba is (Lenti, 
Zalabaksa, Páka, Nagylengyel, Pácsony, Kustánszeg, Barabásszeg, Győrvár) nagy tá
volságról kellett bejárni a híveknek. Az egyházközség lélekszámának nagyobb része 
szórványban élt. 1924-ben a nagy kiterjedésű gyülekezetét 614 lélek -  ebből 281 za
laegerszegi -  alkotta. E nehéz körülményeken, egy évtized elmúltával, a Barlahida 
székhelyű missziói gyülekezet megalakulása segített.

A gyülekezet parókus lelkésze az akkori Apponyi utcában -  ma Mártírok útja -  bé
relt lakásban lakott. A hívek régi vágya teljesült 1924-ben azzal, hogy a várostól paró
kiaépítés céljára 400 négyszögöl telket kaptak ajándékba. A lelkészlakást és gyülekeze
ti célokat egyaránt szolgáló épületre 1926-ban írták ki a pályázatot, amelyre 11 építész
mérnöki pályamű érkezett. Az első díjat Lomjánszky István budapesti építészmérnök 
terve nyerte el. Kivitelezésére a zalaegerszegi Garai és Horváth cég kapott megbízást.

Az ,,Evangélikus Gyülekezeti Ház ” alapkövét 1927. augusztus 14-én rakták le, 
amelyen az ünnepi szertartást Kutas Kálmán lelkész végezte. Az építkezés 1928-ban 
fejeződött be. A hálaadó istentiszteletet 1928. június 7-én tartották, amelyen Budaker 
Oszkár kőszegi segédlelkész prédikált. A gyülekezeti teremben tartott díszközgyűlésen 
Kutas Kálmán lelkész és dr. Kovács János gyülekezeti felügyelő elnökölt. A nagy ál
dozatvállalással megépített gyülekezeti ház állt, de a költségek mintegy felét (31 000 
pengő) kitevő tartozás törlesztése több mint egy évtizeden át a gyülekezet legnagyobb 
gondját képezte. Nagy segítséget jelentett ennek kifizetésében a hazai Gusztáv Adolf 
Gyámintézet és a külföldi (német és svéd) segélyszervezetek támogatása.

286



A gyülekezeti ház földszintjén kialakított négyszobás lelkészlakás első lakója Kutas 
Kálmán és családja volt. Nem sokáig maradtak benne, mert néhány hónap múlva -  a 
Zalaegerszeg város társadalmában erőt vett felekezeti villongások miatt -  engedett a 
szegedi gyülekezet meghívásának, és Szegedre költözött.

Kutas Kálmán távozása után mintegy háromnegyed évig ismét Nagy István zala- 
istvándi lelkész pásztorolta a gyülekezetét, akinek segitségére volt Fekete Károly re
formátus lelkész.

A gyülekezet 1929. január 20-án Nagy Miklós bobai lelkészt, a Harangszó belső 
munkatársát választotta lelki vezetőjének. Beiktatása 1929. március 24-én (virág- 
vasárnap) volt. A beiktatást a kemenesaljai egyházmegye esperesének megbízásából 
Molitórisz János ostffyasszonyfai lelkész végezte Nagy Sándor celldömölki lelkész (az 
édesapa) közreműködésével. A beiktatás hosszú időre szólt. Nagy Miklós zalaegersze
gi szolgálata 35 évet ölelt át, 1964. május 23-ig -  nyugdíjba vonulásáig -  tartott. 
1969-ben hunyt el. Hamvait a szószék alatti burkolatba helyezett urna őrzi.

Munkálkodása alatt hatalmas változásokon ment keresztül a gyülekezet. Örömteli, 
majd keserves esztendők következtek. A lelkészlakás feletti emelet a gyülekezeti élet 
legváltozatosabb formáinak nyújtott otthont. Vallásos estek, hittanórák, bibliaórák, 
presbiteri és közgyűlések, nőegyleti gyűlések, ünnepélyek, teaestek és diákszövetségi 
összejövetelek tették mozgalmassá a benne folyó életet, és emelték a gyülekezet tagja
inak vallásos érzületét. Ezeket az emeleti helyiségeket használta több éven keresztül -  
temploma és saját gyülekezeti házának megépítéséig -  a református egyház is.

A szórványok gondozása sem lankadt. Lentiben (1932) templom épült. A barlahidai 
missziói központ szervezésének megkezdésével (1932), majd a missziói kör végleges
sé válásával (1933) még erőteljesebb küzdelem folyt a szórványlelkek megmentéséért. 
Megalakulásával a zalaegerszegi anyagyülekezettől Barabásszeg, Gombosszeg, Pajzs
szeg, Kustánszeg, Kislengyel, Vargaszeg, Vörösszeg, Győrfiszeg, Petrikeresztúr, Ibor- 
fia, Csonkahegyhát, Szilvágy, Németfalu, Lickó és Vadamos a barlahidai missziói köz
ponthoz került lelki gondozásra.

Közben (1939) a gyülekezet ingatlanhoz jutott. Mihály Gyula egykori presbiter aka
ratának megfelelően örökösei 1700 négyszögöl földet ajándékoztak a gyülekezetnek. 
Ezzel került „az első földgöröngy" a gyülekezet tulajdonába -  adta hírül a korabeli 
Harangszó.

Az egyházjogilag Zalaegerszeghez tartozó -  de facto (valójában) a barlahidai 
missziói kör lelkészének gondozása alatt álló -  kustánszegi szórványban 1949-ben 
imaház épült.

A szórványmunka változatlan buzgalommal, de a politikai változások hatására egyre 
nagyobb nehézségekbe ütközve folyt, és ez vonatkozott az anyagyülekezeti munkára is.

A második világháború után, a kommunista hatalomátvételt követően (1951), a 
nagy áldozattal megépített gyülekezeti házat a Városi Tanács elvette, és katonai célok
ra hasznosította. A lelkész részére ugyan biztosítottak lakást, de a gyülekezet otthon 
nélkül maradt. A hitélet „hivatalos ” gyakorlása a templomfalak közé szorult, bár a lel
kész az 1950-es évek elején Petőfi utcai lakásán is tartott hittanórákat.

Az 1964 elején 46 évi -  ebből három és fél évtizednyi, sokszor emberfeletti, de
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áldásos munkával járó, Zalaegerszegen és szórványaiban végzett -  szolgálat után 
nyugalomba vonuló Nagy Miklós utódja Pintér János barlahidai lelkész lett.

Az új lelkész lakáscsere révén már a hajdani gyülekezeti ház földszintjére költözve 
kezdte meg zalaegerszegi szolgálatát, és mellette ellátta volt gyülekezetének pásztori 
feladatait is helyettes lelkészi minőségben.

Pintér János ezzel minden, eddig Zalaegerszegről ellátott szórványterületnél na
gyobb terület evangélikusságának pásztorolását vállalta magára. Mint ismeretes, a bar
lahidai gyülekezet Barlahida missziói központtá válásáig (1934) Pusztaszentlászló le
ánygyülekezete volt a hozzá tartozó szórványokkal együtt! Ezért nehéz, embert próbá
ló szolgálat volt ez, amelyet még motorkerékpáron kellett kezdeni, s csak később lehe
tett Trabant gépkocsi segítségével ellátni. Tizenkilenc évig tartott ez a kemény, de ál
dásos zalai szolgálat. 1983-ban Orosházára hívták, onnan ment nyugállományba a 
Nyugat-Békési Egyházmegye espereseként.

Utóda Balogh András lett, akit 1983-ban iktatott hivatalába Fónyad Pál nagykanizsai 
lelkész, espereshelyettes. A lelkészházaspár -  mert Balogh András felesége Puszta
szentlászló lelkésze volt -  lakhelyéül szintén a parókia földszinti helyiségei szolgáltak. 
Később a lelkészházaspár tanácsi, illetve -  annak megvételi lehetősége után -  saját 
lakásba költözött. A lelkészi hivatal a parókián maradt. A parókia pincehelyiségében if
júsági szobát alakítottak ki, de az a tervezett funkció ellátására nem volt alkalmas. A 
rendszerváltást követően sikerült visszaszerezni a teljes gyülekezeti házat, emeleti szint
jét azonban a gyülekezet gazdasági megfontolásból bérbe adta. Újra indult a hitoktatás, 
nőtt a keresztelések és a konfirmandusok száma. Rövid időre énekkar is alakult. Testvé
ri kapcsolat jött létre a finnországi Varkaus -  Zalaegerszeg testvérvárosa -  evangéli
kus gyülekezetével.

A gyülekezet 1997-ben elvégezte 90 éves templomának külső felújítását. A június 
14-én megtartott hálaadó istentiszteleten D. dr. Harmati Béla püspök szolgált 
Smidéliusz Zoltán esperes és Balogh András helyi lelkész közreműködésével. A jeles 
alkalmon részt vett a varkausi gyülekezet küldöttsége is Reino Eskelinen esperes veze
tésével. Az ünnepi hangulatot a varkausi gyülekezet templomi kórusának éneklése tet
te még emlékezetesebbé.

Az új lelkészre is -  Barlahida és Zalaegerszeg szórványaival együtt -  az ország 
legnagyobb kiterjedésű szórványterületének gondozása hárult. Mindemellett az önálló 
lelkészi hivatalt betöltő lelkészfeleségre nehezedő családi terhek enyhítése céljából 
gyakran ellátta Pusztaszentlászló és szórványainak gondozását is. Ugyanakkor felesé
ge, Baloghné Szemerei Mária a gyülekezet kántora volt. A sok munka terhe megvisel
te a lelkészházaspárt, és türelmetlenné tette a gyülekezet egy részét is. A körülmények 
mérlegelése után Balogh András — 17 évi szolgálat után — 2000 augusztusában Tót
komlósra távozott. A gyülekezet parókus lelkész és kántor nélkül maradt.

Az „ árvaság ” azonban nem tartott sokáig, mert az egyházmegye esperese Szakái 
Árpád Nagykanizsán lakó nyugalmazott lelkészt felkérte, majd megbízta azzal, hogy 
helyettes lelkészi státusban gondozza a gyülekezetét. A több mint féléves szolgálatot 
Szakái Árpád nagy hittel és fiatalos lendülettel végezte nemcsak Zalaegerszegen és 
szórványaiban, hanem az ugyancsak lelkész nélkül maradt Pusztaszentlászlón is.
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Munkájában segítségére volt Kendeh-Kirchknopf László teológushallgató, Pintér János 
nyugalmazott esperes, valamint Török Zoltán református lelkész is. A kántori szolgá- 
latot ideiglenesen Takács Éva pusztaszentlászlói kántor és Sárkány Éva gyülekezeti 
tag vállalta. A hittanoktatást Zámbó Karmen pedagógus végezte.

A gyülekezeti ház állapota erre az időre teljesen leromlott. A gyülekezet új lelkészt 
-  lakás hiányában -  csak bérleménybe fogadhatott volna. Erre azonban nem került 
sor, mert az Országos Egyház segítségével a gyülekezet lakást vásárolt, s azt -  tagja
inak áldozatvállalása mellett -  lelkészlakássá alakította, s a felújított, Vizslaparki úti 
lakásba várta új lelkészét.

A gyülekezet 2001. március 25-én Szabó Vilmost -  a Révfülöpi Oktatási Központ 
igazgatóját-választotta lelkészéül. Beiktatása 2001. július 1-jén volt. Az ünnepi isten
tiszteleten Ittzés János püspök hirdette az igét, a beiktatás szolgálatát Szemerei János es
peres végezte. Ezen az ünnepi istentiszteleten iktatta a kántori tisztségbe Szabó Vilmos 
lelkész a gyülekezet új kántorát, Paál Enikőt.

Az új lelkész hivatalba lépését követően megkezdte a gyülekezet lelki gondozását, 
munkája nyomán a vallásos élet színesedett, az alkalmak bővültek. Ugyanakkor a lel
ki építkezéssel párhuzamosan megindult a gyülekezeti ház és környékének építése is. 
Eredménye szemmel látható. A felújított gyülekezeti ház nemcsak az evangélikus gyü
lekezetnek tetszik, hanem méltán büszke rá -  mint a megyeszékhely egyik legszebb 
épületére -  Zalaegerszeg városa is.

A zalaegerszegi gyülekezet 2002. augusztus 25-én ünnepelte önálló gyülekezetté 
alakulásának 100 éves évfordulóját. Az ünnepség keretében avatták fel a hívek áldo
zatvállalásával felújított Gyülekezeti Házat és annak környezetét, amelyhez az Orszá
gos Egyház, a német és magyar Gusztáv Adolf Segélyszolgálat, Zalaegerszeg Önkor
mányzata, a Kulturális Örökség Minisztériuma és a finnországi Varkaus evangélikus 
testvérgyülekezete jelentős támogatást nyújtott. A hálaadó ünnepi istentiszteleten Ittzés 
János püspök hirdette az igét, majd a gyülekezeti házhoz vonuló nagyszámú hívő előtt 
ő avatta fel a megújított és hosszú idő után eredeti rendeltetésére ismét alkalmassá tett 
épületet, valamint parkositott, új garázzsal és kerítéssel ellátott környezetét. A szolgá
latban Szemerei János esperes és Szabó Vilmos helyi lelkész volt a püspök segítségé
re. Az avatást követő ünnepi közgyűlésen Szilvás László felügyelő -  a munka 
önzetlen, lelkes szervezője és irányítója -  ismertette a nem mindennapi feladatok 
megoldásával járó munkálatokat és az anyagi fedezet biztosításának göröngyös útját.

r

„ Hatalmas dolgot tett velünk az Ur, ezért örvendezzünk! ” (Zsolt 126,3)

A barlahidai leányegyház
Barlahida Zalaegerszegtől délnyugati irányban, 25 kilométer távolságra, a Cserta pa
taktól jobbra fekvő község. Másodlagos település.

A 13. század elején már létező Bollahida (később Ballahida) települést a török tel
jesen feldúlta, és ezáltal több mint 150 évig lakatlan maradt. 1576-ban már egészen el
hagyott, és 1727-ben még mindig lakatlan volt.

A rendelkezésünkre álló adatokból nem derül ki, hogy Barlahida evangélikus ősla
kói honnan származnak. Nincsenek adataink arról sem, mikor és kinek a működése
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következtében ismerték meg a reformáció tanait, és hogyan maradtak meg evangéli
kusnak az ellenreformáció viharaiban. Ebben az evangélikus szempontból szomorú 
korszakban a hitében megmaradt, szórványsorsba kényszerített hívek ugyanis csak csa
ládi otthonaikban gyakorolhatták a vallásuk szerinti hitéletet. Nyilvános vallásgyakor
latra -  ami csupán az artikuláris vagy az úgynevezett kivételes helyeken volt engedé
lyezett -  legközelebb a nemesdömölki (ma Celldömölk része) artikuláris helyen volt 
lehetőségük II. József Türelmi Rendeletének (1781) megjelenéséig.

Ismeretes, hogy a környéken legtovább -  a 17. század közepéig -  fennálló evan
gélikus gyülekezetek (Alsólendva, Lenti, Résznek, Szécsisziget) között nem található 
Bollahida (Ballahida, Barlahida) neve, és ismeretes az is, hogy a 18. század közepére 
az akkori Zala megye területének Balatontól nyugatra eső részén -  a nemesapáti gyü
lekezet 1727-ben történt megszűnésével -  nem maradt evangélikus gyülekezet.

Mindezek alapján feltételezhető, hogy őseik már evangélikusként, máshonnan, va
lószínűleg a vendvidékről települtek Bollahidára ezt követően, és nem előbb. Erre az 
utólagos, 18. század közepére eső betelepülésre enged következtetni az is, hogy egy 
1727-ből szánuazó birtokösszeírásban „Ballahida "-amint már 1576-ban is -  lakat
lan faluként szerepelt.

Az első írásos emlék II. József idejéből maradt fenn, és egy -  a Türelmi Rendelet 
kiadása után 5 évvel -  1786-ban megjelent rendelettel kapcsolatos, amely szerint 
szervezett gyülekezetek lelkészei istentisztelet tartására és temetési szertartások végzé
sére csak azokra a helyekre mehettek ki, ahol a hívek egy már szervezett gyülekezet
hez „affiliáltatták" magukat. Ennek következtében csatlakozott 1788-ban Bollahida is 
-  későbbi anyagyülekezetét, Pusztaszentlászlót követve -  Zalaistvándhoz.

Pusztaszentlászló önállósulása után -  1804-ben -  Bollahida a hozzá viszonylag 
közelebb fekvő Pusztaszentlászló szórványa lett, de már ezt megelőzően is részt vállalt 
az önállósulás útját kereső Pusztaszentlászlóval. 1792-ben minden kényszerítés nélkül 
pénzt adtak a pusztaszentlászlói „Imádságos Oskola Ház" építéséhez.

Ahol evangélikus gyülekezet létesült, előbb-utóbb megszervezték a gyermekek okta
tását is. Ez történt Barlahidán (akkori nevén: Bollahida) is. Előbb volt tanítójuk, mint is
kolájuk. Barlahida szórvány evangélikussága 1843-ra érezte olyan erősnek magát, hogy 
tanítót alkalmazzon. Saját iskola hiányában bérelt helyiségben folyt a tanítás. Ettől kezd
ve Barlahida Pusztaszentlászló fiókgyülekezetének tekinthető. Ekkor még -  a kor szo
kásainak megfelelően — oklevél nélküli tanítók oktatták a bollahidai gyermekeket is.

Első tanítójuk Vécsei Gábor volt, aki 2 éven keresztül — 1843 és 1845 közt -  taní
totta gyermekeiket. Őt Smidéliusz György követte (1845-1848).

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc barlahidai fogadtatásáról nincs tudo
másunk, de hatással lehetett a kis göcseji gyülekezet tanügyére, mert 5 éven keresztül
(1848-1853) nélkülöznie kellett a tanítót.

A fiókgyülekezet és az anyagyülekezet kapcsolata ebben az időben is jó volt: mind 
a lelkész, mind a gyülekezet teljesitette kötelezettségeit. A lelkész járandóságát általá
ban a gyülekezet gondnoka és dékánja szállította Pusztaszentlászlóra, többnyire január 
vagy február valamelyik napján.

Ismét lett tanítójuk 1853-ban. Nagy István 1853-tól 1859-ig működött a faluban.
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A gyülekezet tanítója 1859-től 1864-ig Görög Sándor, 1864 és 1868 között Simon 
Kálmán -  a pusztaszentlászlói lelkész „ tanítóságra ” készülő fia -  volt.

A gyülekezet 1868-ban már az oklevéllel rendelkező Strokai Sándort választotta gyer
mekei oktatójának. Feltehetően ettől kezdve lett leányegyházi státusa Barlahidának.

Döbröntey Péter gondnoksága idején -  1869-ben -  megépítette első iskoláját és 
tanítói lakását a gyülekezet. A tanítói lakás egy szobából, nyitott konyhából, kamrából 
és gazdasági épületekből állt. Első lakója Strokai Sándor volt.

Mártoni Márton volt a tanító 1871-től 1873-ig, majd 1873-ban a szomszédos 
Mikefa községi iskolájából visszatért Strokai Sándor tanította a gyermekeket 1875-ben 
bekövetkezett haláláig. Ebben az évben (1875) a gyülekezet 90 lelket számlált, az 
evangélikus tanulók létszáma 25 volt.

Az 1875/76-os tanévben Eszter Gusztáv volt a hitközség tanítója. Távozása után 
Gergelyiből választottak „mestert" Tulok Sámuel személyében. Ő közel két évtizedig 
viselte hivatalát dicséretes buzgalommal. 1895-ben ment nyugállományba.

Időközben változtak a lelkészek is. Bojtos János 1879-től 1897-ig szolgálta nagy 
hűséggel mind az anyaegyházban, mind a távolban lévő hiveit. Az ő ajánlásával indult 
el 1886 tavaszán 6 barlahidai férfi, hogy országos gyűjtéssel pénzhez jusson, és azzal 
segítse gyülekezetét temploma (imaháza) felépítésében.

A minden evangélikus központtól távol fekvő gyülekezet ugyanis 1885-ben elhatá
rozta, hogy imaházat épít. Ehhez az önerő kevés volt, ezért -  belügyminiszteri enge
déllyel -  országos adománygyűjtésbe kezdtek. A gyűjtés szigorú szabályok szerint 
folyt. A gyűjtőknek a helyi hatóságnál (kapitányság, községháza) jelentkezni kellett, 
ahol meghatározott időtartamra -  esetenként csak pár órára -  engedélyt kaptak a 
gyűjtésre vagy -  amint sok bejegyzésben szerepel -  a „kéregetésre”. A gyűjtőköny
vecskék hűen őrzik a bejegyzéseket, a települések pecsétjeit és az adakozók aláírásait.

Szalai János és Novák Sándor Győr, Sopron és Vas megyék 73 településén 237,75 
forintot, Porkoláb Ferenc és „közép" Szabó Ferenc Zala és Somogy megye 36 helysé
gében 110,52 forintot, Szabó Ferenc és Porkoláb Sámuel pedig Zala, Vas, Veszprém és 
Fejér megye közel 40 településén, valamint Budapesten 393,50 forintot gyűjtött. A be
folyt összeg 2/3-a, azaz 494,57 forint illette a gyülekezetét.

Az így megnövelt pénz sem volt elég az imaház felépítésére. Az építkezést -  an
nak ellenére, hogy már a téglát is kiégették -  el kellett halasztani. A bizonytalan kez
dés miatt a kiégetett téglát eladták, a pénzt tőkésítették.

Az addig szalmatetős iskolaépületet 1895-ben cseréppel fedték be, mind az iskolát, 
mind a tanítólakást lepadlózták, az addig nyitott folyosót pedig zárttá tették. Egyide
jűleg eleget tettek a közoktatási minisztérium előírásának is azzal, hogy a tanítólakás 
viszonylag nagy szobájából -  közfal beépítésével -  kettőt készítettek. A miniszter 
ugyanis minden tanító számára legalább 2 szobát rendelt. Az új szoba nagyon keskeny 
lett, ezért 1899-ben a mellette lévő kamrából fél méterrel megnövelték.

A magyargencsi másodtanítói állásból érkező Asbóth József töltötte be 1895-től 
1900 őszéig a tanítói állást. Az ő Magyarósdra (Vas megye) távozása után -  a Tésről 
meghívott -  Németh Vilmos volt a gyülekezet tanítója hosszú éveken át.

Bojtos János utódja Horváth Béla (1897-1901) lett, de ő rövid ideig pásztorolta a
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gyülekezeteket, mert 4 évi szolgálat után Kertára távozott. Az őt követő Szabó Lajos 
közel 15 évig (1901-1915) volt a gyülekezetek lelkésze. Az ő szolgálati ideje alatt lá
togatta meg a kis filiát Gyurátz Ferenc püspök (1904), és az ő bábáskodása mellett 
épült fel az új iskola is 1911-ben. Áldásos szolgálatának hirtelen halála vetett véget.

A püspöklátogatás 1904. szeptember 4-én volt. A felülvizsgálattal is járó látogatás 
során Gyurátz Ferenc püspök elismerően szólt az oktatási munkáról és az iskolai 
könyvtárról, ugyanakkor felszólította a gyülekezetét imaház építésére. Kijelentette: 
„egy 285 leiekből álló gyülekezettől elvárható, hogy kebelében ne csupán a kicsinyek, 
hanem a felnőttek számára is legyen szent hely. ” Szorgalmazta a nőegylet megalakítá
sát és az énekkar megszervezését is.

A püspöki felszólításnak is köszönhető, hogy 1905-ben nőegylet alakult, és -  bár 
csak rövid ideig -  énekkar is működött a gyülekezetben.

Ebben az időben az evangélikus családoknál még gyakorlat volt a házi-istentiszte
let. Meghatározott ünnepeken -  évenként általában 4 alkalommal -  az anyagyüleke
zet lelkésze tartott istentiszteletet az iskolában. Vasárnaponként a tanító (lévita-tanító) 
végezte az istentiszteleti szolgálatot, de a hónap egyik vasárnapján a pusztaszentlászlói 
anyagyülekezetbe ment istentiszteletre híveivel együtt. Ha az időjárás a nagy távolság 
miatt ezt nem tette lehetővé, akkor egyszerűsített liturgia szerint végezte a szertartást, 
így a hívek nem maradtak lelki táplálék nélkül.

Tulok Sámuel nyugdíjas tanító 1905-ben 700 K értékű, 2 mázsás harangot vásárolt a 
gyülekezetnek. A harangot és a tanítókertben felállított haranglábat 1905. március 19-én 
avatta fel Szabó Lajos lelkész.

A nőegylet is 1905-ben alakult. Mind az alakítók, mind utódaik közel fél évszáza
dos tevékenysége példaként szolgálhatna a mai nemzedék számára is.

A gyülekezet 1911-ben -  Németh Vilmos tanító terve alapján -  új iskolát épített, 
amely a 38 evangélikus tanuló mellett változatlanul második otthont biztosított a refor
mátus és katolikus gyermekek számára is. Felavatását Varga Gyula esperes végezte 1911. 
szeptember 24-én. Az ünnepi alkalmon az újonnan alakult énekkar is fellépett. A követ
kező évben pajtát és istállót építettek, s az iskola udvarát drótkerítéssel vették körül.

Az imaházul is szolgáló iskola belső része a nőegylet áldozatkészségéről tanúsko
dott. A különböző rendezvényeiken összegyűlt pénzből szószéket, csillárt és harmóni- 
umot vásároltak. A soproni nőegylet úrvacsorái és keresztelőedényekkel ajándékozta 
meg a gyülekezetét.

Az első világháború súlyos veszteséget okozott a gyülekezetnek: 14 tagja maradt 
idegen harcmezőkön. Az egyházközség lelkésze is ebben az időszakban (1915) hunyt 
el. Az őt követő Kovács Mihály tíz évig (1915-1925) pásztorolta a göcseji híveket, 
majd Mórichidára távozott.

A fiatal Schrantz Zoltánt választotta lelkészének 1926-ban az egyházközség. Nagy 
buzgalommal végzett szolgálatát — amely Barlahida esetében valójában a missziói kör 
megalakulásával (1933) megszűnt — 1944 tavaszán bekövetkezett halála szakította 
félbe. Kötődése és a gyülekezet jogi helyzete következtében azonban haláláig magáé
nak tekintette a barlahidai gyülekezetét is.

Az 1926-os esztendő a leánygyülekezetet közvetlenebbül érintő eseményt is hozott.
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Szeptember 1-jétől köztiszteletben álló tanítója 41 évi szolgálat -  ebből 26 év 
Barlahidán végzett eredményes és buzgó lévita-tanitói működés -  után nyugállo
mányba vonult. Helyére fiát, Németh István okleveles tanítót választották. Beiktatását 
november 7-én végezte Schrantz Zoltán lelkész. Szolgálata alatt nagy változásokon 
ment keresztül a gyülekezet.

Barlahida ugyanis 1932-ben a megszervezendő missziói kör központja lett. A gyü
lekezet a leánygyülekezeti státusból missziói gyülekezeti státusba került. A faluba lel
kész költözött. A missziói körhöz több fiókgyülekezet, illetve szórvány csatlakozott 
Pusztaszentlászlótól és Zalaegerszegtől. Egyházjogi szempontból azonban mind Barla
hida, mind a csatlakozó szórványok korábbi anyagyülekezetük kebelében maradtak, de 
lelki gondozásuk Barlahidáról történt. így az önállóság a lelki gondozás, a háztartás (a 
lelkészi állás fenntartása) és a hivatali adminisztráció vonatkozásában állott fenn. A lel
kész az egyházmegyétől segédlelkészi fizetést kapott, a lelkészi állás fenntartását azon
ban a missziói körhöz tartozók közösen vállalták. A körzet megalakításakor egy szoba 
és egy előszoba szolgált a lelkész lakhelyéül.

Ezzel egyrészről gazdagabb, eddig még meg nem adatott vallásos élet megtapasz
talásának lehetősége tárult a korábban pásztorától távol élő gyülekezet igére szomjazó 
tagjai elé, másrészről újabb anyagi teher súlya rakódott a gazdasági válság miatt igen 
nehéz körülmények között élő családokra a lelkészi állás fenntartása következtében.

A missziói kör megszervezésére Balogh István segédlelkész kapott megbízást. 
Munkáját nagy buzgalommal kezdte és végezte, de csak rövid ideig. Még 1932-ben 
Pápára került. 1932 decemberétől már Jakus Imre töltötte be a missziói segédlelkészi 
állást, és -  az érintett gyülekezeti lelkészek segítségével -  őrá várt annak végleges 
megszervezése. Schrantz Zoltán pusztaszentlászlói lelkész, valamint a Nagy 
testvérek: Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész és Nagy István zalaistvándi lelkész, 
espereshelyettes mindvégig a szervezés tevékeny résztvevői voltak. Az 1932. augusz
tus 28-án tartott közgyűlésen választotta meg a gyülekezet első, önálló felügyelőjét dr. 
vitéz Hunyadi László szolgabíró személyében. Beiktatása 1933. június 18-án volt ün
nepi istentisztelet keretében. A beiktatási szertartást Molitórisz János esperes végezte.

A missziói kör az 1933. augusztus 9-én -  Nagy István zalaistvándi lelkész, egy
házmegyei kiküldött elnökletével -  megtartott közgyűlésen vált véglegessé.

Barlahidához került a pusztaszentlászlói anyagyülekezettől Zágorhida, Nova, Zala- 
támok és Szentkozmadombja, a zalaegerszegi anyagyülekezettől pedig Barabásszeg, 
Gombosszeg, Pajzsszeg, Kustánszeg, Kislengyel, Vargaszeg, Vörösszeg, Győrfiszeg, 
Petrikeresztúr, Iborfia, Csonkahegyhát, Szilvágy, Németfalu, Lickó és Vadamos.

