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Vedd a k ez ed b e  ezt a kis füzetei! Nem 
akar más lenni, mini egy  felvillanó fén y 
csóva, öogy átvilágítson gyülekezeted  
múltjának a Qomályán s téged  az Isten 

készítette jövendő télé vezessen.



A történelmet Isten keze írja. Attól a pillanattól 
kezdve, hogy elindul egy nép, egy nemzet, vagy 
akár kisebb közösség az élet országútján, Isten keze 
szövi történelmének a fonalát évtizedek, évszázadok, 
vagy évezredek mérföldkövei között, Isten keze irá
nyítja történelmi életének a sorsát. Ha ez így van ál
talában a népek történelménél, sokkal inkább így 
van az egyház történelménél. Az egyház történelmét 
az Isten keze írja. Mindenért, amit az egyház elér, 
felmutat egyetemesen, vagy partikulárisán az embe
riség lelki, testi, szellemi, erkölcsi javára fordít, 
Istené a hála és dicsőség. A mi egyházunk, a mi 
gyülekezetünk történelméért is az Övé legyen min
den hálaadás és dicsőség. Templomépítésünk 150 
éves évfordulója alkalmával gyülekezetünk történe
tére visszatekintve Őt áldjuk és magasztaljuk, hogy 
elődeinknek és nekünk kegyelmének a tollával tör
ténelmet írt.

A történelmet az Isten az ősök életében írta. Ők 
voltak az a terület, ahol Isten Lelke dolgozott, azok 
az eszközök, akiket alkalmasaknak ítélt arra, hogy 
hitük, istenfélelmük, könnyük, verejtékük és vérük 
által történelmet írjon s drága értékeket nekünk ma
radék utódoknak ajándékozzon. Az emlékezés határ
kövétől visszanézve fel-felbukkanó alakjukra teljék 
meg a szívünk irántuk hálás kegyelettel, hogy alkal
masakká tudtak lenni, hogy általuk a gyülekezet 
életében dicsőséges történelmet írjon az Isten keze. 
Dicsőséges ez, de viharos is. Vagy talán éppen azért 
dicsőséges. Felette lebeg századok szenvedő lelke, 
elnyomott evangélikusok erős hite, dacos bátorsága, 
tűrő ereje és rendíthetetlen hűsége. Akkor indult el



ez a lélek történelmet alkotó útjára, amikor elindult 
hódítani az evangéliom ezen a magyar földön a refor
mációban.

Homályba tűnő idők.

Mielőtt a gyülekezet keletkezésére vetnénk vi
lágot, szálljunk vissza gondolatban még korábbi 
időbe, a múlt homályfedett területén próbáljunk 
szétnézni és a községek eredetére fényt hinteni. 
Nagyon régi ez az idő. A 13. századig nyúlik vissza. 
Ebben a században már létezhetett a sokat emlege
tett Vadas Üllés, vagy Vadászülés, később Bucsfa, 
a mai bobai és nemeskocsi régi temetők helyén, mely 
községet 1563-ban új adományként kap a Móritz- 
család. A hagyomány ebbe a 13-ik századba viszi 
vissza IV. Béla korára Boba község eredetét azt 
tartva, hogy IV. Bélának volt egy Bobay (Babay) 
nevű vitéze, aki vitézségének jutalmául ajándékban 
kapta királyától azt a területet, ahol ma Boba fek
szik a határával együtt. Az ő nevéhez fűződik a köz
ség keletkezése, az ő leszármazol között emlegetnek 
ma is élő több családot. (Bobay, Győrffy, Lórántfy, 
Porkoláb családokat.) A ősi bobai birtokon 1407- 
ben osztozik a Bobay-család, mely 1418-ban Zsig
mondiéi nemesi levelet kap.

Hasonlóan régi eredetre vezethető vissza a 
szomszédos Nemeskocs is. Ezt bizonyítja az a törté
neti feljegyzés is, amely szerint a kocsi nemesekkel 
már 1360 körül a Kocs melletti Teke miatt pere! 
egy Hédervári család.

Jóval későbbi eredetű már Kemenespálfa. Hogy- 
melyik században keletkezett, nem tudjuk. Történe
tére a 16. század elejéig lehet visszakövetkeztetni, 
amikor lakosai, mint a dukai Takácsok és a köcski 
Ajkayak jobbágyai földesuraik vallását követve, 
evangélikusok lehettek.
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A gyülekezet keletkezése.

Arról, hogy ebben a három községben mikor 
keletkezett gyülekezet, a történelem nem említ pon
tos adatot. Valószínű, hogy amikor a reformáció 
Kemenesalján megindult és elterjedt, itt is befoga
dásra talált s annak egyik főerőssége lett. A török- 
dulások idején, amikor a vagyonukból kifosztott, 
testileg, lelkileg agyonsanyargatott emberek plébá-

nosaiktól elhagyatva magukra maradtak, örömmel 
fogadták az evangéliom vigasztalását és a vigasz
taló evangéliom hozóját, az evang. lelkipásztort. 
Egykorú feljegyzések szerint 1540 körül Kemenes
alján csak 12 kath. templom és plébánia van. Ez 
azt mutatja, hogy a legtöbb helyen evang. gyüleke
zeti élet éled és virágzik. így Bobán és Kocsban is. 
Mivel Boba és Kocs lakossága teljesen evangéli-

Az oltár
azon pajta előtt, ahol az ősök az istentiszteletet tartották.
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kussá lett, istentiszteletre a vadasüllési, illetve bucs— 
fai templomba járt, amely templomot —  a plébános
tól gazdátlanul hagyatva — mint jogos tulajdont 
birtokába vett. Amikor Vadasüllés (Bucsfa) 1600 
táján elpusztult s lakosai részint Bobára, részint 
Kocsba költöztek át, mivel külön temploma sem 
Bobának, sem Kocsnak ekkor még nincs, továbbra 
is a két község közt fekvő vadasüllési templomot 
használják mindaddig, amíg az ellenreformáció meg
indulásakor tőlük elveszik.

Az első virágzás.

