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A  felpéczi ág. hitv. ev. gyülekezet története.
(Részben vallásos estélyi felolvasás.)

I .

I. Elmosódott nyomok.

Az idő a feledés porával von be lassankint mindent. Amint 
múlnak az évek, mindjobban vastagodik a réteg, mely a múltak 
eseményeit takarja. A történetírásnak feladata, hogy ezt a réteget 
meg-inegbolygassa s a fontosabb eseményeket a feledéstől meg
mentse. Rendesen csak holt anyag, amit talál, mert ami azoknak 
életet, lelket adotl, az emberek, kik az eseményeknek mozgatói, 
a gondviselésnek eszközei voltak, rég elporladtak, hírük, nevük 
elenyészett.

Legérdekesebb volna, ha a múltak porfedett emlékei között 
kutatva, az életet tudnánk magunk elé varázsolni: az embereket, 
amint vágyaiktól, indulataiktól, lelkesedésüktől vezéreltetve hatnak, 
alkotnak, a kort a maga eszméivel, erényeivel, bűneivel; de a múlt
ról csak az élettelen tárgyak, néha egy papírlap sárguló betűi 
beszélnek.

Midőn gyülekezetünk közel negyedfélszázéves múltjába akarunk 
betekinteni, midőn arra a kérdésre akarunk felelni, mikor, hogyan 
keletkezett e gyülekezet? sűrű homály terül el előttünk s csak 
néhány élettelen tárgy ád legalább a korra nézve némi tájékozódást. 
Ezek gyülekezetünk első szentedényei.

A reformáczió az Ur vacsorájának két szin alatti kiszolgálta
tását rendelvén el, még ott is, hol az egész katholikus gyülekezet 
papjával, templomával együtt átment az evangéliomi egyházba, 
szükség volt a szentedényeket egy urvacsorai boroskannával szapo
rítani. Az ilyenek rendesen a készítési évszámmal lettek ellátva s 
ez az évszám tájékozást nyújt a gyülekezet keletkezési idejére.
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Egyházunk legrégibb szentedényei nem vallanak kathoíikuS 
eredetre, miből következtethető, hogy midőn abból kivált, nem 
hozott abból magával semmit. Három darab szentedényünk van, 
melyek gyülekezetünk keletkezési korából származhatnak. Az egyik 
a most is használatban levő keresztelőkanna, fenekén 1566 évszám
mal, a másik a még most is szintén használható, de már fedelén 
megrongált, vert ezüst, dömbor alakokkal ékesített s zománczozott 
boroskanna, fenekén csak nagyítás mellett olvasható 1565, vagy 
1568 évszámmal; a harmadik, egy a használatból valószínű még 
1632-ben kiment, kezdetleges készítésű kehely, felső aranyozott 
peremén ezen felirattal: „Her Dein Wordt Is Mir Feil Leiber Dán Feil 
Dovsent Stvck Gold oder Sivlber.“ (Magyarul =  Uram a te beszé
ded drágább nekem sok ezer aranynál s ezüstnél.) Évszám hiány
zik, de a felirat nyelvezete és tartalma egyiránt elárulja, hogy ez 
a kehely is a reformáczió korában és szellemének behatása alatt 
készült, hisz akkor volt az Istennek beszéde: az evangéliom úgy
szólván jelszó, melyről Luther is diadalmi énekében lelkesedve énekli:

„Megáll az Istennek igéje
És nem állhat senki ellene“ .

Feltehetjük tehát, hogy ezen kehely készítési ideje is össze
esik az előbb említett kannákéval, s hogy gyülekezetünknek egy
házzá való szervezkedése ezen években, tehát 1565— 68 körül tör
tént. Azért mondom egyházzá való szervezkedése, mert maga az 
evangéliomi hit mindenesetre jóval előbb elterjedt itt, mint maga 
a szervezkedés történt, templom és iskola épült, úgy hogy az evan
géliomi hitnek Felpéczen való elterjedését bátran tehetjük a refor
máczió első évtizedeibe.