A gyülekezet ifjúsága még abban az esztendőben rohammunkába kezdett, amelynek 
eredményeként felépítette „Ifjúsági Ház "-át, amelyet a régtől óhajtott templomépítés 
próbatételének tekintettek.

A szépen induló lelki és fizikai építkezést a nagy áldozatok árán megépített iskola 
községi iskolává nyilvánítására indított erőszakos támadás zavarta meg, amelyet -  ide
gen hatásra -  az állami felsőbbség is támogatott. Nem kis ügyről volt szó: az imaházul 
is szolgáló evangélikus iskolát és tanítólakot a község számára kellett volna átengedni. 
Ez azonban nem csak az ingatlan elvesztését jelentette volna.
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A gyülekezet állta a harcot, sőt, régen dédelgetett templomépítési tervének megva
lósításához kezdett. Mind Barlahida, mind szórványainak népe hatalmas felajánlásokat 
tett, de ez nem volt elég. Országos gyűjtést indítottak, és Jakus Imre lelkész -  amint 
50 évvel előbb a leánygyülekezet hat tagja -  gyűjtőútra indult. Távollétében Rónay 
Zoltán és Lehel László segédlelkészek helyettesítették. Legtöbb útjára elkísérte Németh 
István tanitó is, akinek a missziói gyülekezet megszervezésében is nagy érdemei vol
tak. A Harangszó folyamatosan közölte az adományokat.

Két év alatt állt a templom, amelyet 1935. július 28-án adott át rendeltetésére D. 
Kapi Béla püspök. Az ,, ország temploma ” felszentelésének ünnepélyére -  vallási ho
vatartozástól függetlenül -  hatalmas tömeg gyűlt össze a kis göcseji településen.

Jakus Imre nemcsak templomépítő lelkész volt, hanem a gyülekezet életén és mű
ködésén messze túlmutató szervezőmunkát is végzett. Németh István tanítóval együtt 
részt vett Barlahida és környéke népoktatásának, iskolaügyének ápolásában. Mindezek 
mellett szakmai körökben is megbecsült költő és novellista volt. Verseit és elbeszélé
seit rendszeresen közölték az egyházi lapok, naptárak, de több önálló kötetben is meg
jelentek alkotásai. Sárszentmiklós, majd Tab voltak további szolgálati helyei.

Jakus Imre „templomépítő lelkész” távozását követően -  rövid ideig -  Szalay 
Kálmán segédlelkész lett a gyülekezet pásztora, de már 1936-ban Kutas Elek segédlel
kész lépett örökébe. Még ebben az évben felépült a gyülekezet új tanítólakása.

Kutas Elek 1936. évi lelki munkáról szóló jelentésében többek között a következő
ket olvashatjuk: 57 főistentisztelet, 21 gyermek-istentisztelet, 22 könyörgés, 6 úrvacso
raosztás, 15 közistentisztelet (ebből 13 a szórványban), heti 3 hitoktatás a szórványok
ban, heti 2 bibliakör, az ifjúság képviselete az akali ifjúsági táborban. Sandon testvéri 
találkozó a sandi és páti gyülekezet ifjúságával, 2 betérő lélek, kitérő egy sem.

Az egyházkerület püspöke Kutas Eleket 1938 februárjában Celldömölkre helyezte. 
Helyére -  1938 októberéig -  Lakatos György segédlelkész került, majd az ő Gyéké
nyesre helyezése után Loós János helyettes lelkész (1938-1945) lett a missziói gyü
lekezet lelki vezetője. Az 1939. évi munkajelentésből kiemelendő 26 vallásos est, 258 
lelkipásztori látogatás, 97 beteglátogatás, s a nőegylet újjászervezése 71 taggal. Egy
házunkba betért 3 lélek, kitérés nem volt.

A gyülekezet templomát 1940-ben orgonával szerelték fel. Az ifjúság képviselői 
részt vettek a celldömölki téli táborban. Az országos névtár adatai szerint a missziói 
körhöz 402 lélek tartozott. Ebből 230-an laktak a székhelyközségben, 172-en a környe
ző szórványhelységekben.

A nőegylet munkája 1941-ben megélénkült. Az ifjúsági munka továbbfejlődött: ki
sebbek és nagyobbak csoportja alakult. A presbiterek részére előadássorozatot tartot
tak. Belépett 1 személy, kitérés nem volt. Egy házasságkötés történt az evangélikus 
egyház javára.

Az elkövetkező években is hasonló tevékenység folyt, de 1945-ben a közeledő 
fegyveres harcok, majd a háború következményei rányomták bélyegüket a gyüleke
zeti életre is. Súlyos veszteséget jelentett hősi halált halt 16 férfi tagjának — közöt
tük 5 leventének -  elvesztése. Az egyházi épületek szerencsére csak kisebb károkat
szenvedtek.
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A pusztaszentlászlói gyülekezet 1945-ben Loós Jánost hívta meg lelkészének. Tá
vozása után Horváth Miklós várpalotai segédlelkész kapott megbízást a missziói gyü
lekezet gondozására helyettes lelkészi státusban. Barlahidai szolgálata azonban nem

r

tartott sokáig, mert 1947-ben Alsódörgicsére távozott. Helyére Feller Adám került. 
Egyéb változásban és eseményben sem volt hiány.

A háború utáni határrendezések miatt pásztor nélkül maradt -  addig Alsó- 
lendvához tartozó -  „Lenti-i” szórványgyülekezet rövid időre Barlahidához került, de 
már 1946-ban Zalaegerszeghez csatolták.

Halász Kálmán személyében 1946. december 30-án új felügyelőt választottak. Be
iktatása 1947. május 4-én volt Molitórisz János esperes szolgálatával.

A gyülekezet iskoláját 1948-ban államosították. Az 1949-ben Barlahidára kiszállt 
államosító bizottság azonban a tanítólak, az iskola és 1 kh. hold föld kivételével a gyü
lekezeti vagyont meghagyta a gyülekezet számára, ideértve az iskolához hozzáépített 
lelkészlakást is, amely később a bibliaórák tartására szolgált.

A gyülekezetben 1949-ben megindult az evangelizációs munka. Bánfi Gyula és 
Botos Piroska két ízben tartott ifjúsági evangelizációt a Barlahidán és környékén élő 
fiataloknak. Jakus Imre egyhetes evangelizációja az egész gyülekezetnek szólt. Leá
nyaik közül többen vettek részt a zalaistvándi téli leánytáborban.

A kustánszegi szórványimaház is 1949-ben készült el 41 szórványhívő, a barlahidai 
gyülekezet és főképpen a Simon család áldozatkészségének köszönhetően. Felavatását 
Túróczy Zoltán püspök végezte 1949. október 9-én.

Barlahidán 1950-ben téli leánytábort tartottak 48 résztvevővel. Ugyanabban az év
ben a 353 lelket számláló közösség a rossz állapotban lévő gyülekezeti (ifjúsági) házát 
lelkészlakássá alakította, és renováltatta a földrengés által belülről megrongálódott 
templomtornyot.

A gyülekezet 1953. szeptember 13-án megalkotta a rendes lelkészi fizetés követel
ményeinek megfelelő lelkészi híványt, s az állam 1953. október 1-jétől folyósította a 
rendes lelkészi kongruát.

r

Feller Adám közel 10 évi szolgálat után -  1956 októberében -  új szolgálati he
lyet kapott. Távozása előtt ezt írta szeretett gyülekezetéről:

„A hosszú évtizedek leforgása alatt -  emberi számítás szerint -  ennek a maroknyi 
evangélikus népnek szét kellett volna morzsolódni a más vallásúak óriási tengerében. 
Isten úgy akarta, hogy erősödjön. Hitének el kellett volna hamvadni -  emberi számí
tás szerint -  látva a maga kicsinységét, de Isten úgy akarta, hogy magasra lobogjon, 
és hirdesse itt az evangélikus szórványban, hogy él az evangélikus hit.

Isten kegyelme többre képes, mint az emberek akarata. Ez ad erőt a jövőhöz. Isten 
kegyelme, amely bennünket mindeddig megsegített, őrködni fog felettünk a jövőben is, 
hogy erős kézzel és erős hittel tudjuk megemelni az evangélikus misszió zászlaját. Ezért 
kérjük az egek Urát, ő adjon erőt, és adja nekünk az ő szentleikének ajándékát, hogy 
sok-sok külső építőmunka után tudjunk hívő szívvel, csendes alázattal, minél nagyobb 
erővel, befelé épülni. Gyülekezetünk jövőjének igazi alapfeltétele csak ez lehet. ”

Ezt a kegyelmi ajándékot néhány évtizedre még megkapta Barlahida.
Utódja, Pintér János nagy elhivatottsággal végezte lélekmentő tevékenységét mind
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Barlahidán, mind a szórványban. Lankadatlanul közvetítette Isten igéjét a templomban, 
a kustánszegi imaházban, a családoknál tartott istentiszteleteken, a családlátogatásokon 
és a kórházi ágyak mellett. Igazi pásztorként tartotta számon a rábízottakat. Utána ment 
az egyetlennek is motoron, kerékpáron vagy -  ha a göcseji útviszonyok csak azt en
gedték -  gyalogosan.

A gyülekezet első ízben, 1954-ben jutott motorkerékpárhoz. Tabtól kapták, használ
tan. Újat -  egy 125-ös Danuviát -  csak 1957-ben vásároltak.

Az 1959. év nagyjelentőségű Barlahida evangélikus gyülekezetének életében. Ré
gi vágyuk teljesült. Az egyházi felsőbbség egy évek óta vajúdó kérdésre pontot tett: le
hetőséget adott a gyülekezet „ anyásításához ” Mindez több okból is érdekes. A gyüle
kezet nem a megszokott fejlődési úton jutott e lehetőségig. 1933-ban a missziói kör 
székhelygyülekezete lett, később egyházközségként szerepelt, az 1952. évi I. egyházi 
törvénycikk (ET) pedig az anyagyülekezetek között sorolja fel -  valójában úgy is mű
ködött. A lelkészválasztást kivéve, anyaegyházként gyakorolta jogait (esperes- és püs
pökválasztás, egyházmegyei és kerületi felügyelőválasztás stb.), és teljesítette kötele
zettségeit az önálló háztartásvezetésen keresztül. Az „anyásodást” kimondó közgyűlés 
1959. május 17-én volt.

Az ötvenes évek végének barlahidai gyülekezeti életébe és lelkészének tevékenysé
gébe enged bepillantani az 1959. évi lelkészi jelentésben olvasható néhány alábbi adat.

Az év folyamán Barlahidán 111 vasárnapi istentisztelet volt. Böjtben 11 (nagyhéten 
minden nap), a reformáció hetében 6, ádventben 4 alkalommal volt lehetőség a testvéri 
együttlétre. Tartottak temetői, a gyermekeknek évnyitó és évzáró istentiszteletet. Volt 26 
bibliaóra, havonta presbiteri óra és ifjúsági összejövetel. A gyermekek heti 2 alkalom
mal tanultak hittant, a konfirmandusok konfirmációi oktatásban részesültek. A lelkész 
195 alkalommal látogatta meg a családokat. Szórványban 36-szor hangzott az ige, és 56 
alkalommal volt lelkészi családlátogatás. A gyülekezetben 6 keresztelő (valamennyien 
lányok), 7 konfirmandus, 3 esküvő (1 tiszta, 2 vegyes) és 6 temetés volt. A jelentésből 
megtudható az is, hogy nem éltek mindenkor az alkalommal. Hangzik is a lelkészi fi
gyelmeztetés a gyülekezethez: „ Vigyázz!... Isten számon kér majd, és minden elmulasz
tott alkalom vádolni fog az ítéletkor Isten még tűr és vár... Élj Istent félő vallásos éle
tet, hogy ne kelljen Istennek megvonni Tőled az igehirdetés drága ajándékát, mint olyat, 
amit nem igényeltél. ” (Ma, 50 évvel később havi egy alkalommal van istentisztelet!)

A gyülekezet „külsőleg ” építkezett. Még abban az esztendőben megkezdte a lel
készlakás renoválását, majd templomának felújításához fogott. A sikeres munkáért, a 
25 éves templomért és a gyülekezetét mindaddig megtartó kegyelemért 1960. október 
9-én ünnepi istentiszteleten adtak hálát a hívek a mindenség Urának. A jubileumi alkal
mon Káldy Zoltán püspök hirdette az igét.

Az anyagyülekezeti státus megszerzése idején nem -  de később sem -  élt a gyüle
kezet a lelkészválasztás jogával. Pintér János lelkész ,,gyülekezeti kapcsolata " az egy
házkerület püspökétől kapott ,, missziói lelkészi megbízásából” következett. Ezért jogi 
kötelék a barlahidai gyülekezethez nem fűzte 1965. február 15-ig -  akkor nevezte ki 
D. Káldy Zoltán püspök a Barlahidai Evangélikus Egyházközség helyettes lelkészévé.

Pintér János akkor az 1964. május 24-i megválasztása és beiktatása következtében a



Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség lelkésze volt, de Barlahida és szórványainak 
lelki gondozását is ellátta, annak ellenére, hogy barlahidai lelkészi „állásáról” Zalaeger
szegre történt megválasztásával egy időben lemondott. Mindezek a korabeli helyzet, köz
tük az aggasztó lelkészhiány ismeretében könnyen megérthetők.

Jelentős mérföldkő a gyülekezet történetében 1965. május 12-e. A Lágler Béla es
peres jelenlétében megtartott közgyűlésen döntenie kellett arról, hogy önálló marad, 
vagy csatlakozik Zalaegerszeghez. Az önállóság feltétele addigi anyagi áldozatvállalá
sának megduplázása lett volna, mert a közegyház a továbbiakban nem tudta segélye
zésben részesíteni a gyülekezetét.

A közgyűlés az utóbbi mellett voksolt. Kimondta csatlakozását, és ennek megfele
lően élt közel négy évtizeden át. A döntés az akkori körülmények ismeretében nem volt 
meglepő. A gyülekezet lélekszáma a 60-as évek kezdetétől -  különösen az 1962-ben 
befejeződött kollektivizálást követően -  rohamosan csökkent. Egy „kis Barlahida” 
épült fel Zalaegerszeg kertvárosi részében. A fiatalok elköltözése az iskola körzetesíté
sét vonta maga után, amely tovább gerjesztette az elvándorlást.

1972-ben 41 délelőtti és 14 esti istentisztelet volt vasár- és ünnepnapokon. Hétköz
nap 10 istentiszteletet tartottak az ünnepi körökhöz kapcsolódóan. Az istentiszteleteket 
nagyon kevesen látogatták. Keresztelés és esketés nem volt. A gyermekek száma na
gyon lecsökkent: hárman konfirmálkodtak, és csupán 3 bibliakörös korban lévő gyer
mek volt a gyülekezetben. A szórványban 12 gyermek lakott. A lelkész Barlahidán 167, 
a szórványban 35 családlátogatást végzett. A gyülekezet tagjai mind Barlahidán, mind a 
szórványban megfelelően kivették részüket az egyház anyagi terheinek viseléséből.

Az 1953 óta betöltetlen felügyelői tisztségre 1980. január 1-jén Gérczei Dezsőt vá
lasztották, aki már 1973 óta másodfelügyelőként végezte egyházi feladatait.

Pintér János, az utolsó -  1964-ig -  Barlahidán lakó lelkész 1983-ban Orosházára 
távozott, onnan vonult nyugállományba a Nyugat-Békési Egyházmegye espereseként.

Utódja Balogh András lett, aki pusztaszentlászlói lelkész feleségével együtt -  ugyan
csak Zalaegerszegről -  közel 17 éven keresztül pásztorolta az öregedő és lélekszámá- 
ban fogyó gyülekezetei. Időközben a vasárnapi istentiszteletek és egyéb gyülekezeti al
kalmak száma is csökkent.

Szolgálati ideje alatt (1987-ben) újították fel a templomot. A hálaadó istentisztele
ten dr. Harmati Béla, az egyházkerület új püspöke hirdette az igét. Az ünnepi alkal
mon közreműködött a zalaegerszegi ökumenikus és egy hazánkban tartózkodó finn 
énekkar is. Balogh András 2000 augusztusában Tótkomlósra távozott. Az új lelkész 
megválasztásáig helyettesítéssel történt a gyülekezet gondozása.

Szabó Vilmos 2001. július 1-jétől Zalaegerszeg és Barlahida, valamint szórványaik 
lelkésze. 2003-tól Barlahida leányegyházként éli vallásos életét.

A lenti szórványközpont
Lenti Zalaegerszegtől délnyugati irányban, tőle 45 kilométer távolságra fekvő kisváros 
a Kerka patak jobb partján.

Legrégebbről fennmaradt egyházi vonatkozású adataink szerint Lenti a reformáció 
századában anyagyülekezet volt. Ezt támasztja alá az az adat, hogy 1632. május 17-én
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a guári (góri) születésű Molitoris Györgyöt Lenti várának lelkészévé avatta Kis Berta
lan püspök. Utána sokáig nincs adatunk róla. A gyülekezet és papja(inak) sorsa oszto
zott számtalan protestáns gyülekezetével: elsodorta az ellenreformáció vihara.

Az 1910-ben kiadott névtárban Lenti község az alsólendvai anyagyülekezet szór
ványaként szerepel 16 lélekkel. Lenti neve -  a trianoni békekötés következménye
ként -  mint az Alsólendvától elszakított területek missziói központja került előtérbe. 
A trianoni békeszerződés alapján az országhatárt ugyanis úgy vonták meg, hogy azzal 
az alsólendvai gyülekezet szórványterületét kettéhasították. Az országhatáron belüli 
rész lelkész nélkül maradt. 1922-ben ezt, a 66 politikai községre kiterjedő szórvány
vidéket Kutas Kálmán zalaegerszegi lelkész gondjaira bízta Kapi Béla püspök, majd 
Zalaegerszeghez csatolta az egyházkerület közgyűlése „Lenti-i misszió” néven. Ez a 
területi beosztás 1941-ig volt érvényben.

A missziói területen élő hívek -- mintegy 120 lélek -  havonként megtartott isten- 
tiszteletének helyéül kezdetben szívességből átengedett gazdasági iroda, elhagyott 
csendőrségi laktanya vagy lépcsőház szolgált. Ezért nagy bizakodással fogadták el a 
község megfelelő helyén azt a 200 négyszögölnyi területet, amelyet az Esterházy Her
cegi Hitbizomány ajándékozott a missziónak templomépítés céljára 1924-ben. Sokat je
lentett számukra a Mohaupt Osvald pórszombati hittestvértől kapott és a helyszínre 
szállított tégla is. Végül a hívek adakozása, a Gusztáv Adolf Gyámintézet segélyei és az 
ország különböző részeiből -  sőt, az Amerikai Egyesült Államokból is -  érkezett 
adományok lehetővé tették, hogy elkészüljön az óhajtott templom. Az építési tervet 
Krenner Jenő hercegségi főmérnök készítette, a kivitelező Tóth Ferenc építőmester volt.

Alapkövét 1932. július 24-én tették le Schrantz Zoltán pusztaszentlászlói és Nagy 
István zalaistvándi lelkész szolgálatával tartott istentisztelet keretében, talán az összes 
szórványhívő és a világi hatóságok képviselőinek jelenlétében. Az alapkőbe helyezett 
pergamenre írt szövegben egyebek mellett ez olvasható: „Isten megtartó kegyelmét 
áldva helyezzük el a századokkal ezelőtt, az üldözések sötét viharában eltűnt, de most 
újra éledt lenti-i evangélikus keresztyén szórványgyülekezet templomának alapkövét... 
Legyen a Krisztus keresztjénél kegyelmet találó emberek békességes otthona... az e vi
déken szétszórtan élő evangélikus híveinknek bátorítója, hitüknek erősítője... ”

A templom építése gyorsan haladt, s vele együtt a templom legszükségesebb beren
dezései is helyükre kerültek.

Az oltárkép Jézust ábrázolja a Gecsemáné-kertben. Alkotója Kaszaházy Antal za
laegerszegi presbiter. A gyertyatartókat Sifter Istvánné, Kutasi Istvánné (Zala- 
istvánd), Santavec Tamásné (Zalabaksa) ajándékozta. Az oltár a zalaegerszegi gyüle
kezet ajándéka. Felszentelését 1932. november 20-án Kapi Béla püspök végezte 
Molitórisz János esperes, Nagy István zalaistvándi és Nagy Miklós zalaegerszegi lel
kész közreműködésével. A püspöki prédikációból idézve megelevenedik előttünk a 
templom: ,,Kicsiny, új templomunk emberi szemekkel könnyen megmérhető, mind
össze néhány méter. Szelíd boltozata, egyszerű oltára, minden disznélküli, fehér falai 
vannak, de mégis ugyanaz a hivatása, ami a legdíszesebb, márványfalú, hatalmas ku
poláját dómnak... ” — Valóban.

Ezekben az években a Lentiben lakó evangélikusok száma nem változott. 1933-ban
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még mindig 16 lelket tartottak nyilván a községben, de a környék evangélikusai köz
pontjuknak, a templomot pedig magukénak tekintették.

így történhetett meg, hogy háromszáz esztendei hallgatás után 1935-ben újra csen
dült evangélikus harangszó is Lentiben. A harangot Varga István és felesége Kovács 
Etelka pákái lakosok öntették. Felszentelése 1935. szeptember 8-án volt Nagy István 
zalaistvándi lelkész, espereshelyettes szolgálatával.

A kis templom farészeit 1937-ben egy veszedelmes gomba támadta meg, és rövid 
idő alatt teljesen elpusztította oltárát, padjait és padlózatát. Kicserélésüket és a temp
lom belső felújítását rövid idő alatt, nagy egyházhüségről tanúskodva végezte el a szét
szórtan élő gyülekezet.

A Muraköz és Alsólendva 1941-ben visszakerült Magyarországhoz. A „Lenti-i 
missziót” -  Alsólendva egykori szórványterületét -  a dunántúli egyházkerület a régi 
anyagyülekezet kérésére visszacsatolta Alsólendvához, és 1942. január 1-jétől Skalics
Sándor alsólendvai lelkész gondjaira bízta.

/

Újabb változás történt 1945-ben. A vesztes világháború után a Muraköz és 
Alsólendva ismét a határ túlsó oldalára került. A „Lenti-i” misszió újra pásztor nélkül 
maradt. Az egyházkerület püspöke a gondozását először Pusztaszentlászló, majd Bar- 
lahida segítségével próbálta megoldani, végül -  már 1946. május 15-től -  az egész 
szórványterület visszakerült Zalaegerszeghez.

D. Káldy Zoltán 1970-ben istentiszteleten szolgált a 25 lelket számláló gyülekezetben.
Az egykori kis Lenti község időközben sokat fejlődött, járási székhellyé, majd a 

járások megszűnése után a régió központjává vált. 1980-ban városi rangot kapott. A 
közeli Zajda katonai laktanyája miatt „katonaváros''-ként került a köztudatba. A la
kosság gyarapodásához ez is hozzájárult, de nem kedvezett a nyilvános vallásgyakor
latnak. A gyülekezeti élet a havi egy alkalommal tartott istentiszteletre korlátozódott.
f

Érdemes megjegyezni, hogy más városoktól eltérően Lentiben nem nőtt az evangéli
kusok száma az urbanizálás éveiben. Oka az előbbiektől független, valószínű Lenti 
határ menti elhelyezkedésére és a környék szórványjellegére vezethető vissza.

A hívek a templomot a reformátusokkal közösen használják.
A mindössze 40 lelket számláló Lenti szórvány kis templomát 2002 őszén felújítot

ták, építésének 70. évfordulója alkalmából. A hívek és a zalaegerszegi anyagyülekezet 
segítségével megszépült templomért 2002. november 3-án -  ünnepi istentisztelet ke
retében -  adtak hálát a város evangélikus és református hívei. A hálaadó istentisztele
ten Ittzés János püspök hirdette az igét, a liturgiái szolgálatban Szemerei János espe
res, Nagy Dániel református lelkész és Szabó Vilmos gyülekezeti lelkész vett részt.

LELKÉSZEK, TANÍTÓK, ELÖLJÁRÓK

Zalaegerszeg
Lelkészek: Porkoláb Gyula (1904-1905), Király Mátyás (1905-1915), Kutas 

Kálmán (1915-1928), Nagy Miklós (1929-1964), Pintér János (1964-1983), Balogh 
András (1983-2000), Szakái Árpád nyugalmazott helyettes lelkész (2000-2001), 
Szabó Vilmos (2001-).
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Segédlelkészek: Nagy László (1923), Menyhár István (1924-1926), Sztrókay 
Dániel (1926), Pálfy Miklós (1939-1940), Békés József (1940), Sághy Jenő (1940), 
Buthy Dénes (1941), Giczy Kálmán (1941-1942), Gosztola László (1946-1947), 
Tompa Zoltán (1947-1948), Bán fi Béla (1949), Hegyháti János (1949-1950), Mitykó 
Zoltán (1950-1952).

Tanító: Szalay Sámuel állami tanító, kántor (1903-1964).
Az evangélikus felekezetnek Zalaegerszegen nem volt iskolája. A gyülekezet megala

kulását követően (1903-ban) azonban az illetékes minisztérium Szalay Sámuelt -  ké
sőbbi igazgatót -  úgy nevezte ki zalaegerszegi állami tanítónak, hogy engedélyezte szá
mára az evangélikus gyülekezetben végzendő kántori szolgálatot.

Felügyelők: Lányi Kálmán (1902-1906), Odor Géza (1906-1921), (!), dr. Kovács 
János (1924-1939), dr Boleratzky Gyula (1930-1944), (!), dr Boleratzky Lóránd 
(1957-1964), Kisváradi Sándor (1964-1979), Simon Elek (1979-1990), Loós Csaba 
(1990-1994), Sümegi Pál (1994-2000), Szilvás László (2000-2003).

Barlahida
Lelkészek: Balogh István segédlelkész (1932), Jakus Imre segédlelkész (1932-1935), 

Szalay Kálmán segédlelkész (1935), Kutas Elek segédlelkész (1936-1938), Lakatos 
György segédlelkész (1938), Loós János helyettes lelkész (1938-1944), Horváth Miklós 
helyettes lelkész (1944-1947), Feller Adám helyettes lelkész (1947-1956), Pintér 
János (1956-1983), Balogh András (1983-2000), Szabó Vilmos (2001-2003!).

Jakus Imrét távolléte (gyűjtő útja) alatt Rónay Zoltán és Lehel László segédlelké
szek helyettesítették.

Tanítók: Vécsei Gábor (1843-1845), Smidéliusz György (1845-1848), (!), Nagy Ist
ván (1853-1859), Görög Sándor (1859-1864), Simon Kálmán (1864-1868), Strokai 
Sándor először (1868-1871), Mártoni Márton (1871-1873), Strokai Sándor másodszor 
(1873-1875), Eszter Gusztáv (1875-1876), Tulok Sámuel (1876-1895), Asbóth József 
(1895-1900), Németh Vilmos (1900-1926), Németh István (1926-1948).

Felügyelők:^ vitéz Hunyadi László (1932-1945), Halász Kálmán (1946-1953), (!), 
Gérczei Dezső (1980-1983).

Lenti
Lelkész: Molitoris György (1632).
Gondnokok: Diirr Oszkár (7-1925), Krenner Jenő (1925-7).

A JELEN
A zalaegerszegi gyülekezetben is a vasár- és ünnepnapi istentisztelet áll a központi he
lyen, amelyet vasárnap délutánonként felnőtt bibliamagyarázat követ. Csütörtökönként 
két alkalommal -  délelőtt és délután -  ugyancsak felnőtt bibliaórán vehetnek részt a 
gyülekezet tagjai. A közös alkalmakat az ádventi, a böjti és a reformáció hetében tar
tott együttlétek gazdagítják. A reformációra emlékező összejöveteleket és a záró isten
tiszteletet a református testvérekkel közösen tartják. A Krisztus-hívők egységének erő
sítésére az évenként megszervezett ökumenikus imahét szolgál.

A lelkész és a gyülekezet az egyházat is érintő közösségi alkalmakon részt vesz. A 
gyülekezetből többen tagjai a Keresztény Értelmiségi Egyesületnek, és részt vesznek
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rendezvényein. A megújult gyülekezeti ház már többször biztosított helyet az ilyen 
egyiittlétekre is.

A vasárnapi istentiszteleteken általában 70-80 fő vesz részt. A jelenlévők között min
den korosztály képviselője megtalálható, de az arány az idősebb korú hivek felé tolódik.

A gyermekek hittanoktatása 4 csoportban folyik csütörtöki és szombati napokon. A 
felnőttek gyülekezeti életében esetenként -  ádvent, karácsony, anyák napja -  vers
sel, énekkel és felolvasással vesznek részt. A konfirmandus korba érők oktatása terve
zetten és szervezetten folyik. A felnőtt iijúság összejövetelei rendszeressé váltak.

Minden hónap első vasárnapjának új alkalmaként tartják számon a születésnapjukat 
ünneplők találkozóját, amelyre -  az istentiszteletet követően -  a gyülekezeti terem
ben kerül sor. Célja a gyülekezet tagjai közötti kapcsolat és a hittestvéri érzés erősíté
se. A kötetlen formájú „szeretetvendégségre” levélben hívja meg a lelkész az ünnepei
teket, de azon a gyülekezet apraja-nagyja részt vehet.

Az egyházközséghez tartozó egyháztag elődök által korábban létrehozott szellemi 
és tárgyi értékek fenntartása, megóvása és továbbépítése mellett a hitélet és a Zalaeger
szegi Evangélikus Egyházközség közösségéhez való tartozás elősegítése, valamint az 
ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása céljából közhasznú 
alapítvány kezdte meg működését.