1540 után olyan rohamosan terjed az evangé- 
liom világossága, hogy szinte az egész Kemenes
alját evangélikusnak lehet mondani. Alig egy-két 
helyen vannak csak katholikusok. Ez az időszak az 
első felvirágzás kora. Arról, hogy milyen volt az 
egyházi élet, mindennek ellenére sem sokat tudunk. 
Feljegyzések nem maradtak meg. Gyülekezetünknek 
az első lelkészét, Maróthy Menyhértet is csak 1608- 
ból ismerjük. Utána Belusi Pál ismeretes, akit Kis 
Bertalan püspök Sopronlövőn avatott fel 1631. okt. 
22-én. Viszont 1651-ben Albini Fejér Mártont talál
juk Bobán. Úgy látszik, ekkor már Kocs is megerő
södik, mert Musay püspök 1658-ban Pápai Istvánt 
avatja fel lelkésznek Kocsra és ugyanez a püspök az 
1661. évi jegyzékben Bobát és Kocsot, mint egyesült 
gyülekezetei említi meg. Ebből arra lehet következ
tetni, hogy Kocs legalább is egyenlőrangú volt ek
kor Bobával. Itt Kocsban a parragi dűlőben szántás 
közben talált kis harang, melyen állítólag az 1606. 
évszám volt látható, arra enged következtetni, hogy 
itt volt gyülekezeti élet s a gyászos évtizedben is 
(1671— 81.) volt lelkész. Bobán a gyászos évtized 
az egyházi életet egyidőre elnémította. 1681 után
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eled újra a gyülekezet, melynek lelkésze 1694-ben 
hal meg, de a hivek a történeti feljegyzések szerint, 
.,igen kérnek másikat11. Az ezután következő évek
ben Kocsnak társgyülekezeti jellege megszűnik, 
mert 1695-ben már úgy szerepel, mint Boba filiája. 
A következő évben a bobaiak Solnai Sámuelt hívják 
meg lelkészüknek, akit 1706-bar, a Simonyiból ide
jött Csurgó György követ. Az elnyomatás előtti idő
szaknak az utolsó lelkésze a bobai gyülekezetben 
Hörcsöki Miklós, aki megérte a vadasüllési templom 
elvételét és végigszenvedte az elüzetést s aki a bo
bai gyülekezetből elüzetvén Kocsban él még egy év
tizedig és itt hal meg 1742-ben.

A gyülekezeti élet kifejlődését és felvirágzását, 
amit az ezután következő elnyomatás derékban tört 
ketté, a lelkipásztorok és tanítók munkája mellett 
nagyban elősegítette azoknak a családoknak a hit
hűsége, egyházszeretete, akik a gyülekezetei felka
rolták, anyagilag segítették, tekintélyükkel, erelyük- 
kel védték és építették. Ezek a Móritz, Győrffy, Ló- 
rántffy, Bobay, Porkoláb, Doma stb. tekintélyes ne
mesi családok voltak, a gyülekezet többi bobai és 
kocsi családjaival együtt, akik lelkészüknek is szép 
javadalmat biztosítottak, lehetővé tévén számára 
azt, hogy anyagi gondtól mentesen a gyülekezet 
lelki fejlődését, megerősödését és boldog jövendőjét 
munkálja.

Kemenespálfáról, mint a bobai gyülekezet fiiiá— 
járói ebben az időszakban még nem hallunk. 1695- 
ben Pálfalva néven Jánosházával együtt van említve, 
valószínű tehát, hogy Jánosházának volt a filiája. 
Ezt megerősíti az a tény, hogy Jánosháza 1725-ben, 
amikor kath. kézre kerül, úgy említettik, mint Pálfa 
filiával együtt a plébános által elfoglalt gyülekezet. 
Tehát az elnyomatásig Jánosházához tartozik.
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Az elnyomatás szomorú évei.

Az 1730-as évekkel országszerte meginduló 
protestánsüldözés gyülekezetünket sem kímélte meg. 
Azt a próbát, amit Isten keze az evangélium híveire 
rámért ebben az üldözésben, a mi őseinknek is végig 
kellett szenvednie. Ha végignézünk ezen szomorú 
esztendőkön, úgy tetszik, az isteni gondviselésnek 
és az ősök nem lankadó hitének köszönhető, hogy 
ezek az évek nem a halált jelentették a gyülekezet 
számára, hanem csak álmot, amely után eljön a bol
dog várva-várt hajnalra ébredés. Amikor 1731 tava
szán megjelent a királyi rendelet, hogy Nemesdö- 
mölkön kívül minden evang. templomot és iskolát el 
kell az evangélikusoktól venni, a lelkészeket és ta
nítókat hivatalukról le kell mondatni s amikor ennek 
a rendeletnek a végrehajátása ellenállásra talált s 
1731 júniusában maga az alispán, a szolgabírák, a 
megyei esküdtek és egy szerzetes alakultak bizott
sággá és indultak el, hogy a rendeletnek érvényt 
szerezzenek, apáinkra is elkövetkeztek a megpró
báltatások szomorú napjai. A bizottság Jánosházá- 
ról indult Boba felé, hogy Hörcsöki Miklós lelkész
től a templomot és a paplakot átvegye. A hívek 
azonban nem nézték ezt tétlenül. Ellenálltak. Meg
szállták a papiak udvarát, mindenkinek, nemesnek 
és jobbágynak, férfinak és asszonynak a kezében 
volt valami védőeszköz, kasza, dorong stb., hogy ha 
kell, ezzel védik meg a paplakot és a templomot, 
amit nem hajlandók átadni, hacsak őfelsége katonái 
fegyverrel el nem veszik tőlük. Mikor a bizottság 
ezt az elszánt, hősies bátorságot látta, hogy a har
cot elkerülje, továbbindult Kocs felé, de alig ért a 
közös templomhoz, a népek már azt fogták körül s 
itt ment végbe az a felejthetetlen s egyben az ősök 
bátorságára és hitére jellemző esemény, amit a
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templomelvétellel kapcsolatban emlegetnek. Mikor a 
bizottság a templom átadására szólította fel őket,

odaálltak a bizottság elé azzal, hogy ők azt át nem 
adják s hivatkoztak arra, hogy ők —  mint neme
sek — őfelségéhez folyamodtak a vallás szabad

A templom a hősök emlékoszlopával.
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gyakorlatáért s míg a végzés le nem jön, addig a 
templomról le nem mondanak, tehát hagyják a bir
tokukban. Ez meg is történt. A templom evang. ké
zen maradt. De csak egyidőre. Viharosabb idők jár
tak akkor, semhogy mindvégig apáink tulajdonában 
maradhatott volna az. 1731-ben mégis csak elvették 
és attól kezdve a katholikusok használták. A sági 
plébános járt ki a templomba időnként misézni. A 
hagyomány ugyanis azt tartja, hogy egy gazdag ev. 
vallású nő hálából azért, hogy az alsósági róm. 
kath. plébániai hivatal öreg napjaiban gondoztatta, 
a nemeskocsi határban levő összes birtokait annak 
hagyta, aminek ellenében tartozott a plébániai hiva
tal a nemeskocsi és bobai róm. kath.-kat lelkileg 
gondozni. Ebben a temetői templomban való misé
zése a sági plébánosnak egyre ritkább volt, az isten
házának ajtaja egyszer végleg bezárult, tetőzete ros
kadozott, fala az idő viszontagságaitól rongálódott. 
Az enyészeté lett. Falaiból a köveket a nemeskocsi 
róm. kath. iskola építésénél használták fel. Ma már 
csak a romok láthatók a templomból, ezek beszélnek 
a régi, nagy és nehéz idők szenvedésteljes esemé
nyeiről.