Kis-Tatai Tatay Pál elődöm 1818-ban a maga feljegyzéseiben 
ezt írja: „Legelsőben is az ezen hiten valók szállották meg ezt a 
felpéczi N. Curiális helységet, azok építettek itt. templomot és osko
lát maguknak. A római katholikusok alkalmas sok ideig nem is 
laktak itten, hanem utóbb azok is lettek ezen helységben és 1752. 
esztendőben épitettek maguknak a falunak felső végén egy kis tem
plomot. “ Azon állítás, hogy elsőben is evangélikusok szállották meg 
ezen helységet, alig állhat meg, mert történelmi adatok szerint a 
község keletkezése a reformáczió előtti korszakba esik s levél
tárunkban is találtam már 1538-ból egy okiratmásolatot, melylyel 
I. Ferdinánd király nevében Thurzó Elek „felpéczi Jármán György 
stb. minden javait ugyancsak felpéczi Jármán Boldizsárnak és
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utódainak adományozza." Hogy itt sok ideig tisztán evangélikusok 
laktak, az nem a településsel magyarázható meg, hanem inkább 
annak a kornak eseményei vetnek arra világot.

Tudjuk, hogy a reformáczió Magyarországon igen hamar el kez
dett terjedni. 1517-ben lépett fel Luther s már 1523-ban a magyar 
országgyűlés a tehetetlen II. Lajos király alatt, kinek egész környe
zete, még felesége Mária is a reformácziónak volt barátja, azt a 
törvényt hozta: „Ő felsége minden lutheránusokat, azok pártfogóit 
és követőit, mint nyilvános eretnekeket s a szentséges szűz Mária 
ellenségeit, halállal és minden javaik elvesztésével büntesse." Tehát 
alig hat évre a kezdet után, a kath. rendek már aggódva látták 
annak hazánkban való gyors terjedését. A kegyetlen rendelet azon
ban csak alig néhány esetben lett egész szigorúságában végrehajtva. 
Elsőben is valami György nevű budai könyvárust égettek meg, 
azután valami Gregori nevű. libetbányai tanitót s Nikolai Fülöp 
ugyanoda való lelkészt. Annál többen szenvedtek azonban a bör
tönökben, honnan sokszor csak nagy befolyású jóakaróik közben
járása menthette meg őket.

Az üldözés mindenesetre nagyobb mérveket öltött volna, de 
1526 agusztus 29-én bekövetkezett a mohácsi gyász. A király, a 
főpapok és főutak nagy része a mohácsi mezőkön találta fel sírját, 
a török elárasztotta az országot. A törvényes rend felbomlott, két 
király: I. Ferdinánd és Zápolya János versengett az uralomért. A 
két versengő fél közül egyik sem merte az evangélikusokat üldözni, 
nehogy azok tőle elpártoljanak, a török pedig nem sokat törődött 
sem a katholikusokkal, sem az evangélikusokkal, nála az volt a fő, 
hogy a hitetlen ebek az adót pontosan befizessék, mi ha nem tör
tént, az egyiknek templomát éppen úgy felégették, mint a másikét.

I. Ferdinánd, ki ezen dunántúli részek felett uralkodott, meg
halt 1564-ben. Utána 1576-ig nemeslelkü s türelmes szivü fia Miksa 
uralkodott, ki alatt a reformáczió annyira elterjedt hazánkban, 
hogy a köznemesség között alig volt katholikus, a főnemesek közt 
is csupán három család. Mint látjuk tehát, gyülekezetünk kelet
kezése I. Ferdinánd és Miksa uralkodása idejébe esik, abba a korba, 
amidőn csaknem az egész ország a reformált hitet vallotta, innen 
magyarázható, hogy az itteni köznemesség között „alkalmas sok 
ideig nem találtatott katholikus."

Hogy ki által terjedt el itt az evangéliomi hit? Kik voltak itt 
annak lelkes hirdetői s a gyülekezetnek szervezői? arra nézve 
semmi adat nincs. Pápa hatalmas földesurának Török Bálintnak
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pártfogó karja mindenesetre befolyással lehetett arra, nemkülönben 
Győrnek közelsége, melynek akkor még jó részben német polgár
sága állandó összeköttetésben volt Németországgal, honnan Luther 
tanai is hamar beszivárogtak hozzájok s ők a környéken buzgó ter
jesztői lettek azoknak.

A 16., 17. században gyülekezetünk beléletéről, fejlődéséről, 
viszontagságairól nem tudunk semmit, mert levéltárunkban ezen 
időszakból csak néhány, a politikai községet érdeklő okmány (határ- 
kiigazitási iratok) maradt fenn. Anyakönyvek vagy jegyzőkönyvek 
abban a korban nem voltak, s ha maradt is valami Írott emlék, az 
a viharos korszakban elpusztult.