Lentiben és Barlahidán havi egy-egy alkalommal van istentisztelet, míg Becsvöl
gyén évenként 5-6 ízben tart igehirdetést az evangélikus lelkész az arra vágyakozóknak.

Mind Zalaegerszegen, mind a szórványban jelenleg a „kóborló lelkek” felkutatása 
a legfontosabb feladat. Egyebek mellett (pl. a gyülekezeti név és címtár pontosítása) 
ezért lett felosztva a város és a szórvány a helyismerettel rendelkező presbiterek és ak
tív gyülekezeti tagok között, akik adatgyűjtő lapok segítségével próbálják a népszám
lálás során magukat evangélikusnak valló, de a gyülekezetben még ismeretlen szemé
lyeket felkutatni és az egyház közösségébe hívni. A felmérésekkel párhuzamosan fo
lyik a lelkipásztori munka elengedhetetlen részét képező beteg- és családlátogatás is.

Forrásanyag
A déli egyházkerület név- és címtára. Kézirat. 1998.
A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875, Czéh Sándor Nyomdája. 
A Dunántúli Ag. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, 1910, Főiskolai Könyvnyomda.
A Dunántúli Ag. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1933, Pohámik Nyomda. 
Espereslátogatási kérdőív, 2003.
Evangélikus Élet, 2000/44, 2002/35, 2002/45.
Evangélikus naptár, 1970/106, 1972/99, 1989/131.
Evangélikus templomok. Budapest, 1944, Evangélikus Templomok Kiadóhivatala. Athenaeum. 
Harangszó, 1920/26-27. 168. o. (Zalaegerszeg), 1925/12. 94. o. (Zalaegerszeg), 1926/51. 432. o. 

(Barlahida), 1927/36. 318. o. (Zalaegerszeg), 1929/15. 118. o. (Zalaegerszeg), 1937/39. 
312. o. (Lenti), 1939/18. 144. o. (Zalaegerszeg), 1945/6-7. 20. o. (Barlahida).

Jakus Péter dr. adatközlése Jakus Imre lelkészről. Nekrológ.
Kapernaum, 2000/32.
Magassy Sándor, id.: Lelkészek és tanítók... Letétben az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 
A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940, Baross- 

Nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája).
Nagy István: A zalaistvándi ev. gyülekezet története. Kézirat, lezárva 1951 körül.

301



Nagy Miklós: A zalaegerszegi ev. gyülekezet múltja és jelene, 1893-1964. Kézirat. É. n. 
Németh Vilmos: A barlahidai ág. hitv. evang. leányegyház története. Kézirat. 1917.
Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. Sopron, 1924. Székely és Társa. 
Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. I. köt. Sopron, 1910, Dunántúli Ág. Hitv. Evang. 

Egyházkerület.

*

- )1 G a s / l o ó y  J f f i U  1 V V  • W  ■

Hegyhát fi (5 
sfcenimárton , Fet

m :
h  Fetsómafá$n Kis- P  E9eV^ .ía,as2enl' sz kulasgp3̂ 1 

O

sál
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ZALAISTVÁNDI
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 8932 Zalaistvánd, Arany János tér 2. Telefon: (92) 384-364 
Lelkész: Verasztó Sándor és Verasztóné Mosoni Edit helyettes lelkészek. 
Önállósulásának éve: 1783.
Anyakönyveit 1783-tól vezeti.

Zalaistvándi anyaegyház
Lélekszám: 202/222/182. Presbitérium: Felföldi László felügyelő, Bolla L. Gusztáv 

másodfelügyelő, Péter Tiborné jegyező, ifj. Bolla Lajosné pénztáros, Petőfi Lászlóné 
számvevőszéki elnök, Szakáll Zoltán számvevőszéki tag, Vikcir Tibor számvevőszéki tag, 
tKus tán József Molnár Istvánná, Péter Aladár né, Péter Imre, Tibola Jenő, Tóth And
rás, Tóth László.

Zalaszentgróti leányegyház
Lélekszám: 79/71/62. Presbitérium: Krajczár Ferenc gondnok, Simon Jánosné 

helyettes gondnok, Márkus Józsefié helyettes gondnok, tSzalay Magdolna pénztáros, 
if) . Gáncs Béláné pénztáros, Lángi Károly né helyettes gondnok (Tüskeszentpéter), Ta
kács Imréné helyettes gondnok (Felsőaranyod), Vargyay Klára számvevőszéki elnök, 
if. Gáncs Béla számvevőszéki tag és kántor, Lukács Károlyné számvevőszéki tag, 
Lolbert Miklósné számvevőszéki tag, id. Gáncs Béla.

Szórványai és lélekszámúk: Almásháza (-), Batyk (I/-/-), Bezeréd (-), Dötk (-), 
Gyűrűs (-), Kallósd (-), Kehidakustány (9/-/-), Kemendollár (12/7/4), Ligetfalva 
(-), Mikosszéplak (2/-/-), Misefa (1/-/-), Nagykapornak (12/10/7), Nemesrádó 
(2/-/-), Orbányosfa (1/-/-), Padár (-), Pakod (11/10/8), Pókaszepetk (48/49/30), 
Tilaj (-), Tűrje (10/6/6), Zalabér (10/7/3), Zalacsány (6/-/-), Zalaszentiván (20/4/2), 
Vöckönd (-), Zalaszentlászló (2/-/-), Zalavég (5/1/1).

Az államigazgatási szempontból Vas megyéhez tartozó Mikosszéplak a Somogy- 
Zalai Evangélikus Egyházmegye része, a zalaistvándi egyházközség szórványa.

Az egyházközség lélekszáma összesen: 433/391/305.

A GYÜLEKEZETEK TÖRTÉNETE

A zalaistvándi anyaegyház
Zalaistvánd Zalaegerszegtől északkeletre, 25 kilométer távolságra, a Zala folyó jobb 
partját övező völgyben fekvő község. Keletkezéséről nem maradtak fenn adatok, de az 
ismert, hogy már 1333-ban templomos hely volt.

Pontos adataink arról sincsenek, hogy Istvánd lakosai mikor és kinek a működése 
következtében ismerték meg a reformáció tanait, de bizonyosra vehető, hogy a törté
nelmi Zala vármegye északnyugati részén létrejött evangélikus gyülekezetek (Ollár, 
Nemesapáti, Szentgrót stb.) tagjaival való érintkezés és az ott működő prédikátorok 
buzgóságának hatására már a reformáció utáni évtizedekben itt is gyökeret vert az
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evangélikus vallás. Kedvezett ennek az is, hogy a környékbeli főldesurak -  az Eger
váron lakó Nádasdy, a Kemenden lakó Pethő és a Szentgróton lakó Hagymássy földes
úri családok -  a lutheri reformáció buzgó hívei lettek. Gersei Pethő Gáspár egyik leg- 
elkötelezettebb híve volt az evangélikus vallásnak.

Olláron már 1628-ban volt evangélikus prédikátor Joó János személyében, akit 
1622-ben avattak lelkésszé Rábaszentandráson. Utóda 1630-ban Fartagh János lett, 
akit 1635-ben Rohonczi Mátyás követett. 1661-ben a falut evangélikus anyagyüleke
zetként írták össze. Szentgróton ugyancsak evangélikus lelkészek szolgáltak, s a gyü
lekezet a kemenesaljai egyházmegye újjászervezésekor -  1695-ben -  anyagyüleke
zet volt. Istvándon önálló gyülekezet ekkor még nem alakult, de feltehetően a hívek a 
közeli Ollár Elbájaként gyakorolták hitüket.

A török az 1664. évi hadjárata során Kemendet, Ollárt és Istvándot is felégette. A 
falvak lakói megritkultak. A pusztítást túlélők közül sokan az ország belső területeire 
költöztek.

Az itt maradt evangélikusokra nehéz helyzet várt. Az ellenreformáció hatására 
megsemmisültek vagy szigorú korlátok közé kerültek a nemrég még virágzó protes
táns gyülekezetek. Olláron is megszűnt az evangélikus egyház, és -  feltehetően az 
1670-1680-as években -  az istvándi hívek a hozzájuk legközelebb eső nemesapáti 
evangélikus gyülekezet gondozása alá helyezték magukat annak megszűnéséig.

Istvándot a török kiűzése (1689) után -  1697-ben -  kezdte Festetics Pál újratele
píteni evangélikus és katolikus családokkal.

A 18. század első évtizedeiben az ellenreformáció újabb és újabb támadásai ellené
re az istvándi evangélikusok megmaradhattak vallásukban, mert a Festetics család nem 
alkalmazott kényszerítő eszközöket birtokainak protestáns lakóival szemben. A falu 
különböző vallású lakói pedig békében éltek egymással. Ezt példázza, hogy a közép
kori eredetű „Pusztatorony"-bán lévő harangot az evangélikusok közösen használták a 
katolikusokkal, egészen annak megváltásáig.

A kemenesaljai egyházmegye kimutatásában Nemesapáti 1725-ben még anyagyü
lekezetként szerepelt, majd az ezt követően megindult újabb ellenreformációs hullám 
áldozata lett. 1727-től már egyetlen gyülekezetünk sem maradt ezen a vidéken.

A nemesapáti gyülekezet megszűnése után az istvándi evangélikusok a 60 kilo
méterre lévő nemesdömölki -  ma Celldömölk része -  artikuláris gyülekezet vé
dőszárnyai alá húzódtak. Itt gyűlt össze a nagyobb ünnepeken fél Vas vármegye és fél 
Zala vármegye evangélikussága istentiszteletre, amelyen legtöbbször három nyelven 
— magyarul, németül és vendül — hirdették az igét és szolgáltatták ki az úrvacsorát.

Bizonyosra vehető, hogy az alkalmankénti nyilvános vallásgyakorlat mellett a min
dennapos vallásgyakorlat a családi otthonokban kapott helyet. Ezzel magyarázható, 
hogy Bajzáth József veszprémi római katolikus püspök 1778-ban Nemesapátiban tar
tott canonica visitátiója során jegyzőkönyvbe foglalták, hogy az Istvándon élő 542 la
kosból 299 katolikus, 242 evangélikus és 1 zsidó vallású személyt számoltak össze.

Az évtizeden keresztül tartó önkénynek a II. József által 1781-ben kiadott Türelmi 
Rendelet vetett véget, amelynek hatására már 1783-ban önálló gyülekezetté szervező
dött a minden nehézség ellenére állhatatosan kitartó közösség.
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A gyülekezetei alapító 48 istvándi, 39 szentgróti, 16 tiiskeszentpéteri, 4 aranyodi, 
6 gyülevészi, 4 szentmihályi evangélikus család még 1783 decemberében megválasz
totta első lelkészét Vásonyi Sámuel (1783-1785) személyében, majd összefogott, 
hogy Istvándon templomot (oratóriumot) és iskolát építsen. Ezekhez telket kaptak a fa
lu keleti szélén a község tudománykedvelő, irodalompártoló, nagy műveltségű földes
urától, Festetics György gróftól.

A gyülekezet a templom építésével Rauth János György keszthelyi kőművest és 
Lichtenvalder János ácsot bízta meg. A munka 1784 elején indult, és ádvent első vasár
napján megtörtént a templom felszentelése is. Ebben az időben szinte fél Zala várme- 
gye egyetlen evangélikus „ temploma ” Zalaistvándon volt.

Az iskolai oktatás ugyancsak 1784-ben kezdődött a tanítólakással egybeépített isko
lateremben. Ez a helyiség feltehetően bérelt épület volt, mert iskolaépítésről, tanítólakás
ról csak 1787-ben történik először említés. Fenntartásáról az istvándiak a szentgróti, az 
aranyodi és a szentpéteri hívekkel együtt gondoskodtak. Első tanítójuk Kalmár László 
volt. Az első papiak is 1787-ben épült, Erhard Pál (1785-1787) lelkészsége idején.

Pusztaszentlászló, Bollahida (ma Barlahida) és Kerecseny evangélikusai nem vet
tek részt a gyülekezet szervezésben és a templom építésében, valószínűleg azért, mert 
a nagy távolság miatt rendszeresen templomba nem járhattak ide, és a lelkész szolgá
latát is csak nagy nehézség árán vehették volna igénybe. 1786-ban azonban megjelent 
II. József rendelete, amely kimondta, hogy szervezett gyülekezetek lelkészei csak 
azokra a helyekre mehetnek ki istentiszteletek és temetések tartására, amelyekben a hí
vek egy már szervezett gyülekezethez „affiliáltatták” magukat, vagyis ahhoz csatla
koztak. Ezért csatlakozott Pusztaszentlászló, Barlahida és Kerecseny Zalaistvándhoz. 
Az eredetileg szóban tett csatlakozási nyilatkozatukat a pusztaszentlászlóiak és a bol- 
lahidaiak 1788-ban, a kerecsenyiek 1797-ben erősítették meg írásban. Az így létrejött 
hivatalos kapcsolat azonban nem tartott sokáig, mert 1804-ben Pusztaszentlászló önál
ló gyülekezetté alakult, s Bollahida, Kerecseny és a Zalaegerszegtől délre eső szórvá
nyok evangélikussága hozzá csatlakozott. A gyülekezetek tagjai között pedig új -  a 
mai napig is érzékelhető -  kapcsolat alakult ki azzal, hogy fiaik és lányaik gyakran 
házasodtak egymás között.

A Nemespátróból 1791-ben ide került Nyirő Zsigmond (1787-1794) lelkészsége 
alatt az oratórium bejárata elé 193 fontos harangot helyeztek el fa haranglábon, ame
lyet adakozásból és az évszázadokon át katolikusokkal közösen használt „Pusztato
rony”-bán lévő harang megváltásának árából vásároltak. Abban az évben készült el a
templom első oltára is.

/

Kis Adám volt 1794 és 1799 között a gyülekezet lelkésze, akinek nyugalomba vo
nulása után a fiatal Boros István (1800-1804) pásztorolta a gyülekezetét.

Tömböl Pál közel negyedszázados (1805-1829) prédikátori szolgálata idején -  az 
elődök telkekre ható áldásos munkájának is köszönhetően -  anyagiakban is tovább 
gyarapodott a gyülekezet. 1808-ban 300 fontos harangot öntettek és helyeztek a meg
lévő mellé, majd 1819-ben az oratóriumhoz 12 öl magas kőtornyot építettek, és ezzel 
az épület külső formájában is templommá vált. 1824-ben felcsendült a templomban 
az orgona hangja is. A viszonylag hosszú ideig itt működő lelkész szolgálatát a halál



szakította meg. Tüdőbajban hunyt el 63 éves korában. Az istvándi temetőben nyugszik 
ismeretlen sírban.

Az őt követő Kis István (1830-1850) lelkészsége alatt a szentgróti evangéliku
sok -  akik az istvándi iskolát használták, annak fenntartásában részt vettek és a ta
nítói fizetéshez is évről évre hozzájárultak -  lélekszámúkban annyira gyarapodtak, 
hogy önálló tanítói állást szervezhettek, és 1840-től Zalaistvánd leánygyülekezete
ként működhettek. Az anyagyülekezet is gyarapodott mind lélekszámában, mind va
gyonában. Ennek köszönhetően -  1841 -ben -  a 70 éves kisharangot 493 fontos ha
rangra cserélték, majd 1844-ben a legrégibb melléképületek helyett újakat építettek.

Az 1848-as vívmányok (teljes vallásszabadság, jobbágyfelszabadítás stb.) kedve
zően érintették a gyülekezet tagjait is, akik a szabadságharc idején élelemmel és 
pénzzel segítették a honvédő kormányt. Fiaik közül többen szolgáltak Kossuth Lajos 
zászlaja alatt, és voltak, akik életüket áldozták a zsarnokság elleni harcban. Lelké
szük, Kis István aktívan szervezte a falu népét a honvédelemre, ezért a szabadság- 
harc bukása után bujdosnia kellett. A zsandárok felkutatták érte a környéket, de ő rej
tekhelyről rejtekhelyre menekült. A kemény téli időben megfázott, és tüdőgyulladás
ban halt meg 1850. február 1-jén. Pásztorelődjéhez hasonlóan az ő hamvai is az 
istvándi temetőben pihennek.

A 19. század második felében fellendülő mezőgazdasági árutermelés a Zala-völgy 
gazdasági fejlődését eredményezte. A gyülekezet földbirtoka folyamatosan gyarapo
dott, és nőtt egyéb vagyona is. Szakái János lelkészsége idején (1850-1858) új lel
készlakot építettek, a tömésfalú gazdasági épületeket téglaépítményekkel váltották fel, 
s 1857-ben a toronylábat 3 öllel és 2 lábbal megemelték.

Pongrácz (Pongrátz) Antal (1858-1871) szolgálati ideje alatt (1861) a kicsinek bi
zonyult iskolát lebontották, helyére újat építettek. 1869-ben új tanítólakás készült szi
lárd anyagból. 1872-ben -  a mindössze három évig itt szolgáló, fiatalon elhunyt 
Geschrey György működése alatt -  új oltárt készíttettek, és akkor készült a ma is lát
ható oltárkép, Barabás Miklós alkotása, amely a Golgota hegyén keresztre feszített 
Krisztust ábrázolja. Felszentelését Tóth János dömölki lelkész, esperes végezte.

A gyülekezet lélekszámában is gyarapodott. Dubovay Béla lelkész (1875-1880) 
1875-ben összesen 718 személy lelki gondozását végezte. A zalaistvándi anyagyüleke
zetben 348, a hozzá tartozó szentgróti fíliában 220 lelket tartottak nyilván. A 12 szór
ványhelységben 150 evangélikus élt. A legnagyobb lélekszámú szórványtelepülés Zala
egerszeg volt, 22 evangélikussal. Az anyagyülekezetben tanító Berecz János elé 44 
tanuló, a szentgróti fíliában működő Boór Lajos tanító elé 32 kisdiák járt.

Berecz János tanító halálát követően — 1880-tól — Szentpéter és Aranyod tanulói 
a hozzájuk közelebb fekvő Szentgrót iskolájához csatlakoztak.

A szépen megindult lelki és gazdasági növekedés Vértesi (Frühwirth) Sándor 
(1880-1912) lelkészsége alatt folytatódott, és jutott idő ünneplésre is. A gyülekezet 
fennállásának 100. évfordulóját 1884. Szentháromság vasárnapján ünnepelték Nagy 
Sándor nemesdömölki és Vértesi Sándor helyi lelkész szolgálatával, a kemenesaljai
egyházmegye lelkészi kara és számos hívő jelenlétében.

Az 1896. esztendőben ünnepi istentisztelettel egybekötött gyülekezeti díszgyűlésen
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köszönték meg Istennek a magyar haza és a magyar nép megtartását fennállásának ez
redik évfordulóján.

Az 1899. évben megnagyobbították a templomot, a torony falát 1 méterrel meg
emelték, a templombelsőt felújították, új karzatot, új padokat és sekrestyét készíttettek. 
Régi orgonájukat a szentgróti filiának adományozták, helyére a pécsi Angster cégé
től újat vásároltak. A megnagyobbított templom felszentelésének szolgálatát Gyurátz 
Ferenc püspök végezte -  1899. július 30-án -  hálaadó istentisztelet keretében, Varga 
Gyula esperes és a helyi lelkész közreműködésével.

Újjáépítették 1902-ben a lelkészlakást, és az iskola tanulói számára harmóniumot 
vásároltak. Ugyanakkor missziói egyházként önállósult a zalaegerszegi fiókegyház, és 
1903-ban elvált Zalaistvándtól.

Nőegylet alakult 1904-ben, amely több évtizedes működése során a jótékonykodás 
terén fejtett ki jelentős munkát, és erősítette a gyülekezet nőtagjaiban az egyház iránti 
szolgálatot, a felelősségtudatot és az összetartás érzését. Csekély kivétellel a gyüleke
zet minden asszonya és felnőtt lányainak többsége tagjai közé tartozott.

Gyurátz Ferenc püspök 1904. szeptember 17-én canonica visitátiót tartott a gyüle
kezetben, és virágzó egyházi életet talált. A jegyzőkönyv adatai mellett ezt igazolja az 
a levél is, amelyet az egyházlátogatást követően az egyházkerület püspöke Vértesi 
Sándor lelkésznek címzett. Ebben -  egyebek mellett -  a következő olvasható: „Az 
őszinte vallásszeretet, a buzgó egyházias szellem s az evangéliumi áldozatkészség, 
melyről a látogatásnál az egyházközség életkönyve tanúskodott, biztató záloga előttem 
azon reménynek, hogy az elődöktől örökölt hitbuzgóság az élő nemzedékben is lanka
datlanul munkálkodva, hathatósan egyengeti egyházunk szebb jövőjének útját. ”

A hívek egyházuk és elöljáróik iránt érzett felelősségét adományok és alapítványok 
sora jelzi. Kiemelendő közülük Rotter János ollári gazdatiszt „a lelkész és a kántorta
nító jövedelmének növelésére ” létrehozott alapítványa, amelyért 1909-ben több mint 2 
és fél kát. hold rétet vásárolt a gyülekezet. Ennél is nagyobb alapítványt tett özv. 
Mangin Károlyné Rotter Vilma, aki a gyülekezetre hagyta vagyona 10%-át, 711 400 
korona összegben. A takarékpénztárba elhelyezett összeg és több kisebb alapítvány 
pénze (legalább 16 kát. hold jó minőségű föld ára) azonban a háború alatt semmivé lett.

Az anyaegyház lélekszáma 1910-ben 419, a zalaszentgróti filiáé 202 volt. A
tüskeszentpéteri fiókgyülekezetben 42, az aranyodiban 28 evangélikus élt. Az egyház-
községhez tartozó szórványok közül Pakodon 30-an, Csáfordon 22-en, Nagykapor-
nakon 24-en, Pacsán 12-en, Szepetken 15-en, a többi szórványközségben 112-en val-
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lották magukat evangélikusnak. Összesen 906 lélek tartozott az egyházközséghez. A 88 
tanuló közül 56-an Zalaistvándon, 32-en a leány- és fiókgyülekezetekben, illetve szór
ványban éltek. Zalaistvándon Németh György volt a tanító. Zalaszentgróton a gyerme
kek 1899-től állami iskolába jártak. A gyülekezet kántora Szűcs Imre állami tanító volt.

Az 1911 -es évben -  alig több mint másfél hónap alatt -  új iskolát építettek, ame
lyet szeptember 22-én avatott fel Varga Gyula kemenesaljai esperes.

Vértesi Sándor nyugalomba vonulása után Nagy Istvánt választotta lelkészéül a 
gyülekezet. Az új lelkészt 1913. január 12-én iktatta hivatalába Varga Gyula esperes. 
Nagy István negyedszázadot is meghaladó (1913-1938) zalaistvándi szolgálata az
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első világháborút megelőző évben kezdődött és a második világháború előtti évben 
fejeződött be.

Az utolsó békeévben (1913) ifjúsági egyesület alakult. A nőegylet -  egyházkerü
leti támogatással -  új harmóniumot vásárolt, és Németh György tanító vezetésével 
megkezdte működését a férfi ifjúsági énekkar.

A virágzást megtörte az első világháború. A gyülekezet férfi tagjai közül sokan ka
tonai szolgálatra vonultak be, közülük 26-an -  a gyülekezet lélekszámához viszonyít
va túl sokan -  a háború áldozatául estek a Lublin környékén és a volhiniai síkságon 
folyt harcok során. 1916. augusztus 8-án a kisebbik harangot, 1918. augusztus 18-án 
pedig az orgona fémsípjait vitték el hadicélokra.

A világháború befejezését követő proletárdiktatúra békésen zajlott a községben, bár 
a gyülekezet iskoláját és felszerelését a helybeli direktóriumnak át kellett adni, s a ta
nítónak megtiltották a hitoktatást, a lelkész működését figyelték és ellenőrizték. A rö
vid életű Tanácsköztársaság bukása után azonban a gyülekezet hiánytalanul visszakap
ta vagyontárgyait.

Kapi Béla püspök 1920. június 6-án egyházlátogatást tartott a gyülekezetben Varga 
Gyula esperes és László Miklós püspöki titkár kíséretében.

A háború emberéleteket követelő és szegénységet okozó évei próbára tették a gyü
lekezetei. Ám élni akart, és tudott is Isten kegyelméből. Ennek köszönhető, hogy 1921. 
október 31-én D. Kapi Béla püspök felszentelhette a gyülekezet új harangját, amelyet 
a háború folyamán rekvirált helyére vásároltak a hívek.

Varga Gyula esperes 1924. július 24-én kegyeleti istentisztelet keretében avatta fel 
az első világháború áldozataira emlékezésül készíttetett emléktáblát, amelyet a hívek a 
templom belső falára, az oltár közelében helyeztek el.

A két világháború között a gyülekezetben ismét gyümölcsöző élet folyt. 1930-ban 
új tanítólakás épült. Nőegylet, ifjúsági egyesület, ifjúsági énekkar és alapítvány műkö
dött. A szórványban élő konfirmandusok a konfirmációi oktatás folyamán pár hétre az 
anyagyülekezetben, családoknál nyertek elhelyezést. Az istentiszteleteken kívül biblia
órai összejöveteleket tartottak.

A közegyház iránti érzékenységet fejezi ki, hogy a hívek folyamatosan járatták az 
egyházi sajtót. A Harangszót 46 példányban fizették elő, a Luther Naptár 50 példány
ban kelt el (1930-as adat).

Az anyagyülekezet lélekszáma 1933-ra 407-re, a zalaszentgróti filiáé 157-re csök
kent. A fiókgyülekezetek száma azonban 4-re emelkedett. Aranyodon 38, Nagykapor- 
nakon 37, Szepetken 17, Tüskeszentpéteren 32 evangélikus élt. További 202 lélek 26 
szórványtelepülésen lakott. Az egyházközség lélekszáma összesen 871 volt. A 140 ta
nulóból Zalaistvándon 62-en, Zalaszentgróton 41-en, a szórványokban 37-en éltek. 
Zalaistvándon Kiss Lajos volt a tanító, a zalaszentgróti állami iskolában Lenhardt János 
végezte a hitoktatást.

így érkezett el a gyülekezet fennállásának 150. évfordulójához, amelyet 1934. decem
ber 16-án hálaadó istentiszteleten ünnepelt. Ekkor szentelte fel D. Kapi Béla püspök az 
évforduló emlékére készített új oltárt, és ekkor áldotta meg azt a márványból készült 
emléktáblát, amelyet a nőegylet ajándékaként a templom külső falára helyeztek el.
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Nagy István lelkész 1938 decemberében az ostffyasszonyfai gyülekezetbe távozott. 
Helyére a hívek Kutas Elek celldömölki segédlelkészt választották, akit 1939. január 
8-án iktatott hivatalába Molitórisz János esperes. Kutas Elek négy évtizeden át 
(1939-1979) volt a gyülekezet pásztora. Ezalatt 4 évig (1953-1957) az egyházme
gye esperesi tisztét is betöltötte.

A fiatal lelkész nagy buzgalommal látott szolgálatához, és jó érzékkel hamar utat ta
lált híveihez. Tevékenysége nyomán újjáalakult az ifjúsági egyesület, folytatta jóté
konykodó tevékenységét a nőegylet, és megmozdult az egész gyülekezet.

Otthont épített magának az ifjúság 1939-ben, amelyet október első vasárnapján 
avatott fel Molitórisz János kemenesaljai esperes, Bácsi Sándor pápai és Nagy Miklós 
zalaegerszegi lelkész közreműködésével. Az otthon hatalmas terem, amelyet az iskolá
hoz építettek, attól csak egy spanyolfal választotta el.

A jól megszervezett, gyors építkezést felújítások és modernizálások sora követte.
1940- ben felújították, továbbá vendég- és fürdőszobával bővítették a lelkészlakást.
1941- ben a tanitói melléképületeket renoválták. 1942-ben kívül-belül felújították a 
templomot, és két fafütéses kályhát vásároltak. A ma is használatban lévő egymanuá- 
los, 6 regiszteres orgonát Angster hangszerkészítő mester építette. 1943-ban a tanítóla
kást modernizálták.

A megváltozott körülmények jó lehetőséget biztosítottak a lelki gondozáshoz, 
amely az anyagyülekezetben és a leánygyülekezetben végzett rendszeres szolgálat 
mellett nagy buzgalommal folyt a szórványban is. A szórványmunka bemutatásához 
leghitelesebbnek tűnnek Kutas Elek mondatai, akinek a hívek felkutatásában nagy se
gítője volt Péter István zalaszentgróti gondnok: „Mindjárt az első évben az egész szór-
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vány t felkutattuk... Elkészítettük a törzslapokat és bevezettük az önkéntes adózást. Úgy 
megemelkedett a szórványadó, hogy a lelkésznek járó 12 mázsa búzán felül, a gyüleke
zetnek is megmaradt kb. ugyanannyi. Szórványközpontokat létesítettünk: Nagy’kapor- 
nakon, Mikosdpusztán és Zalacsányban. Mindegyik helyen évenként 2-3 alkalommal 
tartottunk istentiszteletet, szórványmegbeszéléssel és hittanórával egybekötve. A kör
nyék evangélikusait nyomtatott meghívóval értesítettük minden alkalommal az igehir
detés alkalmairól. Ezeken a központokon kívül Tűrje, Dabrony, Alibánfa, Zalabér, 
Richárdpuszta voltak a látogatottabb szórványok, mivel itt hitoktatás is folyt. Nagy se
gítséget jelentett ebben a munkában, hogy az istvándi gazdák ingyen fuvart adtak éve
ken keresztül Nagykapornakra, mely község vonattal nem közelíthető meg. Aranyod és 
Tüskeszentpéter, mint külön adózó fiókgyülekezet, egészen kivételes és hathatós lelki
gondozást kapott. ”

Az 1940. évi névtár adatai szerint az anyagyülekezet és a szentgróti filia lélekszá- 
ma nem változott a gazdasági válság utolsó évében (1933) regisztrált adatokhoz képest. 
A fiókgyülekezetekben sem volt jelentős változás, a szórványtelepülések és az ott élő 
evangélikusok száma viszont nőtt. Ebben szerepe lehetett az idézet szerint végzett ku
tató és gondozó munkának is. Az egyházközség lélekszáma 894 volt. Hegyi Aladár 
zalaistvándi tanító 70 gyermek oktatását végezte. Zalaszentgróton 41 evangélikus ta
nulót tartottak nyilván az állami iskola tanulói között.