Az evangélikusok, akiket a templomuktól meg
fosztottak, nem tehettek mást, mint amit abban az 
időben olyan sok gyülekezet tett, amely megfoszta- 
tott a templomától: artikuláris gyülekezet védőszár
nyai alatt húzódtak meg és kerestek lelki erősítést. 
Ez az oltalmat adó artikuláris gyülekezet a nemes— 
dömölki gyülekezet volt. Odajártak apáink temp
lomba, hogy Isten igéjét hallgassák és hitüket erő
sítsék. Nem nézték, hogy milyen messze van, azt se* 
hogy mennyi időbe kerül. Ha a lélek éhes, enni kell, 
ha szomjas, inni kell. Sok evangélikus ember okul
hatna és tanulhatna példájukból, aki, bár helyben 
van a temploma, mégis elkerüli azt! Nemesdömölkre
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messze vidékről jártak az évtizedeken át tartó el
nyomatás idején a templomba. Mivel egész Vasvár
megyében csak két helyen: Nemesdömölkön és Nfr- 
mescsóban volt szabad az evangélikusoknak isten
tiszteletet tartani, templomot építeni, több ezer 
evangélikus ember adott Nemesdömölkön egymás
nak találkozót ünnepről-ünnepre. Eleinte itt a pap
iak udvarán sátrakban tartják az istentiszteletet, 
nagyünnepeken pedig a tágas temetőben, mert nincs 
még templom. Ez csak 1743-ban épül meg hosszas 
utánjárás után.

Hogy milyen nehéz lehetett őseinknek a temp
lomot nélkülözni, azt azok, akik szeretik a templo
mot, el tudják képzelni. Hogy eltölthette szívüket a 
vágy: bárcsak lehetne nekünk templomot építeni, 
amelyben Istent dicsérhetnénk, a hitet, reménységet, 
szeretetet Isten igéjével erősíthetnénk! Ez a vágy 
egy félévszázad múlva sok tűrés után valósulásnak 
is indult.

Az újraéledés.

Nehéz volt kivárni, míg ez az idő elkövetkezett. 
Itthon a gyülekezeti élet megszűnt, szervezete fel
bomlott az elnyomatás ideje alatt. Lassú haldoklás 
folyamata állt volna talán be, ha 1781-ben fel nem 
ragyog a Türelmi Rendelet megjelenésével a szaba
dulás életetadó napja. II. József, ez a felvilágosodott 
szellemű, melegszívű uralkodó nem nézhette az 
evangéliom híveinek elnyomatását, ezért említett 
rendeletével —  bizonyságot téve nemes lelkületé- 
ről — megengedte, hogy ahol megfelelő számban 
(100 család) vannak evangélikusok, gyülekezetté 
szervezkedhetnek, udvarra, vagy a kertek alá temp
lomot építhetnek, de torony és harangok nélkül. A 
tavasz éltető lehelletét hozta ez a rendelet az evang. 
•egyházi élet fagyott mezőségeire. Napsugarat ho-
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zott, amitől felmelegedtek a szívek, örömöt hozott, 
ami könnyekben csordult ki az apák szeméből. Re
ménységet hozott, amely szárnyra kapva a messze 
jövendő.--nagyszerű lehetőségei felé lebbent és len
dült fel. Régóta lefojtott vágyak —  ki tudja — , hogy 
törtek most elő csendben tűrő, néha nekibusuló, 
vagy elkeseredő lelkekből. Lekötözött kezek — ki 
tudja — , hogy rázták le magukról a köteléket s 
nyúltak munkaeszköz után, hogy földet hányjanak, 
követ hordjanak építendő templomokhoz. Álmából 
felébredt és a kelő nap aranysugaraiba belenézve 
mély, nagy lélekzetet vett, újra élni kezdett a ma
gyar protestantizmus.

A felejthetetlen esztendő.

Őseink is fellélegzettek és Isten házának, a 
templomnak megépítéséhez fogtak. Nem várták 
azonban meg a templomépítés befejezését. Lelkűk
ben oly nagy volt az Isten igéje utáni éhség és szom
júság, hogy addig sem akartak istentisztelet nélkül 
maradni, míg az új templom felépül. Egyik buzgó 
hívőt, Győrffy Lászlót, aki akkor Takácsiban lakott 
s később Bobára jött, felkérték, hogy a pajtáját en
gedje át istentiszteletre és üresen álló lakását pedig 
lelkészlakásnak. Ebben a pajtában hirdette a gyüle
kezet első lelkésze: Lakos Ádám az Isten igéjét. 
Lakos Ádám volt az, aki a templomépítés munkáját 
kezébe vette, a gyülekezetei megszervezte s az 
egyébként is lelkes híveket irányította, úgyhogy lá
zas tevékenységgel indult meg a hivek részéről az 
építés. Az ő buzdítására nemes versenyre kelve 
hozta meg áldozatát szegény és gazdag az Űr há
zára. 1783 tavaszán Szombathelyről kijött küldött
ség előtt apáink egy kötelezvényt írtak alá 1783 
április 9-i dátummal ellátva. Eszerint Móritz Mihály
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és Bobay János 60— 60 forintot, a többi gyülekezeti 
tagok 10— 20— 30— 40 forintot (a 95 aláíró össze
sen 1727 forintot) ajánlottak fel „a Tekintetes Depu- 
tátio előtt önként és szabad jó akaratukból a temp
lom és más szükséges épületekre1' készpénzbeli ado-

A templom megújított oltára.