Mert az alig megalakult, szervezetlen, sokszor maguk között 
is meghasonlott evangélikus gyülekezetekre hamar elkövetkeztek a 
nem-szeretem napok is.

1576-ban Rudolf császár lépett a magyar trónra, ki teljesen 
jezsuita befolyás alatt állott. Alatta teljes erővel megkezdődött az 
ellenreformáczió, vagyis azon törekvés, hogy az evangélikusokat, 
ha lehet szép szóval, ha nem lehet, erőszakkal visszatérítsék a 
katholikus egyházba. Ennek a törekvésnek volt leghatalmasabb esz
köze a magát Jézus nevéről nevező új szerzet, a jezsuiták. Rudolf 
betelepítette ezeket úgy Erdélybe, mint Magyarországba, kik szövet
kezve Rudolf vezéreivel Bástával és Rarbianoval, minden képzelhető 
zaklatásnak kitették az evangélikusokat. Mindenekelőtt a főúri ter
mekbe férkőztek be s a főurakat törekedtek fejedelmi kegyekkel, 
kitüntetésekkel, majd egy-egy fényes házassággal visszatéríteni, mi 
—  fájdalom —  gyakran sikerült.

A főurak megnyerése, azon nagy hatalomnál fogva, melyet 
azok jobbágyaik felett birtak, óriási előny volt s ezekből a vissza
térített főurakból lettek rendesen a legtürelmetlenebb s kegyetlenebb 
üldözők, mint azt Nádasdy Ferencz példája is mutatja, ki a csep- 
regi vérfürdőt rendezte s kiről azt írják, hogy birtokain közel 200 
evangélikus gyülekezetei semmisített meg.

Gyülekezetünk aligha maradhatott ment ezektől a viharos 
mozgalmaktól. Hisz községünk a török elé vonuló katonaságnak 
egész útjában feküdt s Győr körül, melyet a török 1594-ben elfog
lalt, de már 1598-ban attól visszafoglaltak, véres csaták folytak, 
melyek egész eddig kiterjedhettek. Bizonyítja ezt ifj. Szeniczei 
Bárány Jánosnak egy 1783-ból származó feljegyzése, ki a felpéczi 
templomról szólva, ezt Írja: „Volt ezen oratóriumnak temetőjével 
egyetemben eleitől fogva kőkerítése, melyen kívül most nyugotról
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az harangláb vagyon, mely kerítés minekutánna a török háborúban 
elront atott, sok esztendőknek elfolyása alatt azon pusztán hagya
tott. Következendő időkben a nép ezen helységben elszaporodván, 
a temetőhely a templomon alul napkelet felől majd csaknem a 
járó útig terjedett." Ez a lerombolás Győr elfoglalásakor, vagy közel 
száz évvel később Bécs ostromakor történt-e, meghatározni nem 
lehet, de valószínűbb az utóbbi.

A Bocskay-féle felkelés egy időre véget vetett a zaklatások
nak, melyek azon kedvező körülmény folytán, hogy híveink csak
nem kizárólag köznemesekből állottak, gyülekezetünknek nem sokat 
árthattak.

Hasonlóképen nyom nélkül látszanak elvonulni gyülekezetünk 
felett a Il ik és Ill-ik Ferdinánd korabeli megpróbáltatások is. A 
protestánsok teljes kiirtása volt a czél. „Inkább legyen országom 
pusztává, mint átkozottá", így nyilatkozott állítólag II. Ferdinánd, 
ki a lorettói szűz Mária előtt megesküdött arra, hogy országát az 
eretnekektől megtisztítja. Ezen törekvése lett előidézője Cseh- cs 
Németországban az 1618— 1648-ig tartó 30 éves háborúnak, hazánk
ban pedig az evangéliomi bithez ragaszkodó erdélyi fejedelmek 
támadásának. Németországban Gusztáv Adolf svéd király kardja 
mentette meg a protestáns ügyet, 1632-ben vérével pecsételvén 
meg hithűségét, hazánkban pedig Bethlen Gábor és I. Bákóczy 
György akadályozták meg a kegyetlen terv megvalósulását s vívták 
ki a nikolsburgi és linczi békekötésekben a protestánsok jogainak 
elismerését.