Az ifjúsági egyesület megújulása új színt vitt a gyülekezet életébe. Alapszabálya a
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KIÉ (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) által jóváhagyott szempontok szerint készült, és 
az egyesület annak megfelelően működött. Heti két alkalommal volt szervezett össze
jövetel. Szerdánként bibliaóra és előadás vagy felolvasás, szombatonként előadás és 
könyvtáróra tette tartalmassá az együttlétet. Volt napos, aki gondoskodott a fűtésről, a 
takarításról, és ő tartotta a záró áhítatot is. Az alkalmakon az ifjúság többsége részt vett. 
Minden évben volt két komoly értékű színdarab és egy igen népszerű teaest, amelyen 
ital, muzsika és tánc nélkül is nagyon jól érezte magát a 100-120 főnyi résztvevő. A he
lyi ifjúság -  képviselőin keresztül -  résztvevője volt a különböző helyeken tartott 
evangélikus ifjúsági rendezvényeknek. A képviselők tapasztalataikról beszámoltak az 
ifjúság közgyűlésének és a gyülekezetnek. 1940-től a lányoknak külön összejövetelük 
is volt. A csütörtöki napokon tartott együttlétek középpontjában bibliaismertetés és bib
liaköri munka állt. Vasárnap esténként közös fiú-leány összejövetelek voltak, amelye
ket társasjátékkal, pingpongozással és énekléssel tettek vonzóvá. Pingpongcsapatuk 
egy alkalommal 3. helyezést ért el a megyei listán.

A gyülekezet katonafiaival mind a lelkész, mind az egyesület tagjai folyamatos kap
csolatot tartottak. A rendszeres alkalmakon kívül vallásos estéket rendeztek, ifjúsági 
konferenciát szerveztek (1941-ben) 550 résztvevővel, és ifjúsági csendesnapokat tar
tottak. Sikeres közművelődési tanfolyamukon a vármegye főispánja elnökölt. Sokan 
kaptak hitbeli erősítést az 1949. január 16-23-a között megrendezett téli leánytábor 
alkalmain is, amelyet gyülekezeti evangelizációval kötöttek egybe. A tábornak 42 
vidéki és 40 helyi leány volt a résztvevője. A tábort Bartos Piroska vezette. Az evan- 
gelizációt Tekus Ottó tartotta.

Az áldásos ifjúsági tevékenység végzéséhez azonban csak egy évtized adatott. A 
társadalmi változások az egyesület felszámolásához vezettek. Hasonló sorsra jutott a 
csendes, jótékonykodó munkát végző nőegylet is.

Mindezek mellett a rendszeres istentiszteleti alkalmak, a gyülekezeti bibliaórák, a 
közös énekórák és az evangelizációs alkalmak is erősítették a résztvevők hitét, vala
mint összetartozásuk érzését. Az utóbbinak ősi hagyományon nyugvó módját jelentet
te a gyülekezeti földek közös művelése is, amely az ötvenes évek elején még élt az 
istvándi gyülekezetben.

Kutas Elek lelkész erről így írt: ,JEzt az ősi nagyjelentőségű gy’iilekezeti hagyományt 
is megőriztük mind a mai napig. Nehéz háborús időben és az utánuk következő még ne
hezebb években is hősiesen helytálltunk ebben a sokat jelentő munkában. 11 kát. hold 
szántóföldjét zökkenő nélkül ma is közmunkával műveli meg a gyülekezet. Nemcsak 
annyit jelent ez a talán országos viszonylatban is példátlan helytállás, hogy gyülekeze
tünk ennek eredményeképpen egyháziadét úgyszólván nem is szed (csupán 1 liter 3 de
ci mustot holdanként), hanem ami ennél is többet jelent: ott a közös földön, a közös 
munkában kovácsolódik a gyülekezet templomi, ünnepi közössége mindennapos, elsza
kíthatatlan, élő közösséggé.

A front elkerülte Zalaistvándot. A háború, az újabb világégés így is mély nyomokat 
hagyott maga után. A gyülekezet fiai közül 11-en idegen földben pihennek. Az egyház és 
a hívek pénztartalékai értéküket veszítették. Az egyház ingatlanainak egy része és isko
lája állami tulajdonba került. A kántori szolgálatot a lelkész feleségének kellett átvenni.

'  >>
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A kollektivizálás következtében a falu gazdálkodási képe és a lakosság társadalmi 
helyzete megváltozott. A fiatal hívek jelentős része új megélhetési formát keresve elhagy
ta a községet. Az otthon maradtak egykor oly mozgalmas hitélete hosszú időre a temp
lom falai közé szorult.

Zalaistvánd kis időre mégis Somogy és Zala megye evangélikussága figyelmének 
középpontjába került, ugyanis 1953 és 1957 között lelkésze -  Kutas Elek -  töltöt
te be az 1952-ben alakult Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye első esperesi 
tisztségét. 1953-ban kezdte meg felügyelői szolgálatát Szilvás Zoltán is, akit az 1951 
októberében elhunyt Mesterházy Ferenc helyére választott meg az egyházközség 
közgyűlése.

A gyülekezet tagjai a változások után is ragaszkodtak hitükhöz, ápolták az elődök 
emlékét, és gondoskodtak az őseik által létrehozott értékek fenntartásáról is. 1956- 
ban felújították a templomot, egyidejűleg a temetőből behozatták Kis István lelkész 
sírkeresztjét és a toronybejárat jobb oldalán helyezték el. Bal oldalára pedig a temp
lom 150. évfordulójára készített -  eddig a torony külső falán lévő -  emléktáblát 
helyezték. 1963-ban a lelkészlakás kapott új köntöst: a falakat kötővakolattal erősí
tették meg, a tetőre új palafedés került. 1970-ben restaurálták a Barabás Miklós által 
készített oltárképet. 1974-ben újrafestették a torony bádoglemezét, 1975-ben csere- 
pezték a templomtetőt. Ám ekkor szakadt meg egy szép hagyomány is: a gyülekezet 
földjének közös művelése. Az állami adókivetés ugyanis olyan helyzetet teremtett, 
hogy a gyülekezet a még meglévő földingatlanát kénytelen volt felajánlani a terme
lőszövetkezetnek.

Kutas Elek nyugállományba vonulását követően rövid időre a fiatal Roszik Gábor 
(1979-1984) -  a későbbi országgyűlési képviselő -  lett a gyülekezet lelkésze. 
Beiktatását Pintér János zalaegerszegi lelkész végezte 1979. február 4-én.

A gyülekezet 1984-ben ünnepelte temploma fennállásának 200. évfordulóját. Az 
évfordulóra elvégezte a templom külső-belső vakolását és festését, vízelvezető rend
szerének kiépítését, villanyvezetékeinek felújitását, a harangok villamosítását, vala
mint az oltár, a padok és a karzat teljes feújítását. A hálaadó istentiszteleten D. Káldy 
Zoltán püspök szolgált Dubovay Géza esperessel. Jelen volt C. Mau, a Lutheránus 
Világszövetség főtitkára és A. Lema főtitkárhelyettes is.

Az ugyancsak fiatal Vajda István pásztorolta 1984 és 1999 között a lelkes gyüle
kezetei, és zenei tehetségét is az egyház szolgálatába állítva -  óvónő feleségével 
együtt -  jól kihasználta a rendszerváltás adta lehetőségeket nemcsak a felnőtt hívek, 
hanem a gyermekek és az ifjak számára is. A zenés áhítatok és a szeretetvendégsé- 
gek mellett bibliaismereti és sportversenyekkel, tábortűzzel, gyermekműsorokkal 
igyekezett a templom köré vonni a rábízottakat. A keresztyén összetartozás szép pél
dája valósult meg a lelkész vezetésével létrejött, mintegy 15-20 főből álló ökumeni
kus ifjúsági énekkar működésével, amely az egyházi év ünnepköreihez, valamint a fa
lu társadalmi rendezvényeihez kapcsolódóan (pl. öregek napja, gázvezeték-avatás, 
haranglábavatás, kulturális szemlék) gazdagította a testvéri együttélés formáit. Szol
gálati ideje alatt -  1989-ben -  került a templom belső falára a második világhábo
rúban elesett hősök emlékét őrző tábla is.
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Vajda Istvánnak az ajkai gyülekezetbe történt megválasztása után az egyházkerület 
püspöke Havasi Kálmánt -  a már nyugállományban lévő egykori pestszentlőrinci lel
készt -  nevezte ki helyettes lelkésznek a zalaistvándi gyülekezetbe. Az új lelkész 
1999. szeptember elsején állt szolgálatba feleségével együtt, ugyanis a hitoktatásban, a 
gyermek-foglalkozások vezetésében és a bibliaórák megtartásában a lelkészt felesége 
segítette.

A lelkész vezetésével négyszólamú furulya vegyes kórus alakult és gyülekezeti kán
torképzés indult. Szolgálata idején a parókiára bevezették a földgázt, bekötötték a csa
tornát, újjáépítették a tetőzetet.

Havasi Kálmán 2003 nyarától -  négyévi áldásos munka után -  a kötcsei gyüle
kezetbe távozott. Az egyházközség új lelkésze Verasztó Sándor és Verasztóné Mosoni 
Edit lett, akik tabi szolgálati helyüket cserélték a zalaistvándira.

A zalaszentgróti leányegyház
Zalaszentgrót város a lankás dombokkal övezett, kies fekvésű Zala-völgyben terül el. 
Zalaistvándtól -  az anyagyülekezet székhelyétől -  földúton 10, országúton 15 kilo
méter távolságra van.

Történelmi nevezetességű hely, amelynek alapítása az Árpád-korba nyúlik vissza. 
A török időkben fontos erődként szerepelt. Az egykori mezővárosban az evangélikus 
vallás már a 16. században gyökeret vert. Ebben nagy szerepe volt a Szentgrótot bir
tokló Hagymássy családnak, amelynek egyik ága a református, másik az evangélikus 
vallást követte. Az evangélikus Hagymássy Miklós már 1616-ban levelezett Zvonarics 
Mihály sárvári esperessel. Tudatta vele, hogy az aranyodi ,.farára kommendált” 
(gyülekezetbe javasolt) prédikátor nem felelt meg a várakozásnak, ugyanis evangéli
kus gyülekezet állt Aranyodon, Koppányban és a 18. század elején elnéptelenedett 
Szalaszegen is.

Az evangélikusok mellett a reformátusok is korán találtak követőket Szentgróton. 
Első ismert lelkészei is (1615) reformátusok voltak. (Payr Sándor Szentgróti Benedek 
működését Zalakoppánynál és a Veszprém megyei Koppánynál is jelezte!) A lutherá
nusok korai jelenlétét bizonyítja, hogy két lelkészünk is Szentgróton született: 
Szentgróti Benedek, akit 1623-ban Koppányra, és Orsich György, akit 1636-ban 
Szentlénárdra avattak lelkésszé. Az első ismert evangélikus vallású szentgróti személy 
Laczkovics Szűcs Gergely mester (tanító) volt, akinek becsületességéről és jámborsá
gáról bizonyítványt állított ki a helyi hatóság 1629. május 29-én.

Ismeretes az is, hogy a Hagymássy gyermekek nevelője 1633-34-ben az evangéli
kus Cassai (Kassai) András volt, aki minden bizonnyal Hagymássy Miklós özvegyének 
-  a buzgó evangélikusságáról ismert Maróthy Zsuzsannának — hatására került a csa
ládhoz. Egyik unokájának pedig Ács (Ách) Ferenc (1650-1651) volt a házitanítója.

Hagymássy István, János és Péter 1634-ben a szentgróti evangélikusok számára ha
rangot öntetett.

Lelkészei közül Deselvics (Deselvicz) István (1641-1650), Miskolczy Mihály 
(1651—1654), Szenczy György (1669-1671), Sárossy (Sárosi) András (1679-1681), 
Bokányi Ádám (1696-1700), Gauder János (1705-1708), Király Máté (1709-1716?)
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neve maradt fenn, és ismert Asbóth János kemenesaljai esperes 1696-ban tett egyházlá
togatásának ténye.

A szentgróti gyülekezet a legerősebb vallásüldözés (1671-1681) idején való 
fennmaradását I. Lipót 1675. január 13-án kiadott engedélyének köszönhette, amely 
szerint mint „szabadalmas végvár ” abban a kiváltságban részesült (miként pl. Tihany, 
Veszprém, Vázsony, Pápa, Győr és Komárom is), hogy a vár őrsége mint „külön 
rend ” vallásszabadságot nyert. Ennek következtében a szentgróti evangélikusok -  a 
várvédők -  szabadon gyakorolhatták vallásukat, és prédikátort, tanítót tarthattak.

A mezőváros új birtokosai -  a Batthyányiak -  hatására a reformátusoktól és az 
evangélikusoktól elvették gyülekezeti épületeiket. Prédikátoraikat, tanítóikat távozás
ra kényszerítették. 1725-ben a vallási türelmetlenség olyan méretűvé vált, amelynek 
következtében a szentgróti anyagyülekezet -  a környező községek gyülekezeteihez 
hasonlóan -  megszűnt gyülekezetként élni.

A Türelmi Rendelet (1781) után a környék -  Istvánd, Szentpéter, Aranyod, Gyüle- 
vész, Szentmihály és Szentgrót -  „szunnyadó ” evangélikussága újraéledt, ismét gyü
lekezetté szerveződött, majd a jogi lehetőséget kihasználva (száz család kellett az ora
tórium építéséhez) már 1784-ben Zalaistvándon megépítette torony nélküli templomát, 
és részt vállalt az ugyancsak zalaistvándi székhelyű iskola építéséből, majd fenntartá
sából is. Zalaszentgrót ettől kezdve Zalaistvánd fiókgyülekezete lett.

A szentgróti evangélikus hívek -  akiknek többsége ebben az időben idetelepült né
met iparosokból állt -  vallásuk helyben való gyakorlása és leányegyházzá alakulásuk 
érdekében 1839-ben szervezkedni kezdtek. Erőszakkal elvett templomuk és egyházi 
épületeik helyett közadakozásból házat vásároltak, és kérelmezték az egyházkerületnél 
iskolamester beállítását, aki gyermekeiket helyben neveli, oktatja és a vasárnapi, vala
mint a ,, dologtevő napi ” könyörgéseket megtartja. 1840-ben hívták meg első tanítóju
kat, Szényi Józsefet Nemeskérről, akinek fizetését maguk között „classis ” szerint ki
vetették. Egyidejűleg kérték az anyagyülekezettől, hogy -  korábbi ígéretükkel ellen
tétben -  a zalaistvándi tanító fizetéséhez való hozzájárulás alól kapjanak felmentést. 
Folyamodványuk évekig tartó viszálykodás forrása lett. A megegyezés előkészítésében 
az egyházmegye képviselői is részt vettek. Magassy Dániel kissomlyói lelkész és 
Vidos Dénes dukai földbirtokos a helyszínen igyekezett a feleket egyezségre bírni, de 
csak 1857-ben jelenthették az egyházmegyei törvényszéknek, hogy ,, Zalaistvánd és 
Zalaszentgrót között a viszály ki van egyenlítve

Időközben megvásárolták a szomszéd telket is a rajta álló, a meglévőnél jobb épü
lettel. A fiba lélekszáma 1875-ben 220 volt, az iskolában 32 gyermek tanult.

Lebontották 1878-ban az egyik régi épületet, és új imaház építésébe fogtak, ame
lyet -  szétszedhető fallal elválasztva -  iskolának is használtak. Akkor 231 volt az 
evangélikusok száma, és a hatosztályos elemi népiskolában 54 gyermek tanult. 1880- 
tól Szentpéter és Aranyod tanulói is Szentgrót iskolájába jártak a távolabbi Zala
istvánd helyett.

Szentgróton 1899-ben a felekezeti iskolákat megszüntették, ezzel közel 60 év után 
megszűnt az evangélikus iskola is. Az épület ettől kezdve teljes egészében templomi 
célokat szolgált. Az államosításra vonatkozó miniszteri rendelet biztosította, hogy az



állami iskolához mindenkor olyan evangélikus vallású tanítót is kinevezzenek, aki a 
gyülekezet külön díjazása mellett a lévita-teendőket elvégzi. Az egyházi iskola fennál
lása alatt 5, annak megszűnte után 2 állami tanítója volt a gyülekezetnek. Közülük 
Szűcs Imre 23 évig felekezeti, 15 évig állami tanítóként szolgálta egyházát.

Az imaházhoz 1912-ben tornyot építettek, és ezzel az épület elnyerte mai formáját, 
külsejében is templommá vált. A lélekszámhoz viszonyított nagy költségű építkezést a 
filiához tartozó hívek áldozatvállalása, valamint az anyagyülekezetben élő hittestvé
rektől és az országos gyűjtésből befolyt adományok tették lehetővé. Egyidejűleg a to
ronyba került egy 183 kg-os és egy 349 kg-os harang is. A nagyharangot Simon Pál 
szegény csizmadia hagyatékából vásárolták, aki kicsi házikóját 30 éve a gyülekezetre 
hagyta azzal a kikötéssel, hogy annak árából és kamataiból harangot vásároljanak, ha 
arra lehetőség nyílik. Az oltárt, a keresztelőkutat, a papi széket és a fali számtáblákat 
Keszling Sámuel készítette.

Kapi Béla püspök -  Varga Gyula esperes és László Miklós püspöki titkár kísére
tében -  1920. június 6-án egyházlátogatást tartott a gyülekezetben.

Az 1930-as esztendőben gyülekezeti házat építettek nagy áldozatvállalással. Az 
építkezéshez legnagyobb összeggel (1000 pengő) az immár 50 éve tevékenykedő nő
egylet járult hozzá. A fennmaradt adósság kifizetése (8000 pengő) 10 évig tartott. A 
gyülekezeti házat 1930. október 5-én avatta fel Molitórisz János kemenesaljai esperes 
Nagy István zalaistvándi lelkész közreműködésével.

A régi, még Zalaistvándtól 1899-ben kapott orgona helyett 1942-ben újat vásároltak 
4200 pengőért, és átfestették a templomot 1200 pengő költséggel. Az 1942. szeptember
27-én tartott avatási és hálaadó istentiszteleten Molitórisz János esperes szolgált.

A gyülekezet 1944-ben új oltárképet festetett Oppel Imre budapesti (fasori) rajzta
nárral. Felavatását Lazáry Sándor tábori főesperes végezte 1944. december 10-én.

Benczúr Zoltán losonci hitoktató 1945. április 19-én Zalaszentgrótra költözött, és 
június 30-ig a gyülekezetben szolgált. 1946. augusztus 11-től Lazáry Sándor -  segéd- 
lelkészi beosztásban -  pásztorolta a filiában lakó evangélikusokat, de az ő működése 
sem tartott sokáig, mert 1948. május 18-án elhunyt.

Egyhetes evangelizáció volt a gyülekezetben 1949. április 24-től, Smidéliusz Ernő
és Bartos Piroska vezetésével.

A zalaszentgróti gyülekezet történetének alakításában, tagjainak életében jelentős 
szerep jutott nőegyletének. Áldott munkája számtalan gyümölcsének lehettek élvezői 
a 20. század első felében élt hívek. Többször segítette pénzadományaival a gyülekeze
tei, jótékonykodott, fagylaltdélutánjai helyi eseményszámba mentek, teaestjei köze
lebb hozták egymáshoz az embereket. Elnöknője hosszú éveken át özv. Futácsy 
Lajosné volt. Utasításra történt megszüntetése idején dr. Baloghy Elekné töltötte be az 
elnöki tisztséget. Nem sokkal később Dénes Lajos tanítónak is meg kellett válnia a
kántori szolgálattól.

Helyben lakó segédlelkészek -  Kiszely Sándor, Madarász István, Drenyovszky 
János és Németh Zoltán -  gondozták 1953 és 1962 között a gyülekezetét a zalaistván
di lelkész felügyelete mellett.

A templomot, valamint a gyülekezeti házat 1969-ben renoválni kezdték, és a
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munkálatokat 1971-ben fejezték be. Eközben a toronyra új vörösréz keresztet 
helyeztek, és villámhárítóval látták el. Eltüntették a tűzfalat, és a tetőt palával fedték. 
Új külső ablakokat készíttettek, az ajtókat és az ablakokat átfestették. Az épületeket 
újravakolták és -festették.

Az erősen romlásnak indult templom és gyülekezeti ház rendbehozatalára 1995-ben 
egyesület alakult. Az összefogás eredményeként megújult templomot 2000. május 13-án 
szentelte fel D. dr. Harmati Béla püspök.

LELKÉSZEK, TANÍTOK, ELÖLJÁRÓK
Zalaistvánd
Lelkészek: Vásonyi Sámuel (1783-1785), Erhard Pál (1785-1787), Nyíró Zsig

mondi! 787-1794), KisÁdám (1794-1799), Boros István (1800-1804), Tömböl Pál 
(1805-1829), Kis István (1830-1850), Szakái János (1850-1858), Pongrácz 
(Pongrátz) Antal (1858-1871), Geschrey György (1871-1874), Dubovay Béla 
(1875-1880), Vértesi (Friihwirth) Sándor (1880-1912), Király Mátyás helyettes 
lelkész Zalaegerszegről (1912), Nagy István (1912-1938), Jakab Sándor segédlelkész 
(1938) Kutas Elek (1939-1979), Roszik Gábor (1979-1984), Vajda István (1984- 
1999), Havasi Kálmán nyugalmazott helyettes lelkész (1999-2003), Verasztó Sándor 
és Verasztóné Mosoni Edit (2003-).

Segédlelkészek a helyi lelkész mellett: Boros István (1799-1800), Faith Antal 
(1869-1871), Horváth Dezső (1877-1878).

Tanítók: Kalmár László (1784-1787), Polgár Mihály (1788-1790), Halász János 
(1790-1797), Badátzy János (1797-1803), Mendöly János (1803-1804), (!), Görög 
János (1806-1824), Falvay Dániel (1824-1832), Berecz János (1832-1880), Németh 
György (1880-1926), Kiss Lajos (1926-1933), Hegyi Aladár (1933-1948).

A gyülekezetnek 1804 és 1806 között nem volt választott tanítója. Valószínű, hogy 
a lelkész végezte a gyermekek tanítását is. 1937 októberétől 1938 októberéig Szily 
Zoltán helyettesítette a katonai szolgálatra bevonult Hegyi Aladárt, későbbi katonásko
dása alatt Nagy Tibor tanítójelölt, László Ferenc menekült erdélyi tanító és felesége, 
valamint Kutas Elek tanította a gyermekeket.

Felügyelők: Nemes Balogh Ferenc Zalaszentgrót (1784-1821), Szigethy József 
Oltár (1821-?), Iklódi Samu Zalaegerszeg (7-1887), Zaturcsay Zathureczky Márton 
Zsigmondháza (1887-1897), Makrai (Makker) Sándor Egervár (1897-1904), 
Ferenczy (Franz) Győző intéző Pakod (1905-1914), (!), Mesterházy Jenő (1917- 
1938), dr. Mesterházy Ferenc Veszprém (1939-1951), (!), Szilvás Zoltán (1953-1959), 
Tóth Jenő (1959-1983), Sifter Ernő (1983-1997), Svendor Dénes (1997-2004), 
Felföldi László (2004-).

Zalaszentgrót
Lelkészek: Deselvics (Deselvicz) István (1641-1650), Miskolczy Mihály (1651- 

1654), (!), Szenczy György (1669-1671), Lepovics István (?), Laky János (?), Sárossy 
(Sárosi) András (1679-1681), (!), Bokányi Adám (1696-1700), (!), Gauder János 
(1705-1708), Király Máté (1709-1716?).

Segédlelkészek a zalaistvándi lelkész felügyeletével: Lazáry Sándor (1946-1948),
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Kiszely Sándor (1953-1954), Madarász István (1954-1955), Drenyovszky János 
(1955-1956), Németh Zoltán (1957-1962).

Tanítók: Laczkovics Szűcs Gergely (1628-1629), Cassai (Kassai) András, nevelő a 
Hagymássy családnál (1633-1634), Ács (Ách) Ferenc, nevelő a Hagymássy családnál 
(1650-1651), Benedichti János (1670 és 1680 között), N. N. (1680), Kerman (Komann) 
János (1690-1691), Kis István (1695-1697), Francisci Péter (1705-1706), Füstös 
(Fűztői) Péter (1707-1708), (!), Szényi József (1840-1855), (!), Mátis Sándor 
(1857-1863), Boór Lajos (1864-1875), Tóth József (1875), Szűcs Imre egyházi isko
lai tanító (1876-1899), állami tanító (1899-1915), Ludván Sándor állami tanító 
(1914-?), Lenháti (Lenhardt) János állami tanító (7-1933-1937), vitéz Dénes Lajos 
állami tanító (1937-1948).

A JELEN

Az anyagyülekezetben áldásos egyházi élet folyik, amelyben az istentiszteletek és a 
bibliaórák állnak a középpontban. Az istentiszteleteken minden korosztályból (gyer
mek, ifjú, aktív dolgozó és nyugdíjas korú) találunk résztvevőt, de a jelenlevők zömét 
az idősebbek alkotják.

Az iskolai tanítás idején rendszeres a hitoktatás az általános iskolában, az óvodá
ban, valamint a gyülekezeti hittancsoportokban. A jelentős alkalmak közé tartozik az 
ádventi műsoros est, a gyermekek karácsonyi műsora és a templomi anyák napi meg
emlékezés.

A tanévet nyitó és záró istentiszteletet estébe hajló délutáni programokkal -  például 
sportversenyek, bibliaismereti-verseny, zenés áhítat, szeretetvendégség -  teszik mara
dandóbbá. Minden évben a gyermekek műsorral emlékeznek meg Isten szeretetéről az 
aratási hálaadó istentiszteleten.

A gyülekezetben négyszólamú furulya vegyes kórus működik. A kántorhiányt gyü
lekezeten belüli kántorképzéssel oldják meg. 2002 karácsonyára már ennek gyümöl
cse is megérett: Bolla Krisztina első alkalommal szolgált szabályos — korálkönyv 
szerinti -  kántorizálással az istentiszteleten. Egyszólamú orgonaszóval további 
három kislány — Lakatos Rita, Lukács Barbara, Orbán Fiorella — képes kísérni az 
istentiszteleti éneklést. A kántorképzést és a furulyakórust a lelkész vezette. A na
gyobb ünnepek gyermekműsorait a lelkészfeleség — Havasi Kálmánné — állította
össze, és ő tanította be a gyermekeknek.

Bizonyára a most érkezett lelkészházaspár hasonló buzgalommal végzi szolgálatát 
mind az anyaegyházban, mind a nagy múltú szentgróti fíliában. Zalaistvándon ehhez 
jó feltételeket biztosíthat a gyülkezeti ház, amelyet a közeljövőben kezdődő felújítás 
után ismét a hívek és a falu lakóinak használatába kívánnak adni.

Forrásanyag
A déli egyházkerület név- és címtára. Kézirat. 1998.
A Dunántúli Ágost. Hitvall. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1875, Czéh Sándor Nyomdája 
A Dunántúli Ag. Hitv. Ev. Egyházkerület Névtára. Pápa, 1910, Főiskolai Könyvnyomda.
A Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházkerület Névtára. Győr, 1933, Pohámik Nyomda.

316



A Magyarországi Evangélikus Keresztyén Egyházegyetem Névtára. Győr, 1940, Baross- 
Nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája).

Egyházkerületi, egyházmegyei és gyülekezeti jegyzőkönyvek, lelkészi jelentések. 
Espereslátogatási kérdőív, 2003.
Evangélikus naptár, 1986/148. (Zalaistvánd).
Evangélikus templomok. Budapest, 1944, Evangélikus Templomok Kiadóhivatala. Athenaeum. 
Frühwirth Sándor: A zalaistvándi evang. gyülekezet történelmének vázlata. Kecskemét, 1884, 

Nyomatott Tóth Lászlónál.
Harangszó, 1920/26-27. 168. o., 1930/43. 336. o. (Zalaszentgrót), 1938/52. 415. o. (Zala

istvánd), 1939/42. 320. o. (Zalaistvánd).
Havasi Kálmán helyettes lelkész adatközlései, 2000, 2001.
Kutas Elek: A zalaistvándi ev. egyházközség története, 1900-1950. Kézirat. 1951, EOL.
Kutas Elek: A gyülekezet története (Zalaszentgrót). Kézirat. 1971.
Magassy Sándor, id.: Lelkészek és tanítók... Letétben az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 
Nagy István: A zalaistvándi ev. gyülekezet története. Kézirat, lezárva 1951 körül.
Nagy Miklós: A zalaegerszegi ev. gyülekezet múltja és jelene, 1893-1964. Kézirat. E. n.
Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkendet története. I. köt. Sopron, 1924. Székely 

és Társa.
Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek. I. köt. Sopron, 1910, Dunántúli Ág. Hitv. Evang. 