arányként. A megajánló nemesek és megajánlásaik a 
következők: Király Mihályné 6, Porkoláb László 35, 
Lóránth István 35, Lóránth Péter 35, Győrffy Jó- 
zsefné 20, Győrffy Ádárn 40, Győrffy Pál 30, Győrffy 
István 30, Bodó István 30, Bodó Jánosné 20, Szajky 
János 10, Szűcs András 20, Lóránth János 20, Kotsi
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Mihály 25, Szabó Ádám 12, őhidi János 15, Szajky 
István 16, Vida Mihály 20, Győrffy Zsigmondné 20, 
Egerally János 30, Bodó Imre 30, Potyondy István 
20, Győrffy Ferenc 20, Mórótz István 15, Soós Zsig
mondné 5, Péterfy László 30, Kocsy János 15, 
Győrffy Mihályné 20, Székelyi József 30, Egerally 
Lászlóné 30, Rudy Mihály 15, Lóránt Jánosné 10, 
Óhidy István 4, Szajky Péter 15, Egerally Balázs 30, 
Egerally György 30, Mórótz György 5, Lóránth Mi
hály 40, Lóránth László 35, Fiiszár József 20, Szajky 
István 2, Szajky Ferenc 15, Porkoláb János 16, 
Szabó Ferenc 15, Babay György 15, Babay Pál 10, 
Józsa János 40, Görög Sándor 15, Görög János 15, 
Görög Miklós 25, Mórótz János 30, Mórótz Miklós 
35, Lóránth István 30, Porkoláb István 35, Nagy 
László 25, Seper György 25, Káldos Pál 30, Fülöp 
László 30, Görög Mihály 20, Dóma László 15, Kotsi 
Ferenc 2, Balogh Ferenc 20, Balogh Tamás 20, Ko
csi János 1, Szabó István 15, Zuggó László 10, Donra 
György 15, Fülöp István 30, Szabó Péter 8, Szu Ist
ván 10, Görög Mihály 8, Lóránth István 4, Lóránth 
Péter 5, Molnár Ferenc 20, Lóránth György 15, Fü
löp László 4, Balikó Jánosné 5, Donra István 10, 
Zuggó Ferenc 5, László Ferenc 8, László János 15, 
Görög Miklós 30, Fülöp György 25, Balogh János 
30, Fekete Mihály 10, Fekete Ferenc 10, Magyar 
Ferencné 15, Fülöp Ferenc 5, Balikó György 4, Gö
rög Sándorné 20, Káldos András 15, Fülöp Mihályné 
2 forintot, Érsek Istvánná 75 kr. Egyik buzgó egy
háztag adott a gyülekezetnek nemcsak helyet a 
templomépítésre, hanem lelkészlakás és lelkészi ja
vadalmazás céljaira földet is jutányos áron. Ezután 
az áldozatkész megajánlás után nemsokára kiállí
totta és megküldte a Helytartótanács az építési en
gedélyt 1783 aug. 4-ről keltezve. Mikor az engedély 
megérkezett, buzgó őseink azonnal hozzáfogtak az
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építéshez és Isten segítségével egy éven belül be is 
fejezték azt. A templom építője Hagstoffer Mátyás 
jánosházai építő volt. El lehet gondolni, micsoda 
összefogás, egyetértés és lelkesedés élt a lelkűkben, 
hogy ezt a templomot egy esztendő leforgása alatt 
felépítették. Hogy hagyták ott a saját munkájukat, 
hogy a gyülekezet munkája félbe ne maradjon, hogy 
tették félre egyéni érdekeiket, hogy a gyülekezet 
nagy érdekét szolgálhassák egyakarattal. Egy nagy 
lelki pünkösd tevékenységre mozdító ereje érintette 
meg apáink szívét, akik amíg egyrészt vasárnapon
ként pajtai istentiszteletből hitüket erősítették, más
részt hétköznaponként ezt a megerősödött hitet te
vékeny szeretetben gyümölcsöztették. Így történt 
meg, hogy egy év múlva, 1784 augusztus 15-én 
templomszentelési ünnepet ültek atyáink, amikor 
Perlaky Gábor dunántúli szuperintendens a hívek 
örömkönnyei és hálafohászai közt magasztos ren
deltetésének átadta az új templomot. Régi vágyak 
valósultak meg ezen a napon. Most hogy 150 év táv
latából visszatekintünk erre az időre, hálás szívvel 
áldjuk az Istent szabadítást és megtartást adó ke
gyelméért.

Egyéb építkezések.

A templomépítés befejezése után meglehetősen 
nyugodt mederben haladt előre a gyülekezet életé
nek folyása. Iskolája Bobán már a templomépítés 
előtt, 1782-ben megépült, így a gyermekek vallásos 
s hazafias nevelése mindjárt az újraéledés után biz
tosítva volt. Mivel a Türelmi Rendelet még nem en
gedte meg ekkor a tornyok építését és harangok 
használatát, a gyülekezet csak egy negyedszázad 
múlva tud a templomhoz tornyot építtetni és pedig 
csupán a bobai hivek áldozatkészségéből s amint a 
feljegyzésben olvasható: „abba a következő évek-
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ben nagyhamar szépen szóló harangokat és órát 
szereztek".

A toronyépítéssel kapcsolatban megjegyezzük, 
hogy már a korábbi évekből gubacs árából volt 
apáinknak 1600 forint tőkéjük, amit az építés kéz— 
detéig a község kocsmájába fektettek bele oly mó
don, hogy mihelyt a gyülekezetnek kell, azonnal ki
vehetik „növekedésével" együtt. S mivel ez az ősz- 
szeg közös „a pápista atyafiakkal", ha ez az összeg 
a gyülekezet céljaira kivétetik, azoknak a része eb
ből a növekedéssel együtt ki fog fizettetni (1816 áp
rilis 27—i feljegyzés). 1819-ben Szentgyörgy-napkor 
hozzá is fognak a toronyépítéshez s elhatározzák két 
harangnak a beszerzését is. A torony falai, teteje és 
a két harang a szükséges szekeres és gyalognapszá
mon kívül 9301 forint és 32 krajcárba kerül. Ezen 
összeget ,,86 félsessióra" vetik ki. Külön megemlí
tik a feljegyzések nemzetes Bobay János özvegyé
nek, Aikai Judit asszonynak jótéteményét, aki kis— 
somlói szőlőjében ingyen ajándékban 40 öl követ 
hagyott fejtetni. 1820. dec. 18-ig megépítik a tor
nyot, annak ideigvaló fedelét és beszerzik a két ha
rangot, az utóbbiakat Mendel János győri harang- 
öntőtől 2000 váltóforintért. A torony csonkán ma
radván így állott 1825-ig. 1825 június 5-én a torony 
tetejéhez szükséges fa- és ácsmunkát, valamint an
nak fehér bádoggal való befedését illetőleg meg
egyeztek az elődök egy rohonci ácsmesterrel 2850 
váltóforintban. A munka folyik s a keresztet 1826 
május 31-én teszi fel egy Mihály nevű ácslegény 
1826 szept. 14. napján pedig az egész toronyépítési 
munkálat befejezést nyer. Érdekes megemlíteni, 
hogy a torony tetejének a fáit 40 szekér hozta haza 
Rohoncról. Minden rohonci fuvarért 5 forint 30 kraj
cárt s minden szombathelyi fuvarért 4 frt. fizettetett 
ki. Mindezen szekerezésekre és a kereszt feltételére
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ős egyéb szolgálatokra a fenti összegen kívül még 
619 írt. 53 kr. kiadás volt. 1826 június 4-én már 
egyezséget kötnek az elődök a harangok használa
tára nézve. 1826 aug. 27-én pápai órásmesterrel az 
új toronyba órát csináltatnak 400 váltóforintért A 4 
számlap 62, azok festése 40, a súlyok 6, a súlytartó
kötelek szintén 6 frt-ba kerültek. Az óra hazahozá
sáért, felhúzásáért, az órásnak és másoknak munká—

Az iskola.

jáért 101 fit. 54 kr-t fizettek ki. Az órát 1827 május 
utolján tették fel.