Ebben a korszakban a hitélet fejlődéséről és a szüntelen 
munkás élőhitről gyülekezetünkben két emlék tanúskodik. 1631-ben 
Sódos György biró, Kámán János, Sári László, Sári György, Gran- 
dits Péter, Lábár Mihály hiveink öntették első harangunkat, mely 
áhítatra hivő csengésével ellensúlyozni volt hivatva a vallásért 
vívott véres harczok zaját. Ez a harang 1762-ben még használat
ban volt, de 1783-ban már mint a templom padlásán emlékül őrzött 
repedt harang van említve.

Ugyanezen korszakból származik a beteggyóntatásnál ma is 
használatos kis ezüst kehely is, fenekén ezen vésett felirattal: 
„A felpéczi egész falu csináltatta 1632.“ A kehely az említett első, 
gyarló készítésű kehely helyett lett csináltatva s éppen Gusztáv Adolf 
hősi halálának évében. Van-e összefüggés a kettő között? nem 
akar-e ez a nagy király hitért és vallásszabadságért való önfelál
dozásának emléke lenni ? megállapítani nem lehet. A halottak hall-
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gatnak, de ez a hideg érez hirdeti az ősöknek vallásért s egy
házért való lelkesedését oly korban, midőn az a világ hatalmasai 
előtt bűnnek tekintetett.

A békekötésekben foglalt Ígéretek és jogok csak írott betű 
maradtak, a jezsuita befolyás nem engedte azokat érvényesülni. 
Lecsillapulván a harczi zaj, elődeink reményiették a jobbat, követ
kezett a rosszabb, t. i. a magyarhoni protestáns egyház leggyászo
sabb korszaka I. Leopoldnak 1657-től 1705-ig tartó hosszú ural
kodása alatt.

Csak a gyászos éveknek leggyászosabbjairól szólok röviden, 
amennyiben ezekben találunk gyülekezetünk múltjából egy elmosó
dott nyomot. Ezek a leggyászosabb évek az 1672— 1676-ig terjedők.

Ezekben az években működött Pozsonyban az úgynevezett 
„kiküldött törvényszék", melynek bevallott czélja a felségsértési és 
hazaárulási esetek megvizsgálása, a be nem vallott pedig az evan
gélikus egyházra halálos csapás mérése volt. 1673-ban három 
evangélikus szuperintendenst és 32 papot idéztek ezen törvényszék 
elé s őket hivatalaik elvesztésére vagy száműzetésre ítélték, mitől 
csak úgy menekülhetnek meg, ha katholikusokká lesznek. Egynek 
kivételével a többiek inkább a száműzetést választották, vagy hiva
talaikat letéve családjukkal együtt a vándorbotot vették kezükbe.

A jó eredményen felbuzdulva Szelepcsényi György esztergomi 
érsek 1674-ben az összes magyarországi evangélikus egyházi férfia
kat, papokat, tanítókat sőt még néhány egyházfit is megidéztetett. 
Ekkor tette Széchenyi György győri püspök állítólag azon nyilat
kozatot: „Mi most az evangélikusok számára egy olyan hurkot 
készítettünk, melyet ha nyakukra ránthatunk, soha többé lábra 
nem állanak." Hát bizon a hurok szorítása elég erős volt, de hála 
Istennek s az elődök evangéliomi hithűségének, nem halálos.

1674 márczius 5-re megjelent Pozsonyban 200 evangélikus 
és 53 református egyházi férfiú. Az eljárás ugyanaz volt, mint előbb. 
Vádolták őket minden kigondolható bűnnel és bár bebizonyítani 
semmit nem tudtak, mégis elitélték őket: fej-, jószág- és becsület
vesztésre. A szigorú ítéletnek czélja azonban csak rémítés volt. Azt 
hitték, hogy a halálos ítélet hallatára azonnal alá fogják Írni az 
eleikbe adott térítvényt, melyszerint vagy katholikusokká lesznek, 
vagy örökre lemondanak lelkészi hivatalaikról, vagy pedig örökre 
elhagyják hazájukat. Hát bizon akadtak olyanok is, kik a három 
feltétel közül egyiket vagy másikat választották, csakhogy életüket 
megmenthessék. Hisz az ember gyarló; egy nehéz órában még az
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erőslelkü Péter is megtagadta urát s a „tanítványok mindnyájan 
elfutának". Nem csuda, ha itt is, midőn életről s halálról volt szó, 
a test erőtlensége nyilvánvalóvá lett s némelyek meggyőződésükben 
megtántorodtak.