Egyházkerület.
Vajda István lelkész adatközlése, 2000.
Verasztó Sándor lelkész adatközlése, 2005.
Vikár Tibor presbiter adatközlése, 2002, 2003.
Vikár Tibor: Zalaistvánd története. 1998.

|L  ™  /^ tg e tvonn r \W  Duka
J  S/wnenve .----- 1 Hoss/ú' |yasf>osszi^Wnenye _ j — Tpefes/Ieg Jkfa(u
i-T .u****'’̂ '  Nemesl"*!5<!'■ • ,8o9weKeJŵ T
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Ferenczy Andrea 65 
Ferenczy Lajos 142 
Ferenczy Zoltán 236 
Ferentzy (Ferenczi) János 

130, 233, 248
Ferentzy (Ferenczi) László 233 
Ferrarius András 38 
Festetics, gr. 144 
Festetics György 143, 305 
Festetics Kristóf 143 
Festetics László 143, 207 
Festetics Pál 304 
Fichtner Ferenc 49 
Fillinger Ferenc 216 
Filo, lelkész 199; lásd Filo 

Miklós
Filo Miklós 118, 129, 204 
Fischer, Johannes 92 
Fischl András 191 
Fischl János 183 
Fisztrovich György 63, 240 
Flamisch András 191 
Fleischhacker Gusztávné 135 
Fiiszár József 228
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Fiiszár Sándor 130 
Fodor, tanító 130 
Fodor Gyula 282 
Fodor István 110, 115, 200, 

204
Foltin Brúnó, ifj. 156, 157 
Fónyad (Fuchs) Pál 129, 178; 

lásd Fuchs ~ lelkész,
Fónyad ~

Fónyad Pál 55, 113, 121, 129, 
179, 180, 194, 203, 204, 
288; lásd Fónyad (Fuchs) ~, 
Fuchs ~

Forberger Kornélia 283 
Forgách Ferenc 29, 283 
Forgách Mátyás 25 
Forintos Ádámné 215 
Forster Sámuel 175, 183 
Földesi Andrásné, özv. 173 
Földesi Jenő 282 
Földesi Lajos 159 
Francisci Péter 316 
Frankó Mátyás 65 
Frei Flenrik 90 
Frenkl Róbert, dr. 64 
Friedrich János 160, 171 
Frimmel Gyula 151 
Fuchs (Fónyad) Pál, lelkész 

88, 120, 211,230; 
lásd Fónyad ~

Fuchs Pál, tanító 85, 88 
Fuhrmann János 91, 92, 106 
Futácsy Lajosné, özv. 314 
Fux (Fuchs) Mihály 183 
Fülei Kis János 129, 231 
Füstös Ferencné 206 
Füstös (Fűztői) Péter 316 
Gaál Károly 284 
Gaál László 229, 233 
Gál Mária Irma 106 
Gál Sándomé 82 
Galambos László 87 
Galbavi Erzsébet 263 
Gamauf József 84, 88, 123 
Gáncs Béla, id. 303 
Gáncs Béla, ifj. 303 
Gáncs Béláné, ifj. 303 
Garas János 272 
Garas Vilmosné, özv. 169, 272 
Garcsek György 30

Gáspár Pál 175 
Gáti István, dr. 236 
Gauder János 28, 312, 315 
Gazdag Ferenc 31 
Gederocinus János 25 
Gederóczi Harczán Mátyás 24 
Gérczei Dezső 297, 300 
Gerey Ernő 285 
Gerencsér István 87 
Gerencsér Istvánné 173 
Gerencsér József 228, 233 
Gerentsér József 224 
Gergály András 216 
Gergály Dénes 214 
Gergály Sándor 214 
Gergár József 212;

lásd Grégár (Gergár) ~ 
Gerhard Betz 70 
Gerhát Tamás 82 
Gersei Pethő Gáspár 304 
Geschrey György 306, 315 
Geyer Adolf 94, 106, 165, 171 
Giczy Kálmán 166, 170, 300 
Ginge, Horst 167 
Glatz Lajos 124, 130 
Godena Albertné 239 
Gödi Imre 24, 40, 49 
Gógl Árpád, dr. 97 
Goldschmidt Béla 171 
Goszler József 101 
Gosztola László 237, 300 
Gotthard Mihály 161, 170 
Gotthardt Istvánné 275 
Gottstag József 267, 279 
Gömbös Katalin 142 
Gömöry István, dr. 139, 278 
Göndör István 277 
Görög Ernő 185, 195 
Görög János 315 
Görög Lajos 156 
Görög Sándor 291, 300 
Görög Tibor 155 
Gréczi Gábor 195 
Grégár (Gergár) József 228, 

233; lásd Gergár ~ 
Gregersen Lábossá György 65 
Greskovits János 130 
Grieszháber Henrik 102, 107 
Gring János 49 
Grosch Imre 264, 278

Grosch János 161, 171 
Grósz Károly 103, 107 
Grunner Károly 218, 219, 225 
Gselman Mátyás 119, 232, 233 
Gudor Pál 35, 118, 129 
Guoth Gyula 87 
Gusztáv Adolf, svéd király 

209
Gutman Ádám 159 
Gutman Jenő 237 
Guttmann, Manfréd 105 
Gyalog István 52, 103, 259, 

265, 269
Gyarmathy Dénes 278 
Gyarmathy Ferenc 256, 257, 

259-261, 265, 266, 270, 
276, 277 

Gyene Sára 257 
Gyepesi Béláné 117 
Györek László 228 
Győrffy Ferenc 202 
Győrffy Gézáné 198 
Győrffy István 202 
Győrffy János 202 
Győrffy János, dr. 185, 187, 

195, 233
Győrffy József 202 
Győrffy Róbert 198 
Győrffy Sándor 204 
Győrfi Jánosné 90 
György László 159 
Győri Gábor 121, 125, 129, 

130
Győry Mihály 212 
Gyulafy László 30 
Gyulavári (Meisszel) Gyula 

105, 107
Gyurátz Ferenc 47, 50, 63, 94, 

112, 129, 144, 164, 177, 
184, 202, 218, 259, 268, 
285, 292, 307 

Gyurcsek János 30, 31 
Gyűrűi Dezső 221 
Haas, Domonkos 159, 171 
Haasz Anna Lenke 236 
Habsburg Mária, magyar 

királyné 16 
Hada Jánosné 117 
Hafenscher Károly, ifj. 148, 

150, 156, 222, 225
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Haga Ferenc 82 
Haga Ferencné 82 
Hagymássy István 312 
Hagymássy János 312 
Hagymássy Péter 312 
Hagymássy Miklós 312 
Haidt Bálint 208,210,212 
Haidt Pál 210,212 
Haidt Péter 111, 115,232,233 
Hajas Gyula 233 
Hajgató Gergely 28 
Hajnal Gábor 21 
Halasy Endre 55, 115 
Halász Béla 52, 72, 76, 79, 102 
Halász János 315 
Halász Józsefné 109 
Halász Kálmán 295, 300 
Halász Sándor 117, 122, 125, 

128-130 
Halka Sándor 152 
Halvax Gyula 73, 78, 136 
Halvax Károly 106 
Hám Józsefné 70 
Hammel János 138 
Haniffel Emmi 120 
Haniffel Márta 126, 131 
Haniffel Sándor 185, 195 
Hanthó Jenő 237 
Hanzel László 70 
Hargitai Erzsébet 167, 171 
Hári Tibor, dr. 64, 173 
Harmadás Lajos 117, 130 
Harmati Béla, D. dr. 59, 63, 76, 

78, 97, 105, 114, 122, 125, 
126, 128, 137, 149, 154,
170, 180, 192, 194, 204,
209-211, 223, 232, 237, 
245, 258, 271,288, 297,315 

Harmónia Mihály 160, 170, 171 
Harsányi Géza 135 
Háry Lipót 21, 166 
Hass János 50 
Hassághi Dénes 174 
Hassághi Ferenc 174 
Haubner Máté 45,63,93, 111, 

119, 163, 182, 193, 201,
207, 229, 231, 243, 251,
255, 265, 267, 275 

Hauser Henrik 100, 107 
Havas (Tischler) Ferenc 112, 115

Havasi Dezső 237 
Havasi Kálmán 159, 169, 170,

171,312,315 
Havasi Kálmánná 316 
Havelka Károly 70 
Hazay Árpád, dr. 248 
Hegedűs János 267, 279 
Hégely Sándor 237 
Hegyfalusi György 31, 42, 61 
Hegyháti János 55, 121, 125, 

126, 129, 130, 300 
Hegyháti Jánosné 173 
Hegyi Aladár 309, 315 
Heineck (Hainek, Heinek) 

Bálint 184, 195 
Hencz Lajos 146 
Henrik Péter 279 
Herber Henrik 105, 107, 270 
Hercegszöllősi János 27 
Herencsár Imréné 159 
Héricz Jenő 126, 130, 179, 

194, 203,204
Héricz Sándor 123, 193, 195, 

202-204, 246, 248 
Héricz Zsigmond 124, 193, 

195
Hering János 44, 52, 147, 152, 

153
Hemád Tibor 155, 156, 157 
Hertelendy Zsigmondné 153 
Herther Márton 171 
Hetyei András 28, 30 
Hidas János, dr. 65 
Hidegkúti András 49 
Hild Henrik 103, 107, 269 
Hildebrand Elek 232, 233 
Hildgrut, tanító 159, 171 
Himler Ádám 183 
Hodorics Jenőné 206 
Hodoscsek (Hodostsek) József 

232, 233 
Hódul Mária 263 
Hofhalter Rudolf 24 
Hofmann (Hoffmann) Péter 

233
Hohenberg Farkas 25, 175,

194
Holcz, Michael 262, 278 
Holdráits Mihály 263, 278 
Holéczy Mihály 253

Hompó József 117 
Honthy István 98 
Honthy Károly 284 
Homyánszky Pál 274, 279 
Horsetzky Jenő 194 
Horváth Andor 78 
Horváth Béla 217, 225, 291 
Horváth Benedek 39 
Horváth Dezső 315 
Horváth Ferenc 121, 125, 129, 

130, 192, 194, 195 
Horváth Ferencné 214 
Horváth György 207, 211,232 
Horváth Györgyné 206 
Horváth István 109 
Horváth János 25, 55, 206, 

209, 212, 261 
Horváth Jánosné 250 
Horváth József 49, 87, 92, 

110, 115, 123, 129, 130,
147, 151, 153, 156, 161,
228, 267, 268, 279 

Horváth József, dr. 133, 139 
Horváth Kálmán, id. 194 
Horváth Károly 126, 130, 250 
Horváth Károlyné 145, 250 
Horváth Lajos 51, 53-55, 58, 

62, 83, 86, 11 2 -  115, 120, 
129, 135, 136, 178, 187,
194, 203, 210, 211, 225,
230, 244, 247 

Horváth Márk 33 
Horváth Mihály 112, 115, 

241, 247, 248
Horváth Miklós 131, 237, 

295, 300
Horváth Olivér 49, 177, 178, 

187, 194
Horváth Olivérné 178, 194 
Horváth Pál 123, 130, 166, 

167, 171, 192,233,259 
Horváth Sándor 44, 48, 109, 

123, 124, 130, 144, 206 
Horváth Sándomé 206 
Horváth Viktomé 282 
Horváth Vilmosné 117 
Horváth Zsigmond 44, 144 
Horváthné Vármos Katalin 82 
Hosius Jakab 25, 175, 194 
Hosszú Istvánná 239
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Hosszú János 239 
Hrabovszky Flóris 284 
Hrabovszky István 44, 181, 

242
Hrabovszky Jakab 252, 277 
Hrabovszky János 161 
Hrabovszky Sámuel 45, 63, 

200, 267 
Hrancsik Pál 273 
Hricó Iván 133 
Hricó Ivánné 133 
Huber Katalin 235 
Hugyecz András 151, 156 
Hunyadi, gróf 104, 267 
Hunyadi László, dr. vitéz 293, 

300
Hunyady Nepomuk János 267
Huszár András 30
Huszár Endre 82
Huszár Gál 17
Hutter Zsigmond 49
Hütter Lajos 176, 177, 194,202
Ignácz Imre 237
Ihász Lajos 47, 64
Ihász László 115
Iklódi Samu 315
Iklódi Szabó József 31
Illés Józsefné 214
Imre Istvánné 82, 87
Imre Jánosné 214
Imre József 82
Imre Józsefné 239
Inke Cunigunda 162
Inkey, földbirtokos 74, 119
Isó Dorottya 65
Isó Károly 235
Isó Zoltán 65
Ittzés János 59, 65, 74, 77- 

79, 84, 85, 87, 97, 104, 114, 
137, 150, 152-154, 156, 
169, 180, 204, 223, 231, 
245, 246, 273, 289, 299 

Ittzés Mihály 136 
Ittzés Zsigmond, dr. 48, 51, 

54, 62, 115, 120, 124, 135, 
187

Ivanics Mihály 248 
Ivánkó Péter 34 
Iványi Sándor 31, 44 
Jakab Ákos 152

Jakab Jolán 173 
Jakab Sándor 237, 315 
Jáki András 237 
Jakobey Károly 112 
Jáksó Pálné 70
Jakus Imre 53, 55, 167, 236, 

237, 257, 258, 277, 293, 
294, 295, 300 

Jakus Péter, dr. 142 
Jalmbovits Pál 277 
Jamrich Béla 54, 62, 83, 87, 

115,209
Jáni (Jany, Jánny) János, dr.

64, 65, 282 
Jankovich, gróf 49 
Jankovics Béla 65 
János Pál, II., pápa 19 
János, veszprémi püspök 180 
Jánosa Ferenc 82, 87 
Jánosa Ferenc, id. 82 
Jansa Ambrus 25 
Járfás Pál 106 
Javomiczky Ervin 126, 131 
Jekisa Béla 228 
Jekisa József 228 
Jekisa Lajos 228 
Jellasich, horvát bán 243 
Jenei Károly 235 
Jennei Károly 283 
Jennei Klára Heléna 283 
Jetter Andrásné 90 
Jó (Jós) Henrik 106 
Johann Endre 250, 278 
Jónás István 95, 96, 102, 107 
Jónás Lajos 52, 146, 151, 152, 

153
Joó János 28, 304 
Joós (Joss) György 30, 31, 39 
Józsa Márton 168, 170, 171, 

236, 237
Józsa Zsigmond 200, 204 
József, II., magyar király 20, 

33, 43, 83, 200, 214, 215, 
283, 290, 304, 305 

Jung János 235 
Junkuncz Sándor 201, 204 
Jusztusz Henrik 90 
Jusztusz János 90 
Kádár Gyula 85, 86, 88, 257 
Kadlicskó István 255

Kadlicskó Károly, dr. 142 
Kadlicskó Sándor 250, 278 
Kajtár Ádám 142 
Kakas József 259, 278 
Káldy Gyula 63 
Káldy János 63 
Káldy József 120, 127, 129, 

177
Káldy Lajos 115 
Káldy Zoltán, D. 57, 58, 63, 

76, 78, 114, 120, 148, 167, 
179, 192, 203, 222, 223, 
245, 247, 258, 273, 296, 
299, 311

Kálmáncsehi Balázs 49 
Kálmáncsehi Sánta Márton 32 
Kalmár Lajos, ifj. 228 
Kalmár László 305, 315 
Kalmár Zoltán 83, 155, 178, 

194
Kamondi Adolf 138;

lásd Kamondi (Klenner) ~ 
Kamondi (Klenner) Adolf 

138, 139;
lásd Kamondi ~, Klenner ~ 

Kanizsai György TI 
Kanizsai Orsolya 25, 174, 180 
Kapi Béla, D. 47, 49, 51, 63, 

76, 78, 83, 86, 94, 98, 103, 
104, 113, 120, 128, 129, 134, 
136, 138, 145-147, 151, 
152, 155, 165, 177, 187, 189, 
203,208,211,219, 220, 232, 
256,259, 261,265,269,272, 
286, 294, 298, 308,314 

Kapi Rezső 176, 194, 248 
Kapi Zoltán 65 
Kápli István 201, 204 
Karácsonyi János 17 
Kardos János 206 
Kardos Jánosné 206 
Kardos József 78, 79, 170, 

171,211
Kardos Keresztelő János 

182, 195,241 
Kárevits János 130 
Kari János 268, 279 
Kamer Ágoston, dr. 179, 236 
Kamics Jenő 117 
Károly Ferenc 239, 247
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Károly, III., magyar király 19, 
31,35,37,109,122,198,199 

Károly István 26 
Karsai Tibomé 250 
Karsay László 176 
Karsay Sándor 47, 63, 144 
Karuffa, lelkész 49, 118, 129 
Kasnyik György 142 
Kaszaházy Antal 298 
Kaszás Benő 275 
Kaszenyicky János 283 
Katona Árpád 228 
Katona János 242 
Kebeley Péter 211 
Kelemen Istvánné 142 
Kemény Lajos 130 
Kendeh Anita 64 
Kendeh K. Gusztáv 142, 156 
Kendeh-Kirchknopf László

82, 84, 87, 150, 223, 289 
Kenyeresi István 34 
Kercsmár Sándor 21, 246 
Kerecsényi László 33 
Kereszt Tivadar 80
Kéri János 72, 75, 79 
Kerman (Komann) János 29, 

31, 316
Kertész Károlyné 142 
Keszling Sámuel 314 
Kettenbach Jakab 50 
Keysznik (Küsznich) Tamás 25 
Király József 144 
Király Magdolna 117 
Király Máté 28, 31, 42, 61,

312.315
Király Mátyás 218, 285, 286,

299.315
Király Sándor 261, 278 
Kirchknopf József 186, 195 
Kimbauer Gyula 176, 194 
Kimbauer Mihály 254 
Kis Ádám 305, 315 
Kis Bertalan 33-35, 40, 63,

83, 128, 207, 239, 298
Kis István 32, 33, 306, 311, 

315, 316
Kis János, püspök 31, 45, 63, 91, 

92, 97, 100, 104, 110, 161- 
163, 181, 201, 242, 243, 253, 
254,263,264, 267,268,274

Kis János 160, 161, 170, 263 
Kis Péter 44
Kis Tatay Imre 254, 264, 275;

lásd Tatay ~
Kiss Béla 87,211 
Kiss Bódog Zoltán 64, 282 
Kiss Dániel 123, 130 
Kiss István 245 
Kiss János 109,147, 151, 153, 

156
Kiss Jánosné 109 
Kiss József 244, 246, 247 
Kiss Lajos 284, 308, 315 
Kiss László 214 
Kiss Ödön, dr. 80, 164, 171 
Kiss Sándomé, özv. 113 
Kiss Tünde 82 
Kissné Schád Éva 235 
Kissné Tatár Éva 112 
Kisváradi Sándor 300 
Kiszely Sándor 79, 171, 314, 

316
Klaszekovics István 38, 63 
Klein Endre 279 
Klein Gusztáv 268, 279 
Klein Henrik 163, 171 
Klein Miksa, dr. 195 
Klenner Adolf 106, 115, 138; 

lásd Kamondi ~, Kamondi 
(Klenner) ~

Klenner Rezső 269 
Klenovics Imréné 117, 130 
Klesch Dániel 40 
Klotz Kálmán 70 
Klotz Péter 70 
Kniesz János 101, 107 
Knoch János, ifj. 133 
Koch Béla, dr. 235 
Koch Gottlieb 175 
Koch Gyula 70 
Koch János 177 
Koch Mihály 175, 183, 194 
Kóczán Béla 64, 173 
Kocsmáros Tibor 222 
Kocsondi József, ifj. dr. 142 
Kodák Lajos 257 
Kodela Imre 117 
Koháry Ferenc 65 
Kohut Mihály 49, 176, 194 
Kokot Lujza 50

Kóla János 38 
Kolatschek, dr. 50 
Kollár János 253 
Kollonich Lipót 19, 42 
Kolontáry Gyula 142 
Koltai (Kuchen) János 

277-279; lásd Kuchen ~ 
Koltai Erzsébet 214 
Koltai István 214 
Koltai József 214, 224 
Koltai Laky Mihály 259, 278;

lásd Laky ~
Koltai László 215 
Komjáthy Lajos 139, 235, 237 
Kontor János 248;

lásd Kontor, Jan 
Kontor, Jan 262, 278;

lásd Kontor János 
Koósz József 117 
Korcsmár József 115 
Korén István 245 
Korontos Sándor 82 
Korossy Lajos 104, 107, 
Korzicska Róbertné 70 
Kossuth-fiúk 216 
Kossuth Lajos, kormányzó 

45, 306
Kostyál László, dr. 282 
Kotai István 224 
Kotay József 224 
Kothay András 224 
Kottár Mihály 25 
Kovács, tanító 207, 211 
Kovács Béla 194 
Kovács Etelka 299 
Kovács Ferenc 119, 127, 129 
Kovács Géza 155, 156 
Kovács György 235, 248 
Kovács Ildikó 235 
Kovács István 206, 212, 268, 

279
Kovács János 131 
Kovács János, dr. 286, 300 
Kovács Jánosné, özv. 173 
Kovács Jolán 278 
Kovács József 239 
Kovács Lajos 278 
Kovács Lajosné, dr. 151 
Kovács Mihály 49, 129, 218, 

219, 225, 292
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Kovács Miklósné, dr. 142 
Kovács Pálné 70 
Kovács Vilmos 159 
Kovács Vilmosné 159 
Kovács Zoltán 127, 131 
Kovacsics János 206 
Kovácsik Márton 263 
Kovácsné Tóth Márta 65 
Kovásznai Tamás 250 
Kováts Péter 64, 133 
Kováts Pétemé 133 
Kozma Miklós 129, 200, 204 
Körmendy György 123 
Kőröshegyi Adrienn 70, 78 
Körösi Imre 38 
Körti Gergely 30 
Kőszeghy Tamás 128 
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna 

90, 97, 106 
Koszi Ottó 106 
Köveskuti Gergely 26 
Kövessy Károly 156 
Kövessy Sándor 156 
Krajczár Ferenc 303 
Krámer György 102, 107, 268 
Kránicz János 82, 87, 206 
Kránicz Zoltán, dr. 142 
Krcsmai János 264, 278 
Krenner Jenő 298, 300 
Kring Gyula 163, 171 
Kring Henrik 268, 279 
Kring Jenő, dr. 135, 139 
Kring József 71, 79, 106 
Kring Miklós 268, 279 
Krizsán András 210 
Krizsán József 163, 254, 255, 

263, 264, 275, 277 
Krizsán Pál 161,253,259, 263, 

274, 277, 278 
Krizsán Tamás 41, 61;

lásd Krizsán (Krisán) ~ 
Krizsán (Krisán) Tamás 40;

lásd Krizsán ~
Krug Gyula 134 
Kuchen János 256, 277;

lásd Koltai (Kuchen) ~ 
Kukovits Éva 262 
Kulcsár Gábor 233 
Kulcsár György 21 
Kulifay Albert 167

Kund Vince 46, 62, 139
Kundl, Vincenz 71, 79
Kurcz György 47
Kurz József 175
Kustán József 303
Kustra Csaba 97, 106, 168,

170, 171,237
/

Kutas Adám, dr. 65 
Kutas Elek 55, 57, 62, 73, 76, 

230,233,244, 294,300,309, 
310, 311, 315

Kutas Kálmán 286, 287, 298, 
299

Kutasi Istvánná 298 
Kuti Géza 154 
Kutsán Pál 91, 106 
Kuzmics István 35, 109, 182, 

199,200, 204, 228, 241,246, 
247

Küffer János 256, 278 
Küher Józsefné 206 
Laborczi Zoltán 155, 156, 194 
Lackner Ernő 279 
Lackner Pál 65
Laczkovics Szűcs Gergely 312, 

316
Ladila József 83 
Ládonyi (Ladila) György 72, 

79, 204
Ládonyi Attila 133 
Ládonyi Ferenc 24, 34, 39, 40, 

49, 61
Lágler Béla 55, 57, 62, 83, 87, 

191,208,209,211,222,247, 
297

Lágler Ede 195 
Lágler György 44, 129, 253 
Lahman Márton 101 
Lajos, II., magyar király 16 
Lájpczig Antal, dr. 195
Lájpczig János 44

/Lakatos Adám 44 
Lakatos Ferenc 224 
Lakatos György 55, 115, 125, 

130, 294, 300 
Lakatos Rita 316 
Laki János 26 
Laki József 49 
Lakits György 188 
Laky István 123, 130, 242

Laky János 92, 161, 163, 170, 
315

Laky Mihály 163, 170, 264;
lásd Koltai Laky ~

Lampért Gábor 169, 170, 171, 
235, 237

Lancsák István 206 
Lancsák Istvánná 206 
Landek Gyuláné 159 
Lángi Károlyné 303 
Lantos Imre 103, 107, 270 
Lányi Kálmán 284, 300 
Lányi Mihály 252, 263, 277 
Laskarin Hermin 50 
Laskó Máté 34 
Laskói János 83 
Lasnár Gergely 29 
László, IV., magyar király 

122
László Ferenc 315 
László Károly 201, 204 
László Miklós 219, 286, 308, 

314
László Sámuel 44 
Laucsek György 274, 275;

lásd Laucsek (Lautsek) ~ 
Laucsek (Lautsek) György 

254, 279; lásd Laucsek ~ 
Laucsek István 254, 264;

lásd Laucsek (Lautsek) ~ 
Laucsek (Lautsek) István 233, 

253, 264, 278; 
lásd Laucsek ~

Lazáry Sándor 314, 315 
Ledig János 276 
Légrádi Gergely 36, 206, 211 
Lehel László 294, 300 
Lehner János, dr. 130 
Lehner János 212 
Lehner Vilmos 130
Lehoczky András 95, 106

/
Lehoczky Éva, dr. 142 
Lelbach Keresztély 85, 86 
Leli Lajosné 82 
Lema, A. 311 
Lénárt Benedek 29, 42, 61 
Lendvai Mihály 29 
Lengyel Dezső 195 
Lengyel Lajos 194 
Lenháti (Lenhardt) János 316
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Lenhardt János 308;
lásd Lenháti ~

Lenthi Imre 25 
Lepovics István 315 
Lethenyey István 26 
Lévay László 91, 106 
Lichtenvalder János 305 
Lichtl Károly 96, 106 
Liguszti Pál 92, 106, 161, 259, 

278
Linde Gábor 104, 107, 268 
Linde Konrád 91, 106 
Lipót, I., magyar király 18, 42, 

49, 199, 240,313 
Lipták Béla 146 
Liska Endre 49, 270, 279 
Litvay Endre 177, 178, 194 
Lobkovicz Poppel Éva 23, 24 
Lolbert Miklósné 303 
Lomjánszky István 286 
Loncsár Vendelné 82 
Loós Csaba 222, 300 
Loós János 55, 194, 221, 222, 

225, 294, 295, 300 
Loós Zsuzsanna 222 
Lovas Béla 271,279 
Löbel Konrád 71, 79, 106 
Löké Sándor 181, 195 
Lőrinc György 256, 278 
Lőrincz Ildikó 109 
Lőrincz Lajos 257 
Lucáé János 30 
Ludván Sándor 316 
Lukács Barbara 316 
Lukács József 265 
Lukács Károlyné 303 
Lukasovits, Martin 262 
Luther Márton, dr. 16, 24, 32, 

34, 111, 143 
Lux Gyula 70 
Lux Rezső 136, 139 
Macher Lajos 106 
Maczkó István 265 
Madár Rezső 229, 233 
Madarász István 70, 73, 74, 

76-79, 99, 104, 105, 171, 
271, 314, 316 

Madarász István, dr. 65 
Magassy Dániel 313 
Magassy Dávid 44

Magassy Sándor, id. 143, 150, 
274

Magyari István 17, 38 
Magyari Miklós 52, 151 
Máj Géza 107 
Máj Hajnalka 159 
Máj Henrik 90, 279 
Máj Lajos 159 
Major Jenő 139, 177, 237 
Majthényi György 251, 258 
Makai Gézáné 70 
Makovecz Imre 59, 236 
Makrai (Makker) Sándor 315 
Makrocs Sebestyén 25 
Malaga Elza 120, 244 
Malatidesz József 216, 225 
Mallekóczy Miklós 22, 25 
Mangin Károlyné 

Rotter Vilma 307 
Manninger Gusztáv Adolf, dr. 

156
Mányák Éva 82 
Marecsek Márton 263, 278 
Márfi György 30 
Mária Terézia, 

magyar királynő 26, 35, 37,
109, 118, 122

/
Marics Éva 83 
Marics István 87 
Marjai Ferenc 113, 114; 
lásd Marjai (Miszel) ~
Marjai (Miszel) Ferenc 113, 

115; lásd Marjai ~
Márkus Józsefné 303 
Márkus Mihály, dr. 78, 128, 

152-154
Maróthy Zsuzsanna 312 
Marschalkó Jenő 171 
Marth Béla 190, 195 
Marton Istvánné 214 
Márton János 107 
Marton Miklósné 214 
Marton Sándor 221, 225 
Mártoni Márton 49, 291, 300 
Mártony Elek 50 
Martos (Mayer) István 195 
Masnitzius (Masnitius) János 

251,252,277 
Mátis István 156, 157 
Mátis Sándor 231, 233, 316

Matkovich István 63 
Matkovich Pál 43, 44, 63, 110 
Matolai János 130 
Matolcsy Sándor, dr. 78 
Matolcsy Sándomé, dr. 78 
Matota János 24 
Mátrai Zoltán 70, 79, 80 
Matus Klára Krisztina 150 
Matusik Judith 263 
Matusik Mária 263 
Matusné, dr. Sényi Klára, dr. 

142
Matustyák György 263 
Matyék, Jan 262 
Mau, C. 311 
Maximilán, Miksa I., 

magyar király 30 
May József 78, 79 
Máy József 139 
Mayer József 164, 165, 171 
Mechwarth Ernő, br.