Még mielőtt a torony elkészült volna, 1823-ban 
Boba, Kocs és Pálfa egyesült erővel a parochiális 
ház (lelkészlakás) megépítéséhez fog. Mivel a to
rony megépítése által a régi lakás nagyon közel 
esett a templomhoz s tűzi veszedelem esetén egyik 
veszélyeztette a másikat, a bobai anyagyülekezet 
100 forintért egy területét vesz meg Szemerey János-

2
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tói a csapás mellett 1822 ápr. 20-án. Ennek a meg
vett területnek napkeleti végéből önként ingyen 
ajándékoz az anyagyülekezet a közös fundushoz 6 
öl szélességű és 26 és fél öl hosszú területet, hogy 
arra építtessék az új papiak. A megvett földnek többi 
részét magának tartotta fenn a gyülekezet a tanító 
használatára. Az akkori építésnél mind a három 
gyülekezet pénzbeli és szolgálmánybeli hozzájáru
lással vett részt.

Az építéseken kívül a gyülekezet fenntartásához 
és kiadások fedezéséhez időnként adakoztak: 1834- 
ben Nagy Sándor özvegye, Barcza Zsuzsánna 103 
írt., bekenyi erdőbeli jussát és rétjét, valamint fél 
hold földet, néhai Bognár István özvegye, Dezső Ju
liánná 26 frt. és 15 frt-ról szóló adóslevelet, Szabó 
Ádám özvegye, Dobai Éva 4 frt—t, 1836 jún. 5-én 
Baráth Ferenc baltavári lakos 5 frt., 1846-ban Bog
nár István özvegye, Dezső Juliánná 100 frt-t, 1849- 
ben Óhidi Ferenc 50 frt-t, 1850-ben Porkoláb János 
özvegye, Barcza Zsuzsánna 400 és 320 frt-t, 1853- 
ban ugyanő 620 frt-t, 1855-ben Fiiszár József 100 
frt-t, 1855-ben Péterfy József 100 frt-t. Ezen össze
gek jórészt a torony, lelkészlakás építésére és or
gona beszerzésére fordíttattak.

Az 1858. évben szerezték be a bobai hívek a 
templomba a még ma is használatban lévő orgonát, 
gyűjtés útján. Megható az a felhívás, amellyel a hí
vekhez fordul az orgonára történő adakozások érde
kében a gyülekezet vezetősége, de főként Kiss Fe
renc akkori kántor-tanító, az orgonabeszerzés ügyé
nek lelkes mozgatója. ,,Az ügy célja magasztos 
—  mondja az ő felhívása — , eddig is égő sebként 
feküdt gyülekezetünk szívén. Ennek következtében 
önkéntes szíves adakozásra nyittatik út, serkenjen 
mindenki megbizonyítására annak, hogy a vallás és 
.a szellemi élet a mi gyülekezetünk híveinek a szívük-
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bői sem halt ki.“ Ezen lelkes felhívás visszhangra 
talált, az orgona költsége rövid idő alatt összegyűlt 
az adakozásból. Az adakozásból kivették a részüket 
a nemeskocsi és kemenespálfai hivek is.

Másfél évtized sem telik el, 1871-ben iskolát és 
tanítólakot építenek az elődök a régi helyén, amit 
1928-ban bontanak le, hogy helyette megépítsék a 
mostani szép, nagy, modern 2 tanerős iskolát a ta
nítólakásokkal együtt.

Súlyt helyeznek a templom belső felszerelésére 
is. 1873-ban a gyónókehely megaranyozására gyűj
tenek, 1875-ben mind a három gyülekezet adakozá
sából keresztelő-kutat szereznek be, Tűből János ta
kácsmester az oltárra feszületet, gyertyatartókat ad 
s a karzatokra énekszámtáblákat készíttet. 1878— 
bán az oltárt renoválják 132 frt. 20 kr. értékben, 
mely adakozásból folyik be.

Feljegyzések szerint 1884-ben lélekemelő ünne
pély keretében ünnepelte meg a gyülekezet a temp
lomépítés 100. évfordulóját s erre az alkalomra a 
tornyot renováltatta és a templomtetőzetet újrazsin- 
delyeztette. Nevezetesebb esemény volt a gyülekezet 
életében a múlt század végén lefolyó templomreno
válás. Mivel a templom az évszázad viharaitól meg
rongálódott annyira, hogy 1897 október havában 
hatóságilag bezáratott, a hivek 1898 március havá
ban hozzáfogtak a templom renoválásához, ami 6000 
forintnál nagyobb összegbe került s még ez év telén 
befejeződött. Mai belső elrendezését a templom ek
kor nyerte.. Az újjáalakított templomot 1899 január 
29-én szentelte fel Gyurátz Ferenc dunántúli püs
pök. Az építési munkálatok körül nagy buzgóságot 
fejtett ki dr. Porkoláb Mihály felügyelő és Győrffy 
Sámuel gondnok, aki mint egykor buzgó őse a lel
késznek hajlékot, a gyülekezetnek pedig istentiszte
letre helyet adott, azon fáradozott, hogy méltó haj—
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léka legyen az Urnák a gyülekezetben. Ez alkalom
mal értékes ajándékokat adott a nőegylet a templom 
részére, így az oltárra 4 drb. gyertyatartót és feszü
letet és 2 drb. 12— 12 gyertyás csillárt, a betegek 
gyóntatásához szent edényeket, mintegy 272 forint 
értékben. A nőegylet példáját követve többen adtak 
ajándékokat: bibliát, oltár-szószékterítöket, kehely- 
tartókat stb., amiket a gyülekezet ma is használ.