A legnagyobb rész azonban ártatlansága érzetében, tántorít- 
hatlanul megmaradt meggyőződése, egyháza s hivatala mellett. 
Még sem merték őket kivégezni, hanem szétosztották a lipótvári, 
berencsi, komáromi s kapuvári börtönökbe, majd pedig elhurczol- 
ták őket a nápolyi gályákra, hogy mint gályarabok legyenek vér
tanúi egyházunknak.

A gályarabok égrekiáltó szenvedéseiről s további sorsáról az 
egyháztörténet lapjai beszélnek. Itt én a felpéczi gyülekezet múlt
jából csak egy, ezekkel szorosan összefüggő eseményt akarok 
kiemelni mely hagyományként népünk ajkán most is él.

A között a Pozsonyban megjelent 200 egyházi férfiú között 
volt Góts Mihály malomsoki, Szentmiklósi kispéczi és Kéri Balázs 
felpéczi lelkész is. Az első kettő rendíthet! en hűséggel megállott, 
mígnem az elsőt Nápoly felé való hurczoltatása közben a halál 
kínaitól meg nem váltotta, a második pedig —  Bárány János fel
jegyzése szerint —  Lipótváron ki nem szabadult, de Kéri Balázs, 
ugyancsak Bárány János feljegyzése szerint, aláírta azon térítvényt, 
hogy katholikussá lesz s át is gyónt, miért szabadon bocsátották.

Visszatérve községünkbe s gyülekezetünkbe, talán azon hitben, 
hogy az ő viselt dolgairól a hiveknek nincs is tudomása, be akart 
menni a templomba, mintha semmi sem történt volna. De habár 
akkor táviró, távbeszélő még nem is volt, a felpécziek figyelemmel 
kisérték lelkészük viselkedését, azért midőn itthon a templomba 
be akart menni, annak ajtait bezárták előtte, mi oly hatással volt 
a különben is ingatag lelkű papra, hogy úgy látszik elméjében 
megzavarodott s mint ide s oda bolyongó fejezte be életét a 
szőlőhegyen.

Kéri Balázs zavaros ügye miatt a lelkészi állás néhány évig 
üresedésben lehetett, mert a következő lelkész Krisbai Mihály csak 
1676-ban foglalta el helyét. Erről Bárány János azt jegyzi fel, 
hogy „Erdélyből Krisbáról származott s előbb katona volt. Katonás
kodása után Ottevényen volt mester, mig a mecsériek felszentel- 
telték. Innen czitálták őt is Pozsonyba, de más hántása nem lett, 
minthogy Mecsérről elűzték, s mint ilyent választották őt lelkészül 
a felpécziek Balázs pap helyébe". Állítólag Krisbai Mihály volt őse 
a községünkben jelenleg igen elterjedt Hamvay családnak. Annyi



10

áll, hogy a régi iratokban és anyakönyvben még csak a Krisbai 
név szerepel, csak később emlittetik a „Krisbai Hamvai1', mig utóbb 
a jelző egészen elmarad.

1689-ben már ismét más lelkész van említve: Zsolnai János, 
ki Ajkáról hozatott ide. Erről feljegyzi Bárány János, hogy előbb 
Gyomorén volt mester, onnan vitetett Vaszarra. Ezelőtt 200 évvel 
tehát Gyomorén is, Vaszaron is evangélikus iskola volt, mig ma 
ezeknek hire sincs, valószínű a III. Károly és Mária Terézia allatti 
szomorú időszak seperte el azokat a hívekkel együtt.

Zsolnai János 22 évig, tehát 1711-ig volt felpéczi lelkész. 
Vejének, Fazék Györgynek feljegyzett vallomása szerint meghalt 
karácsony előtt két héttel. Egyebet azonban Bárány János, ki pedig 
úgy látszik annak utódainál tudakozódott, nem jegyez fel elődjéről 
s annak lelkészkedése alatt a gyülekezet viszonyairól. Pedig moz
galmas idők voltak azok s azon mozgalmaknak hullámai bizo
nyosan érintették községünket is.

Ámbár az 1687. évi pozsonyi országgyűlés enyhített is a 
protestánsok szenvedésein, a zaklatások, a templom foglalások tovább 
tartottak. Feljegyezve találjuk, hogy 1700-ban Bors Mihály kajári 
lelkészt és esperest a szentmártoni apát elüzette Kajárról és csak 
a kispéczi gyülekezet maradt fenn.