103, 265, 269
Medgyaszay Vince 78, 146, 

151, 152
Medgyesi József 271 
Meinhardt Andrásné, özv. 273 
Meinhardt József 272 
Meisszel Gyula 105, 269;

lásd Gyulaváry (Meisszel) ~ 
Melicskó Miklós 212 
Melius Juhász Péter 32 
Mencz Zsuzsanna, dr. 142 
Mendöly János 315 
Mensatoris Mátyás 29 
Mentz Sebestyén 270, 279 
Menyes Gyula 66 
Menyhár István 52, 145—

149, 151-153, 156, 194, 
272, 300

Mennykő Mihály 252 
Mérey Károly 258 
Mémyi Ádám 50 
Memyi Sámuel 49 
Mesterházy András 142 
Mesterházy Ernő 64 
Mesterházy Ferenc 147, 148,

150, 155, 156, 309, 311 
Mesterházy Ferenc, dr. 315 
Mesterházy János 212 
Mesterházy Jenő 156, 315
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Mesterházy Margit 179, 194 
Mesterházy Márta 65 
Mesterházy Sándor 26, 36, 46, 

48, 51, 53, 62, 86, 113, 118, 
124, 127, 135, 136, 177, 181, 
187, 188, 198, 199, 201- 
204, 208,210, 240, 246 

Mesteri Pál 29 
Mészáros Ernő 156 
Mészáros István 123, 130 
Mészáros Károly 142 
Mészáros László 256, 278 
Mészáros Sándor 72, 79, 166, 

170, 225
Mezibrodszky István 91, 106, 

160, 170
Mezibrodszky Pál 160, 170,171 
Mező Beatrix 70 
Mezősi Árpád 102, 107 
Mezőszegedi Szegedy Ferenc 

228
Mihalovits (testvérek) 135 
Mihály Sándor 52 
Mihályfi Ernő 55, 56 
Mihályi Károly 278 
Mikler Győző 49 
Mikó Zsigmond 259, 278 
Mikola László 142, 154, 156 
Millner Ferenc 253 
Miskey Ádám 61, 199 
Miskey (Miskei) Ádám 42; 

lásd Miskey ~
Miskolczy Mihály 207, 211, 

312, 315
Miskolczy (Miskolczi, 

Miskoltzy) Mihály 28; 
lásd Miskolczy ~

Miszel József 117 
Miszel Sándor 117 
Mitykó János 250 
Mitykó Zoltán 147, 151, 153, 

156, 300
Mizerák Istvánné 250 
Mód Lénárt 44 
Mohar József 212 
Mohaupt Osvald 298 
Molenda Eduard 175 
Molitoris György 22, 298, 300 
Molitórisz János 52, 224, 287, 

293,295, 298, 309,314

Molnár Gyula 115 
Molnár Istvánné 133, 303 
Molnár János 109 
Molnár Lajos 55, 85, 88, 211 
Molnár Lajosné 82 
Molnár Sándor 244, 246, 248 
Mónus László 96, 97, 106 
Morandini Román 177 
Morandini Tamás 285 
Morandini, Valentin 112 
Mórocz Attila 142 
Muntág Andor, dr. 258 
Muraközi György 38 
Muraközi Miklós 239, 247 
Muray Vigil István 239, 240, 

247
Murmann Mihály 43, 44, 62 
Musay püspök 22, 24-27, 

32,35,40,41, 118, 128, 198, 
240; lásd Musay Gergely 

Musay Gergely 22, 27-31, 
33-36, 40, 63, 143, 150, 
207, 240, 247; 
lásd Musay püspök 

Musich Pál 25 
Mühl Gusztáv Adolf 79 
Müller András 101 
Müller Dániel 91 
Müller Róbert 52 
Müller, Johann 99 
Nádasdv Ferenc 18, 34-36, 

109,251
Nádasdy Ferenc, III. 18, 40 
Nádasdy Tamás 18, 25-28, 

33-35, 118, 126, 127, 174, 
180, 198

Nádassy Ferenc 79
Nádassy Kálmán 75

/Nagy Ágnes 64, 133 
Nagy Béla 208, 209, 212 
Nagy Dániel 299 
Nagy Erzsébet 126, 131 
Nagy Ferenc 118 
Nagy Gábor 115 
Nagy Gyula 169, 272 
Nagy Imre 156 
Nagy István, püspök 63, 161 
Nagy István 218,219,224,248, 

286, 287, 290, 293, 298- 
300, 307, 309,314,315

Nagy János 119, 130, 262 
Nagy Józsefné 156 
Nagy Károly 44 
Nagy Károlyné 250 
Nagy Lajos 52, 146 
Nagy László 271, 279, 300 
Nagy Mihály 275 
Nagy Miklós 55, 136, 282, 

284, 287, 288, 293, 298, 
299, 309

Nagy Sámuel 126, 130 
Nagy Sándor 217, 225, 287, 

306
Nagy Tamás 59, 78 
Nagy Tibor 315 
Nagybocskai Tamás 59, 62, 

64, 82, 87
Nagybocskai Vilmos 86, 87, 

88
Nagyfi Csikós Gergely 199

r

Nagyné Szeker Éva 64, 142, 
149, 150, 154, 156 

Nándor (Novák) János 225 
Nándor János 217, 218, 220;

lásd Nándor (Novák) ~ 
Neczkár Károly 275, 279 
Nemes Balogh Ferenc 315 
Nemes György 278 
Németh Béla 120, 130, 178, 

194, 271,279
Németh Béláné Pados Emma 

179 194
Németh Ferenc 147, 151, 153, 

156
Németh Ferencné 142 
Németh Géza 210 
Németh György 146, 307, 

308, 315
Németh Gyula 152, 233 
Németh István 130, 208, 210, 

212, 220, 293,294,300 
Németh Károly 146, 151, 153, 

156
Németh Lajos 173 
Németh Margit 195 
Németh Mihály 263, 278 
Németh Nándor 70 
Németh Pál 47, 48, 62, 85, 86, 

123, 130, 193, 202 
Németh Róbert 70
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Németh Sámuel 63 
Németh Sándor 124, 130, 165, 

166, 170, 259, 265,271 
Németh Tibor 77, 79, 115, 171 
Németh Vilmos 218, 225, 291, 

292, 300
Németh Zoltán 55, 115, 171, 

194, 237, 277,314,316 
Némethi János 32, 150 
Nendtvich Andor 272 
Neogrády Mihály 252, 277 
Nerolodi János 175, 182, 195 
Neudtvich Andor 169 
Neusinger János 49 
Niklesz Fülöp 183 
Niklné Dombi Katalin 65 
Novák Ádám 228 
Novák Elek 146, 229, 230, 233 
Novák Jakab 92 
Novák János 117, 283,
Novák János Jakab 161, 162, 

252, 277
Novák József 228 
Novák Józsefné 214 
Novák Lajos 44 
Novák Mátyás 228 
Novák Mihály 228 
Novák Pál 228 
Novák Sándor 291 
Nováki János 31 
Nyáry Erzsébet 257, 266, 276 
Nyirő Károlyné 70 
Nyíró Zsigmond 130, 200, 

204, 305, 315
Obrtlik János 274, 277, 279 
Ochsz Károly 101 
Octaviánus, római császár 174 
Odor Géza 300 
Omaszta Imre 251, 258, 277, 

278
Opel, Johan Cári Anton 143, 

156
Oppel Imre 146, 314 
Oppel Károly 144, 145, 156 
Oppel Ödön 144, 156 
Opperheim József, id. 159 
Opperheim József, ifj. 159 
Orbán Béláné 82 
Orbán Fiorella 316 
Orbán György 156

Ordass Lajos, D. 63,73,114,179 
Orsich György 28, 312 
Ossak István 262, 278 
Ostffy Mihály 63 
Oswald, Völkel 95 
Oszterhuber Tarányi József 216 
Ottlyk Ernő, dr. 148, 167 
Ottóffy Attila 70 
Ottóffy Ottó 78, 80 
Óvádi Sándor 142 
Ördög Endre 65
f f

Orszigety (Reichel) Lajos 
256, 266, 278 

Paál Enikő 282, 289 
Paananen, Ilmo 237 
Pagáts Tamás 263 
Paksi Mihály 130,258, 278 
Paksi, tanító 37, 122;

lásd Paksi Mihály 
Pál Ferenc 239 
Pál Ferencné 117 
Pál István 193, 195 
Pál Miklós 219 
Pálfi Istvánné 206 
Pálfy Miklós 300 
Páll Miklósné, dr. 173 
Pálmai Ferenc 87 
Pálmai Ferencné 82 
Pálmai István 279 
Palotai István 250 
Pálvölgyi testvérek 76 
Pammer János 130 
Pankasz Jánosné 173 
Pap József 117 
Pápai Mihály 202 
Pápay János 28 
Papp Géza 173 
Papp Istvánné 82 
Papp János 126, 130 
Papp József 130 
Papp Lászlóné 173 
Papp Miklósné 206 
Papp Sándor 173 
Papszt Zoltán 159 
Pártái (Bertel) József 279;

lásd Bertel ~, Pártái ~
Pártái József 97, 268;

lásd Bertel ~
Paskó János 263 
Pasqua, Georg 262

Pasqua, Martin 262 
Pataki Pál 49, 229, 233 
Pataky Béla 119, 126, 130, 145 
Pataky Géza 119, 127, 131 
Patkó Bandi 92 
Patzner Emília 106 
Payr Sándor 23, 27, 33, 34, 40, 

41, 128, 143, 150, 159, 198, 
200, 207, 251,252, 274,312 

Pázmány Péter 18, 22 
Pécsek János 49 
Pécsi Jenőné 206 
Pécsi László 117 
Pehm (Mindszenty) József 20 
Peitler Kálmánné 70 
Pelőcz Jánosné 206 
Pemflinger Katalin 32, 33, 83 
Perényi Zsigmond 251 
Perlaky Dávid 44 
Perlaky Gábor 63, 199, 200 
Perlaky György 24, 49, 239, 

240, 247
Perlaky János 49, 199, 204, 

240
Perlaky József 63 
Pemeszi Farkas 33 
Persek Andrásné 117 
Pesthy Pál, dr. 52 
Petánczi János 35, 118, 129 
Péter Ádám 50 
Péter Aladámé 303 
Péter Henrik 93, 106 
Péter Imre 250, 303 
Péter István 309 
Péter Tibomé 303 
Péterfy László 236 
Péterfy Sándor 176, 194 
Péteri Istók 215 
Pétemé Balassa Mária 133 
Peti János, dr. 133 
Petőfi Lászlóné 303 
Petrik Dezső 194 
Petrovics Pál 275, 279 
Petter János 79, 101, 107 
Petz Fülöp 90 
Petz János 98 
Pfeifer Zoltán 173, 194 
Pfeiffer János 246, 248 
Pfeiffer Jánosné, özv. 189 
Pfeiffer Zoltán 173, 195

329



Pfeiler Károly 130 
Pfendschack Lajos 278 
Pintér György 117 
Pintér János 222, 288, 289, 

295-297, 299, 300, 311 
Pintér Jánosné 90 
Pintér Józsefné 206 
Pintér Sándomé 90 
Pinterics Imre 135 
Pintémé Kovács Ágnes 142 
Plevniczky Pál 84, 88 
Plivelics Fülöp 50 
Plöchl János 173 
Póczik Henrik 272 
Pocsit (Pontsits) György 207, 

211
Podmaniczky Károly, br. 63
Pofi Gáspár 160, 171
Poglits, tanító 51
Pohánka Gyula 246, 248
Polgár Mihály 315
Polgár Rózsa 154
Pólón József 97, 107, 268
Polster Gyula 124, 130, 195
Polster János 79
Pongrácz Antal 112, 115,283;

lásd Pongrácz (Pongrátz) ~ 
Pongrácz (Pongrátz) Antal 

110, 115, 306, 315; 
lásd Pongrácz ~

Pongrácz Ferenc 45, 62, 110, 
112, 139, 201; 
lásd Pongrácz (Pongrátz) ~ 

Pongrácz (Pongrátz) Ferenc 
110, 115, 182, 195; 
lásd Pongrácz ~

Pór János 279 
Porkoláb Ferenc 291 
Porkoláb Gyula 285, 299 
Porkoláb Sámuel 291 
Posch Adolf 225 
Posch György 183 
Posch Zsigmond 144, 146, 

147,156
Potzner (Poczner) Konrád 163, 

171
Potyondy Klára 142 
Potyondy Sándor 142, 154 
Potyondy Sándor, ifj. 154 
Potyondy Zoltán 142

Prajner Erzsébet 175 
Pratscher János 225 
Pringer Mihály 252, 277 
Proksa János 250 
Prónay Dezső, br. 63 
Pukancsik Márton 264 
Pummer Adolf 185, 195 
Pusztai László, dr. 87, 211, 

222, 244-247 
Pusztai Pál 28
Pusztai Remete Márton 243, 

247
Puxbaum Etelka 195 
Raab Henrikné 90 
Raball Ferenc 192, 195 
Rádly Ottó 142 
Radó Ignác 63 
Radó Kálmán 64 
Radó Lajos 63
Radvánszky Albert D., br. 120 
Rafael József 167, 170 
Rafaelné Pecsenya Anna 167, 

170, 171,237
Raffainé Giener Mariann 90 
Rajczi András 49, 239, 240, 

247
Rajczi (Rajczy, Rajki, Rajky) 

András 26; lásd Rajczi ~ 
Raj ki János 26 
Rajki Pál 26
Rajnainé Tüsér Judit 117 
Rajz József 135 
Rakicsányi István 49 
Rákóczi Ferenc, II., fejedelem 

42, 285
Rákóczi György, I., fejedelem 

18
Rakssányi Dezső 83 
Rakssányi Zoltánná Szenteh 

Katinka 261 
Rangli Ferencné 70 
Rapossa Balázs 246 
Rapossa Iván 246 
Ráskay Gáspár 21 
Ratkótzy (Ratkóczy) Miklós

258,278
Ratkóczy Sámuel 91, 106 
Ratku Mihály 59, 170 
Rauth János György 305 
Reczés János 38

Regini Márton 40;
lásd Regini, Martini 

Regini, Martini 41;
lásd Regini Márton 

Reguli András 29, 31 
Reguli János 252, 253, 277 
Reichel Lajos 256, 265;

f f

lásd Orszigety ~
Reichert Gyula 145, 156 
Reichert Imre 159, 272 
Reichert Zsolt 159 
Reidl János 266 
Reidl Sebestyén 138, 139, 

266, 269
Reinhardt Ilona 250 
Reinhardt Miklós, dr. 64, 159, 

171
Reitinger, Henrik 105, 277 
Rejek József 212 
Remete Géza, dr. 184, 185, 195 
Renner Ede 207, 211 
Reök Iván, dr. 257 
Reöytöky András 25 
Réth János 90 
Révai András 248 
Révai Polexina 273 
Révay Judit 18
Révkomáromi Horváth András 

33, 83, 87, 247, 248 
Richter Imre 159 
Riesz György 79, 147, 152, 

153, 156, 171 
RipszámAdél 106 
Ritecz István 109 
Ritecz József 109, 113, 115 
Ritecz Józsefné 206 
Ritecz Mihály 87 
Ritecz Sándor 87 
Ritter István 44, 275 
Ritter János 195 
Ritter László 156 
Ritzel (Ritzl) Gáspár 97, 107 
Ritzeld György 75, 79 
Ritzeld Jakab 104, 107, 267, 

279
Ritzeld József 92, 93, 106, 278 
Ritzinger Ádám 200, 204 
Ritzinger Pál 200, 204 
Roboz István 163 
Rofrits János, ifj. 70
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Rohonczi Mátyás 29, 304 
Ron József 97, 107 
Rónai Gyula 139
Rónay Zoltán 294, 300

/
Roósz Adám, dr. 52, 146

/
Rosenberg Éva 22 
Rossiár (Rozár) Dániel 26, 

118, 129, 204,211; 
lásd Rossiár (Rozár) lelkész 

Rossiár (Rozár), lelkész 199, 
207

Rosta Lajos 279 
Roszik Gábor 222, 225, 311, 

315
Rotarides (Rotharides) Sámuel 

31, 30
Roth János 93, 100, 106, 107 
Rotter János 307 
Royko Tofer 183 
Rozs-Nagy Szilvia 245 
Rudnay Gyula 260, 261, 278 
Rudolf, I., magyar király 17 
Runity Ivánka 222 
Ruppert Jakab 259, 278 
Ruzitska Anna 263 
Rűhl János 111, 115 
Saffarics Mihály 30 
Sághy András 125, 130 
Sághy Jenő 79, 166, 170, 171, 

300
Ságodi Gergely 28 
Sajtos Józsefné 142 
Samdtner (Szantner) Mihály 

183
Sándor Endre 156 
Sándor Győző 250 
Sándor Pál 250 
Sándorfi Menyhért 80 
Sándy Gyula 135, 169, 236, 

257, 272 
Sánta Csilla 133 
Sánta Zoltánná 133 
Santavec Tamásné 298 
Sántha Károly 229, 233 
Sarkadi Tituszné 178 
Sárkány András 282 
Sárkány András Tibor 222, 

225
Sárkány Antal 27 
Sárkány Éva 289

Sárossy (Sárosi) András 312, 
315

Sartoris Miklós 32, 150 
Sas János 200, 204 
Saska Márton 255 
Sass István 86, 212, 244, 248 
Sassiné Sztruhár Ildikó, dr. 65 
Sasvári Józsefné 90 
Sasvári Kálmán, dr. 138 
Schád Boldizsámé 145 
Schád Ottó 55, 166, 167, 170, 

236, 237, 260-262, 272, 
277, 278 

Scherer János 90 
Scherer József 260, 278 
Schermann Sándor 268, 279 
Schesztina János 264, 278 
Schibrik György 29 
Schiegler József (Joseph) 251, 

277
Schild János, id. 84, 88 
Schild János, ifj. 84, 88 
Schindler Gusztáv 50 
Schingler József 252, 277 
Schiszler Géza 70 
Schiszler Imre 70, 74 
Schleinerné Prépost Ibolya 

173
Schleining Károly 44, 47, 163, 

170
Schleining Vilmos 164, 170, 
Schlitt Gyula, dr. 72, 102, 269 
Schmidt Ádám 266 
Schmidt András 169, 272 
Schmidt Andrásné Teffner 

Erzsébet 98, 271 
Schmidt Henrik, dr. 91 
Schmidt János 142, 156, 169, 

272
Schmidt József 101, 107, 268, 

279
Schmidt Katalin 98 
Schneeman (Schnemann) 

Mihály 183
Schneider István 102, 107, 268 
Schneiker Dániel 101 
Schneiker Jakab 44, 163, 164, 

170, 275
Schneiker János 90, 107 
Schnell, S. 95

Schnemann János 173, 191 
Scholtz Oszkár, dr. 270 
Schöck Gyula 55,72, 73,76, 79 
Schöck János 195 
Schöll Lajos 101, 103, 259, 

265, 266, 269, 277 
Schöpf Gyula 94, 106, 134 
Schöpf János 92-94, 106, 

134, 163, 254, 264 
Schöpf Károly 104, 107, 268 
Schrantz Lajos 195 
Schrantz Zoltán 219-221, 

224, 225, 292, 293, 298 
SchraufEmő 101, 107 
Schrődl József 185, 195 
Schubert János 40 
Schuh Károly 279 
Schuhmacher Samu 50 
Schulteis Fiilöp 105, 107 
Schulze Ernő 135 
Schweitzer József 78 
Seben István, ifj. 96, 106 
Sebestyén Győző 282 
Sebestyén Sándor 248 
Seltenhofer, harangöntő 146, 

218, 285
Seltenhofer Frigyes 188 
Semmelroth, tanító 84, 88, 233 
Semmelroth András 212 
Semmelroth János 106 
Semptei (Schemtei) Benedek 

24, 40, 49,61 
Seregély Béla 50 
Seregély Dávid 187 
Seregély István 113, 177, 187, 

188, 189, 195 
Seregi László 70, 79 
Serényi György 24, 49 
Sesztina (Schestina) János 

277
Shrenvald Jenő 135 
Sifter Ernő 315 
Sifter Istvánná 298 
Sifter Mátyás 204 
Sikes Attila József 97, 106 
Síkos Gyula 152 
Sikter János 64, 84, 87, 88,206, 

209, 211
Siktemé Csizmadia Ágnes 

64
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Simon Elek 300 
Simon Emma 224 
Simon István 248 
Simon János 232, 233 
Simon Jánosné 303 
Simon Jenő 230, 232, 233 
Simon József 216, 217, 225, 

250
Simon Kálmán 291, 300 
Simon Lajos 72, 75, 76, 79 
Simon Lászlóné 214 
Simon Ottó 269, 270, 279 
Simon Pál 314 
Simon Zoltán 282 
Simon Zsigmond 126, 130 
Simonides András 129 
Simonides Jakab 143 
Simonides Tamás 35, 126, 130 
Sinka György 22 
Sinkhofen Hersen 97, 107 
Sinkó Pál 285 
Slezák, harangöntő 155 
Skalics Sándor 21, 299 
Skalics Gusztáv 21 
Slezák, harangöntő 155 
Smidelius András 22 
Smidéliusz András 168, 170, 

171,237
Smidéliusz Ernő 314 
Smidéliusz Gábor 74, 76, 78, 

79, 80
Smidéliusz György 290, 300 
Smidéliusz Zoltán 58, 62, 64, 

65, 74, 87, 88, 109, 114, 
115, 122, 125, 128, 149, 
152, 154, 180, 192, 194, 
198,203, 204 271,288 

Smidéliuszné Drobina Erzsébet 
239,245,247 

Smolcz Lajosné, özv. 109 
Smolz Márton 246 
Snollscheck János 23 
Sólyom (Schád) Jenő 279 
Sólyom Jenő 256, 276;

lásd Sólyom (Schád) ~ 
Sólyom Jenő, dr. 64, 76 
Sólyom Károly 204 
Somi Borbála 21 
Sommer (Szomjas) Károly 203, 

247; lásd Szomjas ~

Sommsich Antal 118 
Somogyi Anna 279 
Somogyi Péter 32 
Somogyiné Kovács Anna 250 
Soós Gergely 30 
Soós Gyuláné 206 
Spanier Ferdinánd 175, 183 
Spankl Trézsi 175 
Spissak Henrich 50, 256, 266, 

279
Sporsics, Marian 49 
Stand László, dr. 194 
Stanics Zsolt 133 
Stark Jakab 105, 107 
Stark Konrád 160 
Stark Lajos 159 
Steiger Róbert 106 
Stickel Sebestyén 276, 277 
Stíner Jánosné 250 
Stodul, Martin 262 
Stoll Ferenc 51 
Stósz Éva 133
Stráner György 93, 163, 164, 

170, 264
Stráner Károly 164 
Stráner Vilmos 190, 270, 277 
Strokai Sándor 217, 291, 300 
Stulfaut, Krisztián 122 
Suhajda György 199, 204, 

241,247
Suhajda (Schuhajda) Pál 161, 

253, 254, 263, 264, 277 
Sulyovszky András 252, 278 
Suttak Mátyás 24 
Sülé Zoltán 124, 130, 142 
Sülle Csabáné, dr. 133 
Sümeghy József 237 
Sümegi István 139, 146 
Sümegi Pál 282, 300 
Svendor Dénes 315 
Sylvester János 25, 174 
Sz. Takács István 221 
Szabados Józsefné 198 
Szabó András 248 
Szabó Árpádné, dr. 87 
Szabó Dezső 95 
Szabó Ferenc 291 
Szabó Ferenc, dr. 139 
Szabó Ferencné 133, 142, 

156, 157

Szabó Gyula 115 
Szabó István 125, 147, 185, 

195,218
Szabó Iván, dr. 154 
Szabó János 101 
Szabó József 31, 228, 277 
Szabó Kálmán 115 
Szabó Lajos 217, 218, 225, 

292
Szabó Lajos, dr. 245 
Szabó Miklós 142, 156 
Szabó Pál 243, 247 
Szabó Péter 130, 133 
Szabó Sándor 109 
Szabó Vilmos 168, 170, 257, 

262, 277, 282, 289, 297, 
299, 300

Szabolcs András, dr. 144 
Szabóné Piri Zsuzsánna 168, 

214, 223, 225, 257, 258, 
262, 273, 277 

Szack László, iíj. 90 
Szack Lászlóné, id. 90 
Szakái Árpád 55, 79, 171, 

223, 225, 288, 299 
Szakái Ilona 199 
Szakái János 283, 306, 315 
Szakái József 79, 159, 171, 

202
Szakáll János 202, 228 
Szakáll József 198, 202 
Szakáll Miklósné 198 
Szakáll Sámuel 202 
Szakáll Sándor 198 
Szakáll Zoltán 303 
Szakonyi (Kóbor) János 128 
Szalai János 291 
Szalai Márton 28 
Szalai Mihály 112, 115 
Szalai Sándor 202 
Szalai Sutoris János 28 
Szalajka Márta 169, 272 
Szalántzy Mihály 251, 277 
Szalaszegi Mihály 29 
Szalay Aranka 278;

lásd Török Józsefné 
Szalay Kálmán 120, 129, 235, 

237, 272, 294, 300 
Szalay László 256, 265, 278 
Szalay László, dr. 265
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Szalay Magdolna 303 
Szalay Miklós 256, 278 
Szalay Pál 278 
Szalay Sámuel 300 
Szalay Sándor 123, 130, 193 
Szalóky Elek 202, 240, 243, 

247
Szamosi Ottóné 142 
Szamosváry (Schwartz) Alfréd 

279
Szanai, lelkész 49 
Szantner Ferenc 195 
Szantner Gyula 173 
Szantner János 190 
Szantner Jánosné, özv. 173 
Szantner Tivadar 173 
Szantner Zoltán 173 
Szántó Imre 49 
Szebik Imre D. 245 
Széchényi György 18 
Széchy Erzsébet 22 
Széchy Margit 22 
Szegedi Kis István 32-34 
Szegedi Máté 34, 38, 62 
Szegedi Sándor 239, 248 
Szeghalmy Bálint 146, 151, 

152-154 
Szegi Gergely 26 
Szeder Gyula 173 
Szeder Tibor 173 
Székács József, dr. 129 
Székely Lajosné 250 
Szekeres Elemér 55, 84, 86, 

87, 97, 106, 115, 209, 211, 
233

Szele Jakab 27 
Szelényi Gábor 142 
Szelepcsényi György 42 
Széles Gyula 71, 79 
Széli Kálmánné 214 
Szemerei István 235 
Szemerei János 59, 62, 64, 74, 

77, 79, 87, 97, 114, 122, 
126, 133, 137, 139, 152, 
169, 180, 209, 223, 258, 
273, 289, 299 

Szenczi Fekete István 63; 
lásd Fekete ~

Szenczy György 28, 312, 315 
Szende László 159

Szende Sándor 55, 72, 130, 
166, 167, 169, 170, 272 

Szeniczei Bárány György 29, 
30, 37, 42, 159, 251, 258, 
274

Szeniczey Géza 48 
Szent László, László I., 

magyar király 33, 226 
Szenteh Gábor 111, 115, 259,

261,278
Szenteh István 278 
Szentes Ernő 235 
Szentes Emőné 235, 237 
Szentgróti (Szentgróthi) 

Benedek 28, 29, 312 
Szentgyörgyi János 160, 171, 

252, 263, 277 
Szentivánfalvi Benedek 39 
Szent-Ivány Ödön 64 
Szentiványi Sándor 124, 130 
Szentmihálfalvai (Szentmihál- 

fai) János 28, 30 
Szentmiklósi János 41 
Szentpéteri István 263, 278 
Szényi József 313, 316 
Szép Józsefné 90 
Szép Tamás 90 
Szepesi István 204 
Szepezdi Kis János 254, 264, 

277
Szepsi István 28 
Szerdahelyi Pál 55, 99, 104, 

105, 270, 272, 279 
Szerémi György 16 
Szeremlyéni Mihály 24, 25, 

36, 174, 194, 198 
Szerencsés János 257, 278 
Szerényi Sándor 50 
Szierer Imre 159 
Szigetin István 35, 128 
Szigethy József 315 
Szigethy Szilárd 250, 258, 

262, 277, 279 
Szigeti Gyula 271, 279 
Szigetvári György 128 
Szijjártó Géza 278 
Szikszai Gábor 279 
Szilágyi György 25 
Szilágyi Istvánné 173, 195 
Szily Zoltán 315

Szilvágyi Gyula 49, 176, 184, 
194, 201,204 

Szilvágyi István 258, 278 
Szilvágyi Sámuel 254, 278 
Szilvás László 64, 289, 300 
Szilvás Zoltán 311, 315 
Szily Zoltán 315 
Szimon János 79, 96, 99, 102, 

106, 171, 270 
Színed Józsefné 175 
Szita László 160, 251, 258 
Szívós Lajos, dr. 151 
Szlávecz Károlyné 206 
Szmodics Ferenc 239 
Szmodics János 202, 239 
Szmodics János, ifj. 239 
Szmodics László 198 
Szmodics Pál 233 
Szmodics Zoltán 198, 204 
Szoboska Rezső 284 
Szombati András 32, 215, 225 
Szomenauer Ádám 101 
Szomjas Károly 203; 

lásd Sommer (Szomjas) ~, 
Szomjas (Sommer) ~ 

Szomjas (Sommer) Károly 55, 
204;
lásd Sommer (Szomjas) ~ 

Szőke Imréné 250 
Sztanó Sándor 255, 256, 265, 

275, 277
Sztárai Mihály 17, 32, 39, 62 
Sztrókay Dániel 124, 130, 

233, 260, 278, 300 
Sztruhár András 65 
Sztruhár János 263 
Szucsányi János 130, 248 
Szucsányi József 111, 201, 