A háború utáni időben sem szűnt meg a gyüle
kezet adakozni épületeinek fenntartására. 1921. év 
folyamán a toronytetőt bádogoztatja, 1925. évben a 
hadi célokra igénybevett nagyobbik harangja helyett 
új harangot szerez be. 1926-ban a templom és lel
készlak előtti téren a világháborúban elesett hősök 
emlékét őrző emlékoszlopot állítja fel. Ezen oszlopot 
a bobai László-családnak a tagjai által felajánlott 
sírkőből készíttette s művészi sziklaalapzaton állít
tatta fel a gyülekezet. Az emlékoszlopon valláskü
lönbség nélkül minden Bobáról bevonult és a hábo
rúban hősi halált halt vitéz nevét megörökítette, ösz- 
szesen 35 nevet s rá dr. László Kálmán szombathelyi 
ügyvéd, ehm. felügyelő által írt alábbi alkalmi verset 
vésette: „Ez a néma oszlop vitézek emléke, Értünk 
halt hősöknek élő dicsősége, Vedd le süvegedet, kit 
erre visz utad, Magyarok Istene, áldd meg sirhalmu- 
kat!“. A hősök emlékoszlopa 9,200.000 koronába 
került, mely összeg adakozásból folyt be. A követ
kező években gyülekezeti célokra adakoztak, 1928- 
ban: dr. Móritz Dénes gyülekezeti felügyelő 350 pen
gős alapítványt tett szorgalmas elemi iskolai tanulók 
jutalmazására. 1929-ben Csik János, a gyülekezet 
volt tanítója 80 pengős alapítványt, Győrffy Gyuláné 
100 pengős és a lelkészi javadalom növelésére Hor
váth Sándor várpalotai lelkész és neje édesanyjuk 
 emlékére ugyancsak 100 pengős alapítványt létesí
tett. 1931-ben Polgár Mihály ny. igazgató-tanító be-
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szerzendő- harmoniumra 150 pengőt, dr. Tompa 
Margit tanítónőképző-intézeti tanárnő pedig az ol
táralapra 100 pengőt ajándékozott. A következő 
években az ifjúsági otthonra és az átépítendő oltárra 
történt adakozások külön, a lelkészi hivatalban őr
zött gvüjtőíven szerepelnek. A jószívű adakozókat 
áldja meg az Isten!

Amíg ezek az anyagyülekezetben történnek 
csaknem egy évszázad alatt, addig a leánygyüleke
zetek élete is szép fejlődést mutat. Nemeskocs nem
sokkal az újraéledés után szintén épít iskolát. 1804 
január 20-án Badátzi János személyében tanítót vá
laszt, aki még 1835-ben is Nemeskocsban van.

Valószínű, hogy —  ha közelebbi adatok nincse
nek is oly bőségesen a gyülekezet életéből —  az is- '  
kólái oktatás terén fennakadás nem fordul elő.

Evang. Ifjúsági Otthon.
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1863/64-ben hallunk arról, hogy iskolát építenek  ̂
A régi iskola helyett, mely a mai templomkert elején 
állt, 1890-ben új iskolát állítanak, amely célra a 
gyülekezet a közbirtokosság kocsmáját vette meg a 
hozzátartozó belsőséggel együtt. Jóval korábban, 
még 1871-ben a templomot renováltatják a kocsi hí
vek s ezt a renovált templomot 1871 május 18-án, 
Áldozócsütörtökön avatja fel a gyülekezet lelkésze. 
Ezen templom elé pedig a tornyot már 1868-ban 
megépítik. Egy fél évszázad múlva ebbe a temp
lomba Balassa István és Etelka által ajándékozott 
keresztelő kutat állítanak és avatnak fel. 1922-ben 
pedig özv. Fülöp Lajosné ajándékából a toronyba 
egy 4 mázsás harangot helyeznek fel és a templomba 
egy 6 változatú orgonát építtetnek 300.000 korona 
költséggel. Kemenespálfán, ahol valamikor az egész 
község evangélikus lehetett, ami kitűnik abból, hogy 
a katholikusoknak még 1870-ben sincs sem iskolá
juk, sem tanítójuk, szintén szép fejlődés indulhatott 
a múlt század elején. 1805-ben már új harangot ké
szíttet a gyülekezet. Tudunk arról, hogy 1809-ben 
tanítója van Berta Ferenc személyében, akivel még
1813-ban is találkozunk. Kemenespálfának a 70— 
80-as években olyan népes az iskolája, hogy 60—70 
gyermek jár be oda. (Hova jutott ez a gyülekezet,, 
amelynek iskolájában ma alig jár be 25 gyermek! 
Hiába az ősök tettekben megnyilatkozó áldozatkész
sége, iskola, imaház, tanítólaképítése, ha elfogy a 
gyülekezet!) Iskolát többször is építettek a régi pál— 
faiak. 1871-ben hallunk erről, majd ehelyett 1905- 
ben új iskolát és tanítólakot építenek, ami 6000 ko
ronába kerül. Az imaházat pedig a régi zsúppal fe
dett kicsiny imaház helyett 1894-ben építik fel, tel
jesen új berendezéssel látják el.

A fenntiekből kiviláglik, hogy gyülekezetünk
nek, melyet Boba anyagyülekezet, Nemeskocs és
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Kemenespálfa leánygyülekezetek alkotnak, az újra
éledés után is szép lendületes volt a fejlődése. Van a 
gyülekezetnek Bobán közös szép, nagy temploma 
lelkészlakkal együtt, ezenkívül magának Nemeskocs- 
nak és Kernenespálfának is van külön temploma,, 
illetve imaháza. Van mindhárom helyen iskola tani— 
tólakásokkal. Megemlítendőnek tartom még azt,, 
hogy a régi bobai és nemeskocsi temetőt 1855-ben 
szentelték fel, míg az újtemetőt Bobán és Nemes- 
kocsban 1908-ban, Kemenespálfán pedig 1911-ben 
adták át rendeltetésének. Anyakönyvek a gyüleke
zetben az újraéledés utáni időből, 1783-tól kezdve 
vannak. Régibb írások mind szétszórattak az idők 
viharai által.

Lelki építés.

A gyülekezet nem épülhetett volna a letűnt szá
zadok alatt, ha nem épült volna lelkileg. Nem lett 
volna külső fejlődése, ha nem fejlődött, erősödött 
volna belsőleg. Kik voltak azok, akik ezt a belső 
lelki fejlődést munkálták a gyülekezetben évszáza
dokon át Isten igéjének hirdetése, a hitélet elmélyí
tése az evangéliomnak gyermek és felnőtt lelkekbe 
való beleplántálása és növelése által? A gyülekezet- 
építő ősök előtt hódolva emlékezzünk meg Isten sző
lőskertjének munkásairól, homálybavesző, vagy is
mert alakjukat állítsuk egy pillanatra lelki szemeink 
elé s gondoljunk arra,hogy az elődök hite az ő hitük
kel együtt erősödött az ige forrásvizénél, ők voltak 
azok, akik apáinkkal együtt küzdve és szenvedve, 
együtt imádkozva, sorsközösséget vállalva az isteni 
kegyelem sugárhintői voltak a gyülekezetben: azért 
állíttattak ide és azért állnak itt homályba tűnő alak
jukkal, hogy rajtuk keresztül annál dicsőségesebben 
felragyogjon a Krisztus s ez a gyülekezet igazán az 
Isten népévé legyen.
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A gyülekezetben munkálkodtak:

I. Lelkészek.

1608-ban: Maróthy Menyhért. Ő a gyülekezet első 
ismert lelkésze.