A vallási zaklatás, párosulva a politikai elnyomással, hazán
kat ismét forradalomba kényszerítette. 1703-ban, tehát Zsolnai papos
kodása derekán kezdődött a II. Rákóczi Ferencz-féle felkelés, az 
úgynevezett kurucz világ. Rákóczi maga szigorú katholikus volt, 
de azon meggyőződés vezette, hogy az evangélikusok szabad vallás
gyakorlata és hazánk szabadsága egymással a legszorosabb össze
függésben van, éppen azért az evangélikusok kevés kivétellel hozzá
csatlakoztak.

Híveink közül is sokan résztvettek az 1711-ig, tehát éppen 
Zsolnai haláláig tartó véres küzdelemben, annyival inkább, mert a 
dunántúli kurucz hadaknak egyik vezénylő ezredese, Rákóczi kor
mánytanácsosa, telekesi Török István, Egyed, Sobor, Szent-András 
földesura, az evangélikus egyháznak abban az időben legbuzgóbb 
oszlopférfia volt. Tényőre — mint egyik egyháztörténeti Írónk 
említi —  ő tett be tanítót s ekkor nem lévén szuperintendensek, 
úgyszólván felügyelői hatáskörrel ő igazgatta a környékünkbeli gyüle
kezeteket. Gondolható, midőn ily nagy befolyású földesur a haza 
s a szorongatott egyház védelmére csapatokat toborzott, nem ma
radt hátra a felpéczi nemesség sem, s a szomszédos koronczói
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szerencsétlen csatában, melyben Heister labancz vezér több mint 
2000 kuruczot levágatott, felpéczi vér is festhette a legázolt csata
mezőt. A háború változó szerencsével folyt, a kuruczok győzelmei 
nyomán felujultak az evangélikus gyülekezetek, vereségük után újra 
elűzték a beállított papokat, tanítókat, Felpéczen azonban zavar
talanul fejlődött tovább az egyházi élet.

1711-ben, tehát Rákóczi kibujdosása és I. József császár 
halála évében halt meg Zsolnai János s helyébe Szombathelyről 
Zsolnai Sámuelt hozták, ki 1717-ig lelkészkedett itt. írott jegyze
teink az ő korából sincsenek, csak Kis-Tatai Tatay Pál jegyzi fel, 
hogy talált egy „az eklézsia jövedelmeinek és költségeinek beírá
sára szánt jegyzőkönyvet, melyet vett Fazék György egyházfia, 
Zolnai Sámuel lelkészkedése és Kajári István tanítóskodása s jegy- 
zősége idejében."

Hogy gyülekezetünk ebben a korban, melyben a Rákóczi-féle 
felkelés leveretése után, a vallási üldözések kettőzött erővel újultak 
meg, támadásoknak lett volna kitéve, ennek semmi nyoma nincs. 
De a veszély közeledett, résen kellett lenni. Főkép 1714 óta, Sop
ron- és Győrvármegyében a templomfosztogatás és erőszakos térí
tés napirenden volt. Templomokat elvettek: Vág, Edve, Vásárosfalu, 
Reled, Vicza, Miháli, Kisfalud, Tót-Keresztur, Németi, Potyond, 
Farád, Jobaháza, Szil-Sárkány, Pásztori, Rába-Pordány, Bodonhely, 
Szent-András, Sobor, Egyed sopronmegyei, —  Móriczhida, Árpás, 
Rába-Szent-Mihály, Gyomoré, Kajár, Kis- és Nagy-Raráti győrmegyei 
helységekben.

1717-től 1740-ig lelkészkedett Felpéczen Sárosi János, kit 
Várpalotáról hozfak ide. Erről Tatay Pál annyit jegyez fel: „Sokáig 
szolgálhatott, mert maga kezeirását találom, melyben elismeri, hogy 
az eklézsia neki 16 forint készpénzfizetését egy esztendőre meg
adta". Én már ezt sem találtam. Bárány János elődöm néhány 
feljegyzése azonban azt mutatja, hogy ezen időben a támadások 
már a mi gyülekezetünk ellen is megkezdődtek s az az igazán 
szép keresztyéni viszony, mely az itteni kevés számú katholiku- 
sok és köztünk ezideig volt, hihetőleg külizgatás folytán felbomlott.