202;
lásd Szucsányi (Szutsányi) ~ 

Szucsányi (Szutsányi) József 
115, 204; lásd Szucsányi ~ 

Szűcs Imre 307, 314, 316 
Szűcs Sándor 117 
Szvetics Gergely 40 
Táborszky László 99 
Takács Béla 130, 134-137, 

139
Takács Elek 52 
Takács Ernő 75
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Takács Emőné 228 
Takács Éva 214, 289 
Takács Györgyné 214 
Takács Imréné 303 
Takács (Takáts) István 201, 

204,211,233 
Takács János 31, 130 
Takács Jánosné 82 
Takács József 193, 195, 207, 

211,244, 246, 248 
Takács László 79, 214, 225 
Takács Lászlóné 82 
Takács Mihály 119, 129 
Takács Piroska, dr. 214 
Takács Tibor 228 
Takács Zoltán 278 
Tallián Dénes 210 
Tallián János 262 
Tálos Ferenc 231, 233 
Tamás, váci püspök 122 
Tamás Berta 165, 171 
Tamás Jánosné, özv. 109 
Tamás Jánosné 206 
Tamás (Till) Illés 166, 171; 

lásd Till Illés
Tamásy Tamás 121, 125, 129, 

130
Tamásy Tamásné 125, 128, 130
Tanács József 49
Tar Józsefné 250
Tarányi Ferenc, id. 218
Tarján Katalin 278
Tatár Ágnes, dr. 65
Tatay Imre 44, 161, 170, 259;

lásd Kis Tatay ~
Tatay Sándor 257 
Taubert István, ifj. 173 
Taubner András 91, 106 
Tavaszi Flenrikné 90 
Tefner Béla 159 
Teke Dénes 21, 127, 230, 233, 

285
Teke Ilona 228, 233 
Teke Lajos 120, 130, 229, 

232, 233
Teke Zsigmond 55, 194, 230, 

232, 233
Tekus Ottó 139, 155, 156, 

310
Telekesi Benedek 35, 118, 129

Temlin Balázs 31 
Tencz Károly 156, 157 
Terbócs (Terbocz) János 

40, 61
Tessedik Sámuel 201, 242, 

243, 247 
Thék Lajos 130 
Thokoich György 38 
Thomai József 123, 130 
Thomas István 26 
Thököly Imre, fejedelem 18, 

285
Thury Etele 33, 34
Thurzó Imre 22
Tibola Jenő 303
Tihanyi János 188-190, 195
Tilk András 70
Tilk Jánosné 70
Till Illés 165;

lásd Tamás (Till) Illés 
Tillai Ernő 179 
Tímár Jánosné 206 
Tinódi Lantos Sebestyén 33 
Tippel Konrádné 90 
Tislér Géza 152 
Tisza-Pataki, földbirtokos 

241
Tollár István 114 
Tolnainé Demeter Csilla, dr. 

173, 179, 194
Tomásowiczky György 50

/

Tomcsányi (Tomtsányi) Adám
262,278

Tomcsányi (Tomtsányi) György 
251,274, 277, 279 

Tompa Miklós 221, 224, 225 
Tompa Zoltán 79, 171, 237, 

300
Tompos Balázs 42, 44, 61
Topler György 187
Torkos Ádám 129, 181,242
Torkos János 118, 129
Torma János 272
Tóth Adelheid 235
Tóth András 303
Tóth Andrásné 117
Tóth Ferenc 298
Tóth Gyula 44
Tóth István 156
Tóth János 44, 130, 233, 306

Tóth Jánosné 198 
Tóth Jenő 315 
Tóth József 82, 87, 115, 316 
Tóth László 303 
Tóth László, ifj. 228 
Tóth Miklós 118 
Tóth Sándor 87, 211 
Tóth-Sipkovits István 118, 129 
Tóth-Sipkovits János 63, 252 
Tóth-Szőllős Mihály 148 
Tőke Ferenc 21, 33 
Tölgyesi Lászlóné 282 
Tölli Zoltán, dr. 65 
Tömböl Pál 305,315 
Török Bálint 33, 83;

lásd Enyingi ~)
Török Józsefné Szalay Aranka 

278; lásd Szalay Aranka 
Török Margit 121 
Török Zoltán 289 
Töskés Sámuel 49 
Trájer János 219 
Trajtler Gábor 154 
Trapp Imre 90 
Trappné Zsebők Tünde 90 
Trattner János 86 
Trenyik Tibor 70 
Trimmel Henrik 57, 62, 171, 

272
Tschurta József 175 
Tuboly Sándor 284 
Tulok Sámuel 291,292, 300 
Túri József 87 
Tumiczai Balázs 143, 150 
Túróczy Zoltán 63, 72, 146, 

147, 155, 169, 257, 272, 
295

Tüske Józsefné 82 
Ubrik Henrik 159 
Újvári András 38 
Unger Mihály 259, 278 
Ungnad Kristóf 34 
Ureczky Attila 82 
Ureczky Attiláné 87 
Urszini (Ursini) Mihály 31, 

118, 129
Uzner (Uszner) Jakab 106 
Váczy Dezső 139 
Vadherszky (Vadkerti) György 

252, 277
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Vajda István 245, 311, 312, 315 
Vajda János 26, 28 
Vajda Lajos 173 
Valter Gabriella 250 
Valter Jánosné 250 
Vándor László 174 
Vánkos Jenő 50 
Várady László 263, 277, 278 
Váraljai (Werstroh) Konrád 

95, 106; 
lásd Werstroh ~

Várdai Erzsébet 133 
Varga Árpád 79, 171, 173, 

191, 192, 194, 195,222 
Varga Béla 228 
Varga Dezső 117 
Varga Ernő 173 
Varga Ferenc 228 
Varga Gyula 47, 218, 219, 

239, 284-286, 292, 307, 
308, 314

Varga Imre 50, 130, 185, 186, 
195

Varga István 87, 208, 212, 299 
Varga János 248 
Varga Jánosné 206 
Varga József, dr. 245 
Varga Józsefné 82 
Varga Katalin 82 
Varga Lajos 245 
Varga László 173, 222 
Varga Pál 211 
Varga Sándor 109 
Varga Szilárd 239 
Varga Tibomé 142, 156 
Varga Veronika 82 
Varga Vince 82 
Vargáné Papp Ágnes 206 
Vargha János 127, 131 
Vargyay Klára 303 
Várhalmi Károly 103, 107 
Várhegyi Gyuláné 117 
Várhegyi László 159 
Vári László 278;

lásd Vári (Ciriák) ~
Vári (Ciriák) László 166, 171;

lásd Vári ~
Varjassy Jánosné 142 
Varjassy László 142, 156 
Vármos Jánosné 206

Vásonyi Sámuel 305, 315 
Vass József 239, 245 
Vass László 173 
Vass Margit 282 
Vécsei Gábor 290, 300 
Végh Jenő 228
Végh Szakonyi János 35, 128, 

131;
lásd Szakonyi (Kóbor) ~ 

Véghelyi Antal 148-150, 156 
Velekay Teofil 176, 194 
Velics, Petrus 251;

lásd Velits Péter 
Velits Anna 252 
Velits Péter 251, 252, 277;

lásd Velics, Petrus 
Vélsz Aladár 64 
Venczely Sándor 98 
Venzel Mátyás 50 
Verasztó János 65 
Verasztó Sándor 169, 258, 

262, 271, 273, 277, 303, 
312, 315

Verasztóné Mosoni Edit 258, 
262, 277,303,312,315 

Verbay (Verbói), lelkész 199;
lásd Verbay András 

Verbay András 204, 211 
Verrasztó András 91, 106, 

160, 171
Vértesi Sándor 284, 285, 306, 

307;
lásd Vértesi (Frühwirth) ~ 

Vértesi (Frühwirth) Sándor 
306, 315; lásd Vértesi ~ 

Vértessy Rudolf 73, 76, 79, 
261,262, 270, 271,278 

Vései Véssey Antal 119, 130 
Vései Véssey Ferenc 130 
Vései Véssey Lajos 130 
Vései Véssey László 130 
Vései Véssey Márton 46 
Vései Véssey Mihály 130 
Vései Véssey Sándor 46 
Véssey Antal 123; 

lásd Vései ~
Véssey Ferenc 45, 62, 204;

lásd Vései ~
Véssey Lajos 45, 46, 62; 

lásd Vései ~

Véssey László 45, 62, 123, 
181,201,242; 
lásd Vései ~

Véssey Márton 62;
lásd Vései ~

Véssey Mihály 47, 62; 
lásd Vései ~

Véssey Sándor 62, 64, 193; 
lásd Vései ~

Veszprémi Sándor Csaba 159 
Vető Lajos, dr. 55, 56, 155 
Viczay Adolfné, gróf, ürögi 

264
Vida Viktória 117 
Vidos Aladár 142, 156 
Vidos Dániel 52 
Vidos Dénes 313 
Vidos József 63 
Vidos Lenárd 38 
Vikár Tibor 303 
Vilfinger János 44 
Vincze Ferenc 33, 247, 248 
Vinkó Sándor 82 
Vinniczay János 25 
Visi Éva, dr. 133 
Visnyei Tibor, ifj. 70 
Visnyei Tibomé 70 
Visnyi János 274, 277, 279 
Vissiné Berényi Edit 282 
Vitális Zoltán 194 
Vitián (Viczián) Máté 129 
Vittnyédi János 63 
Vodarics Mihály 34 
Völgyesiné György Ágnes 159 
Vönöczky Gábor 133, 140 
Vörös, tanító 248 
Vörös Józsefné 117 
Vörös Zsigmond 252, 277 
Vukán Lajos 21 
Walger Brigitte, dr. 133 
Wallner Gyula 79 
Walter József 90 
Walter Zoltán 133 
Wander Károly 101 
Wanderer Ferenc 70 
Weber András 175 
Wéber Károly 142, 154, 156 
Wéber Sámuel 176, 184-186, 

195
Weibert Péter 75
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Weiler Henrik 55, 178, 190, 195 
Weisswange, Karin 79 
Weisz János 79 
Weisz Jenő 168, 169, 273 
Weisz József 94, 106 
Weisz (Weiss) Pál 240, 247 
Weltler János, dr. 65 
Weltler Jenő 76 
Weng Gyula 50 
Werbach Fülöp 101 
Werbőczy, nádor 16 
Werstroh János 102, 107 
Werstroh Konrád 94, 95, 106;

lásd Váraljai (Werstroh) ~ 
Wetter Ambrus, dr. 79 
Wickert Imre 106, 279 
Wiesner Géza, dr. 212 
Wilhelm János 90 
Windl, Peter 71, 79 
Wittlinger Zoltán 206 
Wodár (Woelár) János 264, 278 
Wohlmuth Leopold 45, 193 
Wolf Henrich 266 
Wölfel Gyula 184, 185, 187, 

195
Wölfel Gyula, dr. 98, 103, 

269, 270, 279 
Wusztner András 175 
Zabler Jakab 29, 31 
Záborszky Jenő, dr. 212 
Záborszky Kálmán 202, 204, 

212

Záborszky Lajos 111, 112, 115 
Zádor Alfréd 171 
Záhony János 76 
Zakócs Béla 228 
Zakócs Ferenc 102, 107, 256, 

268, 276, 279 
Zakócs János 239 
Zakócs Jenő 228 
Zakócs Jenőné 228 
Zakócs József 228 
Zakócs József, dr. 247 
Zalanthai (Zalanthay) Péter 

34, 207,211
Zámbó Gábor 87, 173, 233 
Zámbó Karínén 195, 289 
Zámolyi Gyula 55, 87, 211, 

244, 247
Zászkaliczky Pál 79, 171 
Zathureczky József 207, 211 
Zaturcsay Zathureczky Márton 

315
Zelenka Pál 47 
Zeles Imre 259, 278 
Zelmann Pál 79, 171 
Zex Ádám 129 
Zichy Antal 275, 276 
Zichy Ödön, ifjú, gr. 244 
Ziskó Sándor 284 
Zmaila Iván 51 
Zob Mihály 154 
Zoltai (Zsupanek) Gyula 139, 

270, 279

Zongor Endre 130 
Zongor Ferenc 195 
Zotter György 183 
Zrínyi György 22-24, 34 
Zrínyi György, ifj. 23, 24, 48 
Zrínyi Miklós, költő, hadvezér 

23
Zrínyi Miklós, szigetvári hős 
22-24, 31 
Zrínyi Péter 23
Zrínyiné Stubenberg Zsófia 

23
Zumf Terézia 283 
Zügn Tamás 65 
Zvonarics Mihály 30, 63, 312 
Zvonarics Sámuel 39, 40 
Zvonarics, Samuelis 41;

lásd Zvonarics Sámuel 
Zsédenyi Imre, dr. 65 
Zsédenyi István 30, 31 
Zsemberovszky János 79 
Zsigó Dezsőné 250 
Zsigray Károly, gr. 241 
Zsiray Ferenc, dr. 142 
Zsiray József 130 
Zsolnai István 30 
Zsoray Lajos 233 
Zsóry József 156 
Zsupanek István 87, 203, 204 
Zsupanek Istvánné 87
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Adánd 235, 260, 261,262 
Ajka 41, 245 
Akaii 29, 30, 120 
Alhachim, Echen, Echyn 90;

lásd Ecseny 
Alibánfa 282, 285, 309 
Almásháza 303 
Alsóbagod 285 
Alsóbogát 133
Alsódörgicse 29, 272, 295; 

lásd Dörgicse
Alsósegesd 124; lásd Segesd 
Alsók 207, 208;

lásd Alsoksarkad, Sarkad 
Alsoksarkad 208 
Alsólendva 17, 20, 21, 24, 47, 

48, 53, 221, 230, 284, 290, 
295, 298, 299 

Alsónemesapáti 282 
Alsópáhok 142 
Alsórajk 173 
Alsóság 39;

lásd Saágh., Ságh 
Alsószenterzsébet 282 
Alsótekerespuszta 235 
Ambrózfalva 97 
Andocs 70 
Andráshida 285 
Antalfalu, Antalfa 

(ma Inke része) 119, 120 
Antalszállás 60, 137-139 
Antunovác 46, 49, 176 
Aranyad 41; lásd Aranyod 
Aranyod 27-29, 41, 43, 306, 

308, 309, 312, 313 
Augsburg 16 
Babócsa 32, 33, 82 
Bábony 32, 37, 42-44, 46, 

258, 259, 263, 274, 277, 
278; lásd Bábonymegyer 

Bábonymegyer 37, 43, 52, 55, 
60, 76, 99, 105, 250, 258, 
260, 261,270, 278, 280; 
lásd Bábony, Nagybábony 

Babosdöbréte 282 
Badacsonytomaj 147 
Baglad 282 
Bagód 82

Helységnévmutató

Bagola (Bagolya) 119, 120;
lásd Bagolasánc 

Bagolasánc 178; lásd Bagola 
(Bagolya)

Bagonya 21, 22 
Bagyán 251 
Bak 282, 286 
Bakháza 82 
Baktüttős 214 
Balatonberény 142 
Balatonboglár 32, 37, 60, 61, 

70, 71, 74, 77-80, 170; 
lásd Boglár 

Balatonbozsok 235 
Balatonederics 60, 142, 143 
Balatonendréd 235 
Balatonfenyves 70, 77 
Balatonfőkajár 235 
Balatonföldvár 235, 238 
Balatonfiired 30 
Balatongyörök 142 
Balatonkenese 60, 235 
Balatonkeresztúr 142 
Balatonkiliti 260 
Balatonlelle 70; lásd Lelle 
Balatonmagyaród 173 
Balatonmáriafürdő 128,142, 147 
Balatonőszöd 70; lásd Őszöd 
Balatonszabadi 235 
Balatonszárszó 53, 55, 56, 59, 

60, 77, 166, 168-170, 171, 
270; lásd Szárszó 

Balatonszemes 59, 70, 77, 78, 
80; lásd Szemes 

Balatonszentgyörgy 142 
Balatonújlak 70 
Balatonvilágos 60, 166, 235 
Ballahida 289, 290;

lásd Barlahida, Bollahida 
Bálványos 235, 238, 255 
Bánokszentgyörgy 174, 187 
Barabásszeg (ma Becsvölgye 

része) 285-287, 293 
Barcs 32,46, 51, 53, 55, 56, 60, 

84, 85, 86, 88, 123, 124,211 
Bárdudvarnok 133 
Barlahida 27, 42, 43, 46, 51, 

52-56, 215, 216, 218-220,

223, 224, 230, 257, 282, 286, 
288-297, 299, 300, 305; 
lásd Ballahida, Bollahida

Baté 133 
Batyk 303 
Bázakerettye 174 
Bazsi 60, 142, 143 
Becze 41; lásd Becsehely 
Bécs 22, 110, 182, 190, 201 
Becsehely (Becse, Becze) 25, 

41, 174,
Becsvölgye 282, 301 
Bedeg 256, 262, 263, 265; 

lásd Bedegkér
Bedegkér 250, 256, 257, 262, 

265, 266, 278, 280; 
lásd Kér (Keér), Magyarkér, 
T ótkér 

Bélavár 82 
Beleg 133
Belezna 181, 239, 242, 244 
Belica 23, 24 
Belovár 51 
Belsősárd 282 
Béndekpuszta 74 
Berény 41, 118;

lásd Iharosberény 
Berhida 235
Berzence (Berzencze) 118, 

206, 208, 242 
Bezeréd 303
Bietigheim-Bissingen 277 
Bikái 139 
Boba 41
Bocfölde 282, 285 
Bocska 173 
Bodrog 133 
Bodvica 113
Boglár 77, 145, 164-166;

lásd Balatonboglár 
Bókaháza 142
Boldogasszonyfa 60, 133, 138, 

139
Bolhás (Balhás) 82, 211 
Bolhó 82
Bollahida 25, 46, 215-217,

224, 289, 290, 305; 
lásd Barlahida, Ballahida
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Boncodfölde 282 
Bonnya 47, 48, 52, 97- 99, 

102,107,268-271 
Bonnyapuszta 98 
Borostyánkő 186 
Borsfa 174 
Botfa 285 
Böde 282 
Bödeháza 282 
Böhönye 32, 117, 124 
Börönd 285;

lásd Hagyárosbörönd 
Börzönce 173 
Bőszénfa 133 
Brsljanica 51
Bucsuszentlászló 282, 285 
Bucsuta 214 
Buda 253
Budapest 55, 56, 75, 112, 114, 

168, 176, 190, 229, 245, 
291

Buzsák 70, 80 
Bükkösd 198, 244;

lásd Somogybükkösd 
Büssű 133
C a n i s s a  174; lásd Nagykanizsa 
Celldömölk 42, 199,214, 290, 

294, 304; lásd Dömölk, 
Nemesdömölk 

Corrhudunum 174;
lásd Nagykanizsa 

C s a b a p u s z t a  251 
Csabrendek 142, 143; lásd 

Rendek, Sümeg-Rendek 
Csáford 307 
Csajág 235 
Csákány 174 
Csáktornya 22, 23 
Csákvár 263 
Csanádalberti 97 
Csapi 173 
Csatár 282 
Csenge(Csönge) 41 
Csepely 161
Csepreg 24, 38, 126, 239 
Cserénfa 133
Csemye (Bakonycsemye) 267 
Cserszegtomaj 142 
Csesztreg 282 
Csicsalpuszta 166; 

lásd Somogymeggyes

Csicsó 119, 120 
Csokonyavisonta 82 
Csorna 60, 133 
Csombárd 133
Csonkahegyhát 282, 285, 287, 

293
Csopak 71 
Csődé 60, 283 
Csököly 133 
Csömend 117 
Csömödér 282 
Csömyefold 282 
Csurgó 24, 32, 33, 54, 55, 60, 

62, 82-85, 87, 88, 206- 
209,211,212, 247 

Csurgónagymarton 208, 212;
lásd Nagymarton 

D a b r o n y  309 
Darány 82 
Darmstadt 91 
Daruvár 50 
Debrecen 19 
Devecser 41 
Dióskál 173 
Dóba 41 
Dobri 282 
Dobron 41 
Dobronhegy 282 
Dobronok 21 
Dombóvár 60, 133, 270 
Döbröce 142 
Dömölk 267; lásd 

Celldömölk, Nemesdömölk 
Dörgicse 19, 30, 31, 41, 120; 

lásd Alsó-, Felső- és Kis- 
dörgicse

Döröcske 32, 37,43,44,46,47, 
102,267,268; lásd Döröcske- 
puszta, Somogydöröcske 

Döröcskepuszta 267; lásd 
Döröcske, Somogydöröcske 

Dötk 303 
Drávagárdony 82 
Drávatamási 82 
Drumoly 181 
Dunaújváros 122, 125 
E c s e n y  (Alhachim, Echen, 

Echyn, Etsény) 32, 37, 43, 
44, 46-48, 52, 54, 55, 59, 
74, 75,90-97, 99, 100, 102, 
104-107, 134, 160, 271

Edde 70,91,92 
Egeraracsa 173 
Egervár 28, 282, 285, 304, 315 
Egurzug 283;

lásd Zalaegerszeg 
Egyházaskozár (Ráckozár)

43, 138, 190 
Elekpuszta 138 
Elemérpuszta 138 
Enying 52, 53, 235-237 
Eöcs (Öcs) 29, 31 
Eölbő (Ölbő) 41 
Eőrs 144; lásd Kővágóörs 
Eötvös 32, 34, 41;

lásd Ötvös, Ötvöskónyi 
Eperjes 18
Eszteregnye 25, 26, 41, 174 
Eszterény 26, 41;

lásd Eszteregnye 
Esztergályhorváti 142 
Etsény 44; lásd Ecseny 
F á j s z  62 
Felpéc 143, 150 
Felsőbagod 285 
Felsődörgicse 29; 

lásd Dörgicse
Felsőmocsolád 90, 94, 96, 105;

lásd Mocsolád 
Felsőpáhok 142 
Felsősegesd 124; lásd Segesd 
Felsőszeli 270 
Felsőszenterzsébet 282 
Fertőszentmiklós 38 
Fiad 90-92, 159 
Fityeház 173 
Fiume 47 
Fonó 82
Fonyód 54, 70,71,77-80, 120 
Főnyed 173 
Fűzvölgy 173 
G á b o r j á n h á z a  282 
Gadács 47, 48,52,90, 99, 102, 

104-105, 107, 268-271 
Gadány 117 
Galambok 173 
Gálosfa 133 
Galsa 27, 29 
Gamás 90 
Garabonc 173 
Gecsemáné 230, 247, 298 
Gellénháza 282
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Gelse (Gerse) 22, 25-27, 41, 
173

Gelsesziget 173
Gencs 41; lásd Magyargencs
Gerse 26, 41; lásd Gelse
Gétye 282
Gige 133
Gógánfa 60, 142, 143 
Golgota 73, 184, 306 
Gombosszeg 282, 285, 287, 

293
Gosztola 282 
Gölle 133 
Görgeteg 82 
Gősfa 282, 285 
Graz 110, 182, 192 
Guar (Gór) 41 
Gutorfölde 282 
G y a r m a t h  (Gyarmat) 41 
Gyékényes 32, 35, 42-46, 

53, 55, 58, 109-115, 182, 
198,207, 241,247, 294 

Gyenesdiás 142, 147, 152— 
154, 156, 194, 209 

Gyönk 37
Győr 66, 148, 152, 153, 313 
Győré 114
Győrfiszeg (ma Petrikeresztúr 

része) 285, 287, 293 
Györköny 190 
Győrvár 286 
Gyugy 70, 79, 80 
Gyulakeszi 60, 142, 143 
Gyülevész 43, 313 
Gyűrűs 303
Hács 37, 54, 70, 71, 73-77, 

79, 80, 94, 95; 
lásd Hácspettend, Hács- 
Putenda, Kishács, Putenda 

Hácspettend 48, 74, 94; 
lásd Hács

Hács-Putenda 47, 74, 94; 
lásd Hács

Hagyárosbörönd 60, 283; 
lásd Börönd

Hahót 25-27, 41, 173, 215 
Hajmás 133 
Háromfa 82 
Háshágy 27, 29, 41;

lásd Zalaháshágy 
Hedrehely 133

Hegyfalu 41, 52 
Hegymagas 29, 32, 41, 60, 

142, 143, 150 
Hencse 133 
Heresznye 82 
Hernyók 282 
Hetes 133
Hévíz 29, 59, 61, 149, 153, 

154, 156, 157
Hévízszentandrás 153; lásd 

Hévíz
Hidegkút 161
Hidvég 41
Hodos 200, 228
Hollád 122, 142
Homokkomárom 173
Homokszentgyörgy 32, 34, 82
Hosszúvíz 117
Hosszúvölgy 173
Hosztót 27, 28, 41
Hottó 282
Hőgyész (Kemeneshőgyész) 

41
Hrastovác 46, 50 
I b o r f i a  282, 285, 287, 293 
Igái 90, 96
Iharos 32, 35, 46, 119-12 1, 

126, 128, 130, 131 
Iharosberény (Berény) 20, 

32, 35, 37, 41, 42, 44, 45, 
46, 60, 114, 117-122, 
125-131, 199, 228, 229, 
231-233,240 

Ikervár 41 
Iklódbördőce 282 
Inke 117-120, 129, 131, 162 
Istvánd 44, 82, 303-305, 

313; lásd Zalaistvánd 
Istvándi 82 
Izmény 190 
J á k ó  133 
Jánosháza 41 
Jaszvinapuszta 96 
Jut 260, 261 
Juta 133 
K a c o r l a k  173 
Kadarkút 133 
Kaiserslautem 91 
Kallósd 303
Kálmáncsa (Kálmáncsehi) 32, 

34, 82

Kálócfa 282
Kanizsa 17, 25-27, 40, 174, 

175, 176, 180, 199; 
lásd Nagykanizsa 

Kánya 250 
Kányavár 282 
Kapetanovopolje 50 
Kapolcs 19, 29, 31, 41, 150 
Kapoly 250, 254, 255 
Kaposfő 133 
Kaposgyarmat 133 
Kaposhomok 133 
Kaposkeresztúr 133 
Kaposmérő 133 
Kaposújlak 133 
Kaposvár 32, 37, 48, 54, 55, 

59, 62, 64, 79, 90, 94-96, 
102, 133-135, 137, 139, 
140

Kaposszerdahely 133 
Kára 250
Karád 70, 160, 167 
Karmacs 142 
Kassa 126 
Kastélyosdombó 82 
Kaszaháza (ma Zalaegerszeg 

része) 285 
Kaszó 206 
Kávás 282 
Kazsok 133 
Kehidakustány 303 
Kelevíz 117 
Kemend 29, 304;

lásd Kemendollár 
Kemendollár 41, 303;

lásd Kemend, Ollár 
Keménfa 60, 283 
Kenyéri 41
Kér (Keér) 262; lásd Bedegkér, 

Magyarkér, Tótkér 
Kercseliget 133 
Kerecseny 27, 42, 43, 173, 

215,216, 224, 241,305 
Kereki 159, 161 
Kerkabarabás 282 
Kerkafalva 282 
Kerkakutas 282 
Kerkaszentkirály 282 
Kerkateskánd 282 
Kerta 41, 222, 292 
Keszőhidegkút 105, 107



Keszthely 29, 32, 54, 56, 57, 
142-145, 147, 149-154, 
156, 157, 166, 178, 222, 
225

Kesztölc (Keszhelienszem) 143
Kéthely 142
Kilimán 173
Kisasszond 133
Kisbajom 32, 34, 133
Kisbárapáti 90
Kisberény 70
Kisbucsa 282
Kiscsehi 282, 285
Kisdörgicse 29, 30;

lásd Dörgicse 
Kisecseny 266, 276 
Kisgörbő, Kis-Görbő 27, 28, 

41, 142 
Kisgyalán 133 
Kishács 74; lásd Hács 
Kiskomárom 230;

lásd Zalakomár 
Kiskorpád 133, 139, 140 
Kiskőrös 262 
Kiskutas 282, 285 
Kislengyel (ma Becsvölgye 

része) 287, 293 
Kispáli 282 
Kisrécse 173 
Kis-somlyó 41 
Kistolmács 174 
Kisvásárhely 142 
Kissziget 282
Knézsa 174; /dsc/Nagykanizsa 
Kocs 41 
Kolta 41 
Komádi 56 
Komárom 313 
Komlósd 82 
Konstantinápoly 33, 83 
Koppán, Koppány 41, 312 
Koppánymegyer 258; 

lásd Megyer
Korpavár (ma Nagykanizsa 

része) 187 
Kotori 23, 25 
Kovácsi 41 
Kozmadombja 282 
Köcsk (Kisköcsk, Nagyköcsk) 

41
Kőkút 133

Körmend 192 
Kőröshegy 235, 238 
Kőszeg 39, 51, 103 
Kötcse 32, 37, 42-44, 47, 48, 

52, 53, 55, 60, 62, 77, 159, 
163, 165, 166-170, 236, 
267, 271-273; 
lásd Kötse, Köttse, Kötcse- 
puszta

Kötcse-Medgyespuszta 169, 
271; lásd Somogymeggyes, 
Medgyespuszta 

Kötcsepuszta 159; lásd Kötcse 
Kötse 44; lásd Kötcse 
Köttse 32, 37, 42, 43, 159;

lásd Kötcse 
Kővágó-Eőrs 41, 144;

lásd Kővágóörs 
Kővágóörs 19, 29-31, 144, 

145, 152 
Krakkó 96 
Kreuznach 91 
Kukmér 181
Kustánszeg 282, 285-287, 293
Kutas 133
Kutina 51
Külsősárd 282
Küngös 235
Lábod 82
Lad 82
Lajoskomárom 52, 235, 236 
Lakhegy 282 
Lakócsa 82 
Látrány 70, 166 
Légrád 23, 24, 32,34, 40-42, 