1631-től: Belusi Pál, akit Kis Bertalan püspök Sop- 
ronlövőn avat fel.

1651-ben: Albini Fejér Márton, aki korábban János- 
házán volt lelkész.

1658-ban: Pápai István, aki mint nemeskocsi lelkész 
van említve.

1696-ban: Solnai Sámuel, a bobai lelkész.
1706-ban: Csurgó György, aki Simonyiból jött ide.
1725— 1732-ig: Hörcsöki Miklós, akit a templom

foglaláskor elűztek.
1732— 1783-ig, tehát 51 évig nincs lelkésze a gyü

lekezetnek.
1783— 1792-ig: Lakos Ádám, aki a gyülekezetei 

szervezi és 1783/84-ben a hívekkel a templo
mot építi. Bobáról Kapolcsra megy lelkésznek. 
Az ő fia Lakos János, aki bárói rangot kap.

1792— 1800-ig: Erhard Pál, ki innen Vanyolára 
megy.

1800— 1814-ig: Döbröntei Lajos esperes, kinek ne
mesi címtábláját őrzi a gyülekezet. Később 
Uraiujfalu lelkésze lett.

1814—  1815-ig: Kiss János.
1815—  1832-ig: Szigethy (másként Kristán) György. 

Az ő idejében épül a torony.
1832— 1875-ig: Kiss Sándor. Az ő idejében szerzik 

be az orgonát.
1875— 1898-ig: Kiss Lajos, Kiss Sándor gyermeke a 

lelkész.
1898— 1921-ig: Pulay Gábor. Idejövetelének idejére 

esik a templom renoválása.
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1922— 1929-ig: Nagy Miklós, aki innen Zalaeger
szegre távozik. Az ő idejében épül az iskola. 

1929-től: Lukács István.
15b

II. Felügyelők.

A gyülekezet felügyelőiről kevés feljegyzés ma
radt fenn. 1804-től 1820-ig Szemerey János bobai 
lakos viseli ezt a tisztséget. 1820-tól ismer etlen-ideig 
ifj. Szemerey János a felügyelő. 1878/79. években 
Boda Márton celldömölki ügyvéd, 1879— 1884-ig 
Vidos Kálmán földbirtokos és főszolgabíró, 1884— 
1914. években dr. Porkoláb Mihály celldömölki ügy
véd, 1914— 1929-ben dr. Móritz Dénes celldömölki 
ügyvéd, 1930— 1934. években dr. Seregély Pál cell
dömölki orvos volt a gyülekezet felügyelője. A gyü
lekezet jelenlegi felügyelője Tompa László ny. kör
jegyző.

III. Tanítók.

a) B o b á n : Az elnyomatás előtti időből a gyüle
kezet tanítóit nem ismerjük. Az elnyomatás 

r ~  utáni időben ismert tanítói a gyülekezetnek: 
1825-ig: Polgár Mihály.
1825— 1854-ig: Tima István.
1854— 1856-ig: Kebelei Péter (ideigl. minőségben). 
1856— 1873-ig: Kiss Ferenc.
1873— 1909-ig: Csik János.
1910-től: Csirkovics Kálmán, továbbá mint másod

tanító a II. tanítói állás szervezése után: Balogh 
Ernő, Kiss Emma, Vida Béla, Baráth Dénes.

b) N e m e s k o c s b a n :  Még az elnyomatás előtti
időből ismerjük Nemeskocs egyik tanítóját,

 1695-ben : Dénes Istvánt.
1804— 1840-ig: Badátzi János.1835-1842-ig: Nincs a név megemlítve.
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1842— 1847-ig: Berecz József.
1847—-1861-ig: Szopóczy Zsigmond.
1861— 1864-ig: Sztrókay István.
1864— 1896-ig: Németh István.
1896-tól: Horváth Lajos. 
c) K e m e n e s p á l f á n :  Az elnyomatás előtti 

időből tanítót Pálfáról nem ismerünk. Az el
nyomatás utáni időből ismerjük

1809-ben: Berta Ferencet, akinek nevével még az 
18&& évben is találkozunk.

1836-ban: Thima Ferenc.
1842-ben: Móritz István (mint 18 éves fiú) lesz a 

tanító, aki 45 éven át viseli a hivatalt 1887-ben 
bekövetkezett haláláig.

1887— 1894-ig: Nagy Sándor, aki Nagykárolyba 
távozik.

1894— 1901-ig: Sztrókay Lajos, később győri pol
gári iskolai tanár lett.

1901-től: Tompa Lajos.

Neveket soroltunk fel, akiknek viselőit az isteni 
kegyelem ennek a gyülekezetnek a területére állí
totta, hogy az Ő országáért a nagyok és kicsinyek 
között dolgozzanak, a múlt drága értékeit megbe
csültessék és megnövelve a jelenből a jövendőbe át
mentsék. Vannak közöttük, akiknek porsátora ré
gen szétomlott és az anyafölddel egyesült, akiknek 
már csak az emléke él emlékeznitudó utódok lelké
ben s vannak, akik ma is élnek és istenországáért 
munkálkodnak. Akik elköltöztek már, azoknak a 
gyülekezetei építő és fenntartó, hitükért szenvedése
ket viselő, élni—halni tudó ősökkel együtt legyen ál
dott az emlékezete.