44_46, 48, 110, 176, 240, 
241,283 

Lelle 77, 166;
lásd Balatonlelle 

Lendvadedes 282 
Lendvajakabfa 282 
Lengyeltóti 70, 71, 79 
Lenti 21, 22, 54, 282, 286, 

287,290,297-301 
Lepsény 235 
Lesencefalu 60, 142, 143 
Lesenceistvánd 60, 142, 143 
Lesencetomaj 60, 142, 143 
Leshegy 235 
Letenye 25, 26, 174, 189 
Libickozma 133

Lickó 287, 293;
lásd Lickóvadamos 

Lickóvadamos 282, 285;
lásd Lickó, Vadamos 

Ligetfalva 303 
Lispeszentadorján 282 
Liszó 32, 37, 46, 118, 181, 

198, 241,244, 246, 248 
Locsmánd 184 
Lovászi 282 
Lovászpatona 112 
Lublin 308
Lulla 52, 60, 250, 256, 257, 

266, 267, 276, 279, 280; 
lásd Lullapuszta, Lullatelep 

Lullapuszta 256, 266, 279; 
lásd Lulla

Lullatelep 256; lásd Lulla 
Magasi (Kemenesmagasi) 41 
Magyargencs (Gencs) 26 
Magyaratád 133 
Magyaregres 133 
Magyarföld 282 
Magyarkér 48, 52, 256, 262, 

265, 278; lásd Bedegkér, 
Kér (Keér), Tótkér 

Magyarósd 291;
f f

lásd Orimagyarósd 
Magyarszentmiklós 173 
Magyarszerdahely 173 
Mali-Bastaji 50 
Marcali 32, 35, 59, 117, 124, 

128, 131,252 
Margita falu 138, 139;

lásd Margitpuszta 
Margitpuszta 137, 138;

lásd Margita falu 
Maróc 282 
Márokföld 282
Megyer 259, 261; lásd Kop

pánymegyer
Medgyespuszta 165, 166 
Méneséi 41; lásd Mencshely 
Mencshely 31; lásd Méneséi 
Memye 90, 99 
Mesztegnyő 117 
Mezőcsokonya 133 
Mezőszentgyörgy 235 
Miháld 118, 119, 228, 230 
Mihályfa 118, 142;

lásd Kemenesmihályfa
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Mihályfalva 41;
lásd Kemenesmihályfa 

Mike 133 
Mikefa 291 
Mikekarácsonyfa 282 
Miklósi 250 
Mikosdpuszta 309 
Mikosszéplak 60, 303 
Milejszeg 282 
Misefa 303
Miske 41; lásd Vásárosmiske 
Mlinszka 51
Mocsolád 91, 92, 105, 106;

lásd Felsőmocsolád 
Mohács 16
Molnári 173, 174, 189 
Mórichida 292 
Mosdós 133 
Mucsfa 50, 190 
Murakeresztúr 174 
Murány 41 
Murarátka 174 
Muraszemenye 174 
Muraszentmárton 23, 25 
Muraszerdahely 23, 25 
Muraszombat 166 
München 195 
Nádasd 41 
Nágocs 90, 255 
Nagyatád 51, 53, 60, 62, 82, 

84-86, 88, 124, 211 
Nagybábony 48, 258, 259, 

278; lásd Bábony, Bábony- 
megyer 

Nagybabot 96 
Nagybajom 32, 34, 117 
Nagybakónak 173 
Nagyberény 250, 260, 261 
Nagyberki 60, 133 
Nagy-Canissa 174;

lásd Nagykanizsa 
Nagycsepely 159, 167 
Nagygörbő, Nagy-Görbő 27, 

28, 41. 142
Nagykanizsa 20, 25, 27, 36, 

39, 46-49, 54, 55, 58, 60, 
62, 98, 117, 127, 144, 173, 
174, 176, 177, 179, 180, 
183, 184, 192, 194, 198, 
203, 223, 225, 228, 231, 
233, 239, 240, 288

Nagykapornak 303, 307, 308, 
309

Nagykorpád 133 
Nagykutas 282, 285 
Nagylengyel 282, 285, 286 
Nagymarton 207-209;

lásd Csurgónagymarton 
Nagypáli 282 
Nagyrada 173 
Nagyrécse 173 
Nagyszakácsi 117 
Nagyszokoly 160, 161 
Nagy-Szőlős 41 
Nagytarcsa 74, 76, 79 
Nagyvárad 33 
Nagyvázsony 31, 42;

lásd Vázsony 
Nápoly 18
Nedőce (Drávavásárhely) 23,24 
Nemesapáti 25, 26, 29, 41, 43, 

282, 303, 304 
Nemesbük 142 
Nemesdéd 117, 124 
Nemesdömölk, Nemes-Dömölk 

29, 200;
lásd Celldömölk, Dömölk 

Nemeshetés 282 
Nemeskér 40, 143, 313 
Nemeskisfalud 117 
Nemesnép 282
Nemespátró 32, 35, 36, 43-46, 

55, 58, 114, 118, 177, 198- 
203,207, 240, 241,305 

Nemesrádó 303 
Nemessándorháza 282 
Nemesvid 173 
Nemesvita 60, 142, 143 
Nemesszentandrás 282 
Németfalu 282, 287, 293;

lásd Zalanémetfalu 
Németgencs 41 
Némethidegkút 181 
Niczk (Nick) 41 
Nikla 62, 117, 123, 129 
Nova 220, 282, 293 
Nőghér (Nyőgér) 41 
Nyim 250, 260, 261 
Óhíd 142
Ollár 27-29, 41, 303, 304, 

315; lásd Kemendollár 
Oltáré 174

Orbányosfa 303 
Őrei 133 
Ordacsehi 70 
Ormánd 230 
Ormándlak 282, 285 
Oroklán 215-217, 224 
Orosháza 26, 121, 288, 297 
Orosztony 173, 217 
Ortaháza 282 
Ostffyasszonyfa 39 
Ostfi-Asszonyfalva 41;

lásd Ostffyasszonyfa 
Osztopán 133 
Oulu 237, 238 
Ozmánbük 60, 283 
Őrbottyán 192 
Öreglak 70 
Őrihodos 182 
Őrimagyarósd 60, 222;

lásd Magyarósd 
Őrtilos 239; lásd Tilos 
Öskü 263, 275 
Őszöd 161, 166;

lásd Balatonőszöd 
Ötvös 32, 41; lásd Eötvös, 

Ötvöskónyi
Ötvöskónyi 82; lásd Eötvös, 

Ötvös
Pacsa 25, 26, 41, 173,215,307 
Pácza 41, 215; lásd Pacsa 
Pácsony 286 
Padár 303
Pajzsszeg (ma Becsvölgye 

része) 285, 287, 293 
Páka 282, 286 
Pakod 303, 307, 315 
Paks 160 
Pálfiszeg 282 
Palin 176, 183 
Pálmajor 133 
Pamuk 70 
Pápa 293, 313 
Papkeszi 235
Pat 32, 37, 46, 53, 119, 230, 

231,233,234 
Patalom 133 
Patca 34, 133 
Patosfa 82
Pátró (Ns.-Pátró) 42, 240;

lásd Nemespátró 
Patty (Rábapaty) 41
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* I

Péczel (Pecöl) 41 
Pécs 75, 119, 169, 178, 190, 

200, 222, 237 
Peremarton 235 
Peresztegh (Hosszúpcrcszteg) 

41
Perlak 23, 25 
Petánc 240 
Petend 29, 31 
Péterhida 82 
Petőhenye 282, 285 
Petrikeresztúr 282, 285, 287, 

293
Petrivente 174
Pogányszentpéter 46, 120,

127, 131; lásd Szentpéter 
(Somogy m.)

Pókaszepetk 303; 
lásd Szepetk

Polány 47, 48, 52, 91, 92, 94, 
95, 99, 100, 102, 107 

Porrog 32, 36, 43, 207, 208, 
210,212, 241

Porrogszentkirály 32-34, 36, 
41, 43, 45, 46, 55, 60, 83, 
84, 86, 87, 110, 118, 124, 
198,199,206-212; 
lásd Szentkirály, Szent- 
Király

Porrogszentpál 207, 208, 210, 
212; lásd Szentpál 

Pórszombat 282 
Potony 82 
Pozsega 50 
Pozsony 18 
Pölöske 282 
Pölöskefő 173 
Pördefolde 282 
Pötréte 173, 219 
Puchheim 195 
Pusztaapáti 282 
Pusztadaróc 192 
Pusztaederics 215-218, 224 
Pusztakovácsi 117 
Pusztamagyaród 214, 217 
Pusztaszemes 159 
Pusztaszentlászló 25, 27, 42- 

44, 46, 47, 51, 53-55, 
214-224, 226, 288, 290, 
293, 299, 305 

Putenda 74; lásd Hács

Rába-szent-Mihály 41
Rajk (Alsó-, Felsőrajk)
25-27, 241 
Ráksi 90, 94, 96 
Ramocsa 282, 286 
Raposka 60, 142, 143 
Rédics 282, 286 
Rendek 77; lásd Csabrendek, 

Sümeg-Rendek 
Résznek 21, 22, 282, 290 
Révfülöp 31 
Rezi 142
Richárdpuszta 309 
Rigács 27, 29 
Rigyác 174 
Rinyabesenyő 82 
Rinyakovácsi 133 
Rinyanép 82 
Rinyaszentkirály 82 
Rinyaújlak 82
Saágh (Ságh) 41; lásd Alsóság 
Saár 40 
Ságod 285
Ságvár 250, 260, 261 
Salo 195 
Salomvár 282
Sand 32, 37, 46, 55, 59, 119, 

194, 228-233, 294 
Sántos 133 
Sárhida 282
Sarkad 207; lásd Alsoksarkad 
Sárkánysziget 25, 27, 39 
Sármellék 142 
Sárszentlőrinc 200, 229 
Sárszentmiklós 257, 294 
Sárvár 28, 34, 40 
Sáska 60, 142, 143 
Sávoly 174 
Séden (Zsédeny) 41 
Segesd (Alsó- és Felsősegesd) 

32, 34, 206,212 
Semjén (Sömjén, Rábasömjén) 

41
Semj énháza 174 
Sennye (Zsennye) 41 
256, 276;
Sérsekszőlős (Sérsekszőllős) 

52, 250, 256, 276, 279; 
lásd Szőllős 

Simonfa 133 
Simonyi 41

Siófok 32, 37, 52, 53, 55, 56, 
59-61, 77, 159, 167, 168, 
170, 235-238, 257, 261 

Siójut 235 
Siómaros 235 
Sitke 41 
Skizchen 92 
Som 250, 260
Somodor 47, 90, 94, 105, 106 
Somogyacsa 250 
Somogyaracs 82 
Somogybabod 90 
Somogybükkösd 239; 

lásd Bükkösd
Somogycsicsó 117, 128, 131 
Somogydöröcske 37, 48, 52, 

55, 60, 92, 98, 99, 104, 
105, 138, 250, 256, 262, 
267-271, 279, 280; lásd 
Döröcske, Döröcskepuszta 

Somogyegres 250 
Somogyfajsz 133, 139 
Somogygeszti 90 
Somogyjád 133 
Somogymeggyes 54, 60, 166, 

169,250, 271,273, 279,280 
Somogysámson 117 
Somogysárd 133 
Somogysimonyi 174 
Somogyszaló 133 
Somogyszentpál 70 
Somogyszil 48, 52, 99, 102, 

103, 105, 107, 268-271; 
lásd Szili

Somogyszob 32, 35, 36,42, 60, 
109, 124,211,212; lásd Szob 

Somogytúr 70
Somogyudvarhely 34, 41, 82;

lásd Udvarhely 
Somogyvámos 37, 48, 52, 54, 

55, 60, 71-77, 79, 80, 94, 
95, 105; lásd Vámos, Vámos
falva, Vendisch 

Somogyvár 32, 33, 70, 94, 242 
Somogyzsitva 174 
Sopron 39, 96, 110, 175, 182, 

201, 203, 231, 246 
Sormás 174
Söjtör 25, 27, 41,214, 215,222 
Srbsko Seliste 51 
Stridó 23, 24
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Surd 20, 27, 32,33,35-37,41, 
42, 44-46, 49, 55, 109, 
110, 115, 118, 176, 181, 
198-200, 204, 239-248 

Sümeg 29, 32, 54, 56, 143, 
145-147, 151-153, 156,157 

Sümegcsehi 142 
Sümegprága 60, 142, 143 
Sümeg-Rendek 242;

lásd Csabrendek, Rendek 
Szabadi 60, 133,268 
Szabás 133 
Szalapa 142 
Szalaszeg 27, 29, 312 
Szala-Szent-Georg 41;

lásd Zalaszentgyörgy 
Szántód 235 
Szárszó 166, 169;

lásd Balatonszárszó 
Szarvas 237 
Szatmár 283
Szécsisziget 21, 22, 282, 290 
Szeged 287 
Szegerdő 173 
Szegvár 27, 29 
Szelna 32, 34; lásd Szenna 
Szelnica (Szelencehegy) 23 
Szemes 166; lásd Balatonszemes 
Szenna 34, 133; lásd Szelna 
Szenta 82, 207, 208 
Szentantalfa 29, 31, 145, 151, 

152
Szentbalázs 133 
Szentborbás 82 
Szentgáloskér 90, 96 
Szentgotthárd 51, 222 
Szentgrót, Szent-Grót 17, 19, 

20, 27,28,41,43,303,304, 
306, 312, 313; 
lásd Zalaszentgrót 

Szentgyörgy, Szent-György 
25,41;

Szentgyörgyvár 25, 27, 142 
Szentgyörgyvölgy 282 
Szent-Istvánfalva 41 
Szentjakab 119;

lásd Zalaszentjakab 
Szentkirály, Szent-Király, 

Sz.-király 34, 36, 41, 44, 
206, 207,211; 
lásd Porrogszentkirály

Szentkozmadombja 214, 220, 
293

Szentlászló 27 
Szentlénárd, Szent-Lenárd 

41,312
Szentliszló 214 
Szentlőrinc 162 
Szentmargitfalva 174 
Szentmária 23, 25 
Szent-Márton (Kemenesszent- 

márton) 41
Szentmihály (Muraközben) 

23,25
Szentmihály (Zalaszentmihály) 

43, 313
Szentpál, Szent-Pál 208, 241;

lásd Porrogszentpál 
Szentpéter (Somogy m.) 119; 

lásd Pogányszentpéter, Szent- 
péterfalva

Szentpéter (Zala m.) 306, 313;
lásd Tüskeszentpéter 

Szentpéterfalva 127; lásd 
Pogányszentpéter, Szent- 
péter

Szentpéterfölde 282 
Szentpéterúr 282 
Szent-Tamás 41 
Szentvid 23, 25 
Szenyér 117,122 
Szepetk 307, 308;

lásd Pókaszepetk 
Szepetnek (Sopotnik, Zephet- 

nek) 25, 27, 45, 46, 55, 60, 
110, 144, 173, 175-177, 
180, 181, 182, 184-187, 
189, 190, 194, 195, 220 

Szepezd 29, 31, 231 
Szergény 41
Szigetvár 21,24, 32,33,83,137 
Szigliget 148, 152, 153 
Szíjártóháza 282 
Szili 47, 102, 268;

lásd Somogyszil 
Szilvágy 282, 285, 287, 293 
Szilvásszentmárton 133 
Szob 36, 42, 123,211;

lásd Somogyszob 
Szobotica (Kisszabadka) 23,25 
Szolád 159, 171 
Szombathely 24

Szorosad 250 
Szőcze (Szőce) 41 
Szőkedencs 32, 36, 45, 46, 62, 

123, 173, 192-195 
Szőllős 276;

lásd Sérsekszőlős 
Szőlőhegy 266, 276 
Szőlősgyörök 70 
Szülök 82
Tab32, 36, 37, 42-44, 47,48, 

52, 55, 60, 90, 91, 99, 104, 
105, 160, 166, 167, 169, 
236, 250-254, 256-258, 
260, 262-264, 266, 267, 
271, 273, 274, 276, 277, 
280, 294, 296 

Taliándörögd 29, 31 
Tapolca 29, 32, 54, 56, 60, 

143, 145-147, 150-153, 
156, 157

Tapsony 117, 122 
Tarany 32, 34, 41, 82;

lásd Tarány 
Tarány 41; lásd Tarany 
Táska 70 
Taszár 133 
Teleki 159, 167 
Tengőd 250 
Terstyénfalva 41 
Tés291
Teskánd 282, 285 
Tihany 19, 29, 30, 313 
Tikos 173 
Tilaj 303
Tilos 241,244; lásd Őrtilos 
Tófej 21, 22, 214, 216, 217, 

221, 224
Toponár 91, 92, 94 
Tormafölde 282 
Tomyiszentmiklós 282 
Torvaj 43, 47, 48, 52, 55, 

60, 250, 254-257, 262, 
263, 266, 273-276, 279, 
280

Tótkér 47, 254, 255, 262-264, 
275, 278; lásd Bedegkér,
Kér (Keér), Magyarkér 

Tótkomlós 223, 288, 297 
Tótszentmárton 174 
Tótszentpál 145 
Tótszerdahely 174
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Tótújfalu 82 
Tótvázsony 32 
Törökkoppány 250 
Trianon (Versailles) 21,42, 48, 

49, 51,286 
Trident (Trient) 17 
Túr 166
Turnisca (Bántomya) 23, 24 
Tűrje 303, 309 
Tüskeszentgyörgy 23 
Tüskeszentpéter 43, 303, 308, 

309
Udvarhely 32, 34, 41;

lásd Somogyudvarhely 
Újudvar 174 
Újvárfalva 133 
Ukk 27, 29,41
Uzsa (Uzsabánya) 60, 142, 143 
Vadamos 287, 293;

lásd Lickóvadamos 
Valcum 174;

lásd Nagykanizsa 
Válickapuszta 224 
Valkonya 174 
Vállus 142
Vámos 32, 37, 47, 71, 72, 91, 

92, 94; lásd Somogyvámos, 
Vámosfalva, Vendisch 

Vámos-Család 41 
Vámosfalva 37, 71; 

lásd Somogyvámos, Vámos, 
Vendisch

Varasd 22, 182, 201,242 
Varászló 117 
Várda 133 
Várfölde 174
Vargaszeg (ma Becsvölgye 

része) 287, 293 
Varkaus 288, 289 
Várpalota 229 
Varsád 163
Varsány (Veszprémvarsány) 

41
Várvölgy 142
Vasboldogasszony 282, 285 
Vaspör 27, 29, 60, 283 
Vászoly 29, 30 
Vatt (Mersevát) 41 
Vázsony (Nagy-) 41, 313 
Véged 27, 29; 

lásd Véghed, Zalavég

Véghed 41;
lásd Véged, Zalavég 

Velika-Knyász 174;
lásd Nagykanizsa 

Vendisch 71; lásd Somogy
vámos, Vámos, Vámosfalva 

Versailles (Trianon) 48 
Vése 32, 34-36, 42-46, 55, 

60, 62, 85, 117, 121-125, 
128-131, 192-194, 211 

Veszprém 156, 161, 313, 315 
Vindomyafok 142 
Vindomyalak 142 
Vindornyaszőlős 142 
Vinice 23, 25; lásd Vinnicza 
Vinnicza 25; lásd Vinice 
Visnye 133 
Visz 70, 166 
Vízvár 82
Vonyarcvashegy 142 
Vöckönd 303 
Vönöck 41
Vörösszeg (ma Becsvölgye 

része) 287, 293 
Vörs 142 
Wittenberg 41
Zágorhida (ma Nova része) 

220, 293
Zágráb 47, 48, 50, 185 
Zajda 299 
Zajk 174
Zákány 32, 33, 35, 41, 109, 

115,239, 247, 248 
Zákánytelep 109, 115, 247 
Zala 250, 254, 255, 257, 276 
Zalaapáti 142 
Zalabaksa 282, 286, 298 
Zalabér 303, 309 
Zalaboldogfa 282 
Zalacsány 303, 309 
Zalacséb 60, 283 
Zalaegerszeg 28, 29, 47, 51, 

53-55, 60, 62, 147, 190, 
214, 220, 223, 224, 282- 
289, 293, 295, 297-301, 
303, 305, 306, 315 

Zalagyömrő 60, 142, 143 
Zalahaláp 60, 142, 143 
Zalaháshágy 29, 41, 60, 283;

lásd Háshágy 
Zalaigrice 173

Zalaistvánd 27-29, 42-44, 
46, 47, 51, 52, 54, 55, 200, 
215, 225, 258, 283, 290, 
298, 303, 305-308, 310- 
316; lásd Istvánd 

Zalakaros 173 
Zalakomár 173;

lásd Kiskomárom 
Zalakoppány 27, 29, 312 
Zalaköveskút 142 
Zalalövő 60, 283 
Zalamerenye 173 
Zalanémetfalu 285;

lásd Németfalu 
Zalasárszeg 173 
Zalaszabar 173 
Zalaszántó 142 
Zalaszentbalázs 173 
Zalaszentgrót 41, 42, 46, 52, 

307-309, 312-315 
Zalaszentgyörgy 27, 29, 41, 

282; lásd Szala-Szent-Georg 
Zalaszentiván 285, 303 
Zalaszentjakab 228, 230;

lásd Szentjakab 
Zalaszentlászló 303 
Zalaszentlőrinc 282 
Zalaszentmárton 173 
Zalaszentmihály 282; lásd 

Szentmihály 
Zalaszombatfa 282 
Zalatámok 220, 282, 293 
Zalaújlak 173 
Zalavár 142
Zalavég 303; lásd Véged, 

Véghed
Zamárdi 235, 238 
Zánka 29, 31, 32 
Zebecke 21, 22, 282 
Zics 250 
Zimány 133 
Zomba 26
Zugló (Budapest) 245 
Zselickisfalud 133
Zselickislak 133 
Zselicszentpál 133
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Templomok, parókiák, templombelsők

SOMOGY-
VÁMOSI

TEMPLOM,

1951
(4)

B a l a t o n -
BOGLÁRI 

PARÓKIA ÉS 

TEMPLOM 

(2)

B a l a t o n -
BOGLÁRI

TEMPLOM,

1999

( 1)

SOMOGYVÁMOSI TEMPLOMBELSŐ (5)

HÁCSI
TEMPLOM,

1936
(6)

345



346

C s u r g ó i

TEMPLOM,

1936
(9)

B a r c s i

t e m p l o m ,

1908
( 12)

F o n y ó d i

EVANGÉLIKUS

REFORMÁTUS

TEMPLOM

1936
(8)

C s u r g ó i

o l t á r k é p

( 10)

B a l a t o n s z e m e s i  i m a h á z , 1967 (11)

Hácsi
TEMPLOMBELSŐ

(7)



N agyatádi t e m p l o m , 1930 (13)

E csenyi  szószéko ltár  (15)

E csen yi  t e m p l o m , 1843 (14)

Fa r a g o t t  oltárkép , E c sen y  (16)

B onnyai

ev a n g élik u s
r e fo r m á t u s

TEMPLOM,

1883
(17)

POLÁNYI

TEMPLOM,

1882
(18)
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SOMOGYSZILI

TEMPLOM,

1839

G adácsi

TEMPLOM,

1900

G y é k é n y e si

TEMPLOM,

1887

G y ék én y esi

TEMPLOMBELSO

G y é k é n y e s i  g y ü l e k e z e t i  ház  (23)
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Ih a r o s b e r é n y i  g y ü l e k e z e t i  há z  (26)

I h a r o s -

BERÉNYI

TEMPLOM,

1827
(25)
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VÉSEI TEMPLOM, 1873 (27)

POGÁNYSZENTPÉTERI TEMPLOM, 1 822 (29)

VÉSEI GYÜLEKEZETI HÁZ (28)

Iharosi  t e m p l o m , 1967 (30)



I

M a r c a li

EVANGÉLIKUS

REFORMÁTUS

TEMPLOM,

2003
(31)

SOMOGYCSICSÓI

TEMPLOM,

1923
(32)

B erzsen yi

s ír e m l é k ,
N ikla

(33)

K a p o s v á r i

t e m p l o m ,

1929
(35)

B e r z s e n y i
h á z ,

N ikla

(34)

K aposvári  t e m pl o m b e l ső  (36)

-1v 
* ’M

r *

- w-

■
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K eszthelyi

t e m p l o m ,
1929
(37)

K eszthelyi g y ü l e k e z e t i  ház  
é s  parókia  (38)

T a p o l c a i

EVANGÉLIKUS

REFORMÁTUS

TEMPLOM,

1936
(39)

S ü m e g i

EVANGÉLIKUS

REFORMÁTUS

TEMPLOM,

1937
(40)

HÉVÍZI EVANGÉLIKUS-REFORMÁTUS TEMPLOM,

G yenesdiási  K a p e r n a u m , FŐÉPÜLET (41) 1998 (42)
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G y ü l k e z e t i t e r e m - s z e n t e l é s  K e s z t h e l y e n

(43)
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- |  

-  p
m ;A ■ • j
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B a l a t o n á r s z ó i  t e m p l o m , 1995 (45)

N a g y k a n i z s a i  t e m p l o m , 1891(47)

N a g y -

k a n i z s a i

ú j

PARÓKIA

(48)

K ö t c s e i

TEMPLOM,

1798
(44)

K ö t c s e i

SZÓSZÉK

OLTÁR

(46)
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SZEPETNEKI
TEMPLOM,
1822
(49)

SZEPETNEKI
TEMPLOMBELSŐ

SZEPETNEKI GYÜLEKEZETI HÁZ (51)

,
«'TI

N e m e s -
PÁTRÓI
TEMPLOM,
1869
(53)

SZŐKEDENCSI TEMPLOM, 1861 (52) 

SZŐKEDENCSI TEMPLOMBELSŐ (54)
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PUSZTASZENTLÁSZLÓI TEMPLOM,
1817 (58)

PUSZTASZENTLÁSZLÓI PARÓKIA (60)

N e m e s p á t r ó i  sz ó s z é k o l t á r  (55)

PUSZTASZENTLÁSZLÓI GYÜLEKEZETI HÁZ (56)

N e m e s p á t r ó i  g y ü l e k e z e t i  t er e m  (57)

PORROG-
SZENT-

KIRÁLYI
TEMPLOM,

1843
(59)
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PORROGI

TEMPLOM,

1996
(61)

SOMOGYSZOBI

TEMPLOM,

1941
(62)

L is z ó i

TEMPLOM,

1867
(63)

S a n d i

TEMPLOM,

1806
(64)

S a n d i

o l t á r

Páti

TEMPLOM,

1863
( 66)



Páti t e m p l o m b e l s ő  (67)

S iófoki  parókia  é s  g y ü l e k e z e t i  ház  (69)

S iófoki

t e m p l o m ,
1990
(68)

SURDI TEMPLOM, 1797 (70)

SURDI TEMPLOMBELSŐ (71)
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SURDI PARÓKIA (72)
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SURDI GYÜLEKEZETI TEREM (73)

B á b o n y m e g y e r i  t e m p l o m , 1831!
(75)

Tabi t e m p l o m , 1840 (74)

B edegkéri  t e m p l o m , 1848! (76)

T orvaji

TEMPLOM,

1859
(77)

SOMOGY-

DÖRÖCSKEI

TEMPLOM,

1836
(78)
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Z alaistvándi  szószéko ltár  (87)

Z a l a szen tg r ó ti  t e m p l o m , 1878 (89)

Z a la istv á n d i  t e m p l o m , 1784 (88)

Z a la szen g r ó ti  szószékoltár

(90)

B a r la h id a i  t e m p l o m , 1935 (85) L enti t e m p l o m , 1932 (86)
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I)R. .JANI JÁNOS

ASomogy-Zalai Evangélikus 
Egyházmegye és gyülekezeteinek

története
szerzője 1939. október 13-án 

született Nagykanizsán. 
Gyermekéveit Szepetneken töltötte. 

Aktív munkálkodása a magyar 
olajiparhoz s annak hajdani 

dunántúli központjához, 
Gellénházához kerti. 

Geológiával, iparjogvédelemmel, 
minőségbiztosítással foglalkozott. 

A kutatás és rendszerezés 
élethivatása volt. Nem véletlen, 

hogy nyugdíjasként a zalaegerszegi
és az egyházmegyei 

presbiterség mellett -  mint 
az egyházmegye gyűjteményi 

felelőse -  szívesen vállalta
e hiánypótló munka elkészítését.

A Somogy-Zalában 
szórványsorsban élő evangélikusok 

múltjának hiteles feltárása mellett 
az evangélikus identitástudat 

erősítése volt a célja. 
Munkája nyomán korszakok, 
közösségek, települések élete 

jelenik meg előttünk. Mozaikképként 
áll össze a múlt, és az a csoda, 
hogy az Úr miként őrizte meg 
Somogy-Zala evangélikusait

az évszázadok viharai közepette.#

Isten áldása őrizze és kísérje tovább
e könyv szerzőjét 

és Somogy-Zalában élő népét!

Szemerei János esperes



W e l t l e r - e m l é k p l a k e t t

PUSZTASZENTLÁSZLÓ CÍMERE K ö t c s e  c í m e r e

N a g y k a n i z s a i

o l t á r

N é m e t

o l t á r k é p ,

B a r c s

N a g y k a n i z s a i  k o n f i r m a n d u s o k , 2004 (93)



„Most azért megmarad
a hit, 

remény, 
szeretet, 
e három;

ezek között pedig 
legnagyobb a szeretet. ”

1 Kor 13,13