Most, amikor a jubileum esztendejében a múltra 
nézünk és 150 és még annál is több idő távolságát
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az emlékezés fáklyavilágánál felmérj ük, tekintetünk
kel a nehéz jelenbe és a bizonytalan jövőbe is bele
pillantunk. Ha emberi szemmel nézzük ezt a jöven
dőt, nagyon is bizonytalannak tetszik, de ha a hit 
szemével tekintünk bele, akkor meglátjuk, hogy eb
ben a jövendőben Isten keze drága, felmérhetetlen 
ajándékokat tartogat számunkra, amint az Írásban 
írva van: „Amiket szem nem látott és fül nem hal
lott, olyanokat készített el az Űr az Őt szeretőknek". 
Ezen boldog jövendő felé azonban a jelen nehézsé
gein, szenvedésein és megpróbáltatásain át vezet el 
az Isten. Ezért kell tűrnünk, terheket hordoznunk és 
szenvednünk, hogy Isten készítette boldog jövendő 
felé eljuthassunk. Az ősök példája biztató fénysugár 
és reménycsillag a mának homályfedett utain, amely 
bátorítva int: Bízzatok, Istenre nézzetek, egyházat 
szeressetek és Krisztus ügyéért áldozzatok! Szeret
nénk némi bizonyságát és jelét adni annak, hogy 150 
év távolságából ezt az intést megértettük, hogy az 
atyák példáját akarjuk követni, Istenben akarunk 
bízni, az Ö kegyelmére akarunk támaszkodni és sze
retett egyházunkért akarunk áldozni. Ezért állítottuk 
két évvel ezelőtt tisztán adakozásból ezt az ifjúsági 
otthont, melyben anyagyülekezetünk fiatalsága ne
velődik és ezért újítottuk meg közvetlenül a jubi
leum ránkköszöntése előtt ezt az oltárt összgyüleke- 
zetünk adakozásából, külön mindegyiket kb. 800— 
900 pengő összeggel. Már az elmúlt évekről volt 400 
és egynéhány pengő oltáralapunk. A hiányzó össze
get a három gyülekezet közt arányosan elosztva 
gyűjtés útján adtuk össze. Csodálatos volt ez az 
adakozás itt az anyagyülekezetben. Úgy éreztük, az 
a 150 évvel ezelőtt munkálkodó építő Lélek nyitotta 
meg a szívek kapuit, hogy a jubileum alkalmával 
fillérekben és pengőkben kihulljon az Úr oltárára az 
a hála és az a szeretet, amely eltölti a szívünket a
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múltért, ezért a templomért Isten és az ősök iránt. 
Megújított oltárunk a mi hálánk és szeretetünk jubi
leumi ajándéka.

Ne is szűnjön meg ez a hála és szeretet soha. 
És ne szűnjön meg tettekben kifejezésre jutni. Ez az 
oltár legyen hívogatás mindenki számára a Krisztus
hoz, Aki minket megváltott és szüntelen megelégít 
és megerősít és legyen figyelmeztetés arra, amit 
Krisztus tett és minden hívének megparancsol: az 
Istenben való áldozatos élet élésére.

És ebben az évben megtartott jubileumi ünne
pünk, amelynek fényében oly jó esett megfüröszteni 
a lelkünket, a múlt történetére való emlékeztetés ál
tal legyen egy hatalmas felhívás Istenhez térésre, 
Isten félelmére és inindenekfelett való szeretetére. A 
múlt történetén világoljon át a bibliának az az örök 
fényessége, mely apáinkat szenvedések sötét éjsza
káiban mint tűzoszlop vezette, hogy ,,Az Úr nem 
hagyja el a Benne bízókat" és „Ha Isten velünk, ki
csoda ellenünk?! Aki az Ő tulajdon Fiának nem ked
vezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mimódon 
ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?" 
(Róm. 8:31— 32.) A jelen nehéz és sötét utain ez a 
fény vezessen s ősök példáját követve jubileumi hit
vallásunkká Pál apostolnak ez a meggyőződése le
gyen: „Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem 
élet nem szakaszthat el az Isten szerelmétől, mely- 
vágyon a mi Urunk Jézus Krisztusban!" Ámen.
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M á s o l a t

A b o b a i  evangélikus le lk ész i  h iva ta l  irattárában őrzött  

eredeti ok ira tró l .

" Alább is  Írattak Tekintetes Nemes Vas Vármegyében Kemenes a l l y i  
Districtusban Bababan resideálok úgy mint öregjebb Lorántfi  István, 
Fiammal Lorántfi  Mihálla l edgyütt. N .Lorántfi  Mihály, N .I f jabb  Lorántfy 
István, N.Móricz Miklós ás -Házas Társa Kis Rebeka- /betoldva/ N. Babay 
Pál .adjuk tudtára mindeneik az kikk i l l i k , e s  va l l juk  ezen Levelünknek 
rendiben; Hogy mivel eő Sz.Felsége, az Fölséges Uralkodó Királyunk’ , 
arra vezé r le t té  s z ivé t ,  és Babay Sz.Gyülekezetnek engedett légyen,Tem
plomot, vagy oratóriumot, és Praedicator, es Mesterházöt épeften i.  Arra 
való nézve az -nagnyugotti- /betoldva/ k e r ta l l y i  Dűlőben lévő Szántó 
fö lde inke t , fe jenk in t  ingyen minden adomán nélkül á l t a l  adtuk transferá l-  
tuk minő addig az i d ő i g ,valameddig Babay Evangélikus Gyülekezet fog 
á l lan i  vagy ta r ta t tn i .  Ha pedig k i tü l  Isten mentsen,változás lenne az 
dologban; tehát azon földek akkori időben is,minden pör patvar nélkül 
o l l y  szabadon,valamint mostanság?s adjuk,kezünkhez,vagy successoraink- 
nak kezekhez botsáttassanak, es engedtessenek. Azok erá.nt az E v ic t ió t  
pedig magunkra, es successorinkra minden Impetitorok e l len  f ő l l  va ló l luk, 
"SIS—tH'rtO'Zlink.—s~rnrra,űá,k~t,n"k~-t s~ ~ ér r t  mm ak ■ ml - nde r> o k isi 1-err - mof*© 

Mellyeknek szentül való meg altésara es megtartására adjuk ezen 
Transactionális Levelünket rész szerint tulajdon nevünk f ö l l  irásábal 
rész szerint kezünk kereszt' vonyásával jelen lévő hűtős Nemes Emberek 
e lő t t  megerősitva

S ig l  Baba die 18 Septembris 1783 .

N. őregjebb Lórántt f i  István 4 
N. Lorantfi  Mihály mp.
N. Lorantfi  Mihály 4
N. I f f ja b b  Lorantf i  István 4
N. Móricz Miklós 4- es Házas Társa Kis Rebeca 4
N. Babay Pál 4

En előttem N. Jósa János rnp.mint hűtős mp.
En előttem N. Györfi Adám mint hűtős kurador mp.
En előttem N. Lorantfi  Péter mint hűtős Ember 4 
En előttem N. Porkoláb István mint hűtős 4
En előttem N. Kosa Mihály mint malom Birs ja az helységnek 4 
En előttem N. Szűcs Ad /ám mp./

Coram me Nobl.Joans Babay Curatora Sccl. Evang. Babaiensis mpria. 
En előttem A g i l i s  Szalai Mihály 4 "



B o b a .

Templom-, paplak- ás iskola- 
telek adományozási okirat.

1783.-