Legelső anyakönyvünk kezdőlapján Bárány Jánosnak követ
kező feljegyzése olvasható: „Anno 1725 inquirált a templom felől 
Orosz nevű szolgabiró és a többi közt megesketett egy pápista 
nemes embert, 80 esztendős Kéri Gergőit, ki azt vallotta, hogy se 
tudja, se hallotta, hogy valaha pápista templom lett volna a fel
péczi templom."
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A jegyzetnek magyarázata e z : Amely evangélikus templom 
hajdanában, mielőtt a hivek evangélikusokká lettek, katholikus tem
plom volt, vagy amelyiket —  habár evangélikusok építették is —  
katholikus szertartás szerint felszenteltek, benne egy misét elmond
tak, vagy a szűz Mária szobrát elhelyezték, azt ebben a korban 
könyörtelenül elvették. Ha sikerült volna ezt a szolgabiró által 
vezetett vizsgálatnak a templomunkról megállapítani, valószínű, ez 
sem kerülte volna el sorsát; de mint látjuk, maga a katholikus tanú 
is ellene vallott ennek, így templomunk megmenekült.

Ugyanott olvasható a következő feljegyzés: „Sárosi János 
Palotára vitetett Patyból, honnan üldözés és fosztás által kitolatott 
tisztiből, hiába fáradván hallgatóinak költségeken Bécsbe sok időkig, 
mint kezemnél levő instancziája és számtartása kimutatja. Ö predi- 
kátorságában esett a kispéczieken, a felpéczieken, szemereieken a 
gyomoréi Lencsés pap miatt nagy nyomorítás.“ A jegyzet többi 
része olvashatlan, csupán a végső sor olvasható, mely ezt mondja: 
„és fizettek 250 forintot, többet is kellett volna, ha az akkori 
méltóságos püspök a dologba kegyelmesen be nem tekintett volna. 
Lett a dolog 1738-ban. “

A feljegyzésben említett nagy megnyomorítás okára és miben
létére nézve két, 1738 április 12-ről és 20 ról keltezett s említett 
Orosz Ferencz szolgabiró és Szemethi János megyei esküdt által 
aláirt tanúkihallgatási jegyzőkönyv nyújt tájékoztatást. Ezek szerint 
ítélve Felpéczen eddig evangélikusok és katholikusok a legszebb 
egyetértésben éltek. Mivel az előbbieknek ekkor még sem templom
juk, sem harangjuk nem volt, az evangélikus templomba jártak, 
ezeknek harangjait használták. A gyomoréi plébános csak „beteget 
gyóntatni, temetni s kollektálni járt át.“ Most ez a Lencsés pap 
át-átjött misézni is.

Hogy ezen misézések —  templomuk s iskolájuk akkor még 
nem lévén, hol taitattak? hogy ezek alkalmával nem merült-e fel 
újra valami terv az evangélikus templomnak e czélra való el —  
vagy ő szerintük —  visszafoglalására, az iratokból meg nem álla
pítható. De valami, a felekezeti békét fenyegető dolognak kellett 
történni, mi az evangélikusságot arra indította, hogy egy bírói 
számadás alkalmából Csonka György katholikus ember által azt 
izenlék a gyomoréi plébánosnak, „hogy mivel az előbbeni T. Plébá
nos uraim misét mondani és prédikáltam Fölpéczre nem jártak, 
azért ő kegyelme is antecessorainak (elődeinek) nyomdokit követ
vén, újságokat behozni ne igyekezzék, hogy jó egyességben és
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békességben mind a két részről tovább is megmaradhassanak. —* 
Gyónta!ni, temetni, collectálni, amint az előbbeni blebánosok, min
denkor eljöhet és maga tisztit eziránt végben viheti.“ Hogy az ize- 
net ez volt, arra felesküszik 16 evangélikus tanú. Meglehet azon
ban, hogy történtek mérgesebb kifakadások is, mikről a tanuk meg
emlékezni nem akartak.

De a hirvivő Csonka Györgygyel is megtörténhetett az, ami a 
legtöbb szóbeli hírvivővel megtörténik, hogy akár rosszakaratból, 
akár fe'.edékenységből, az izenetet egészen máskép adta át. Ő 
ugyanis már azon izenetet adta át a plébánosnak: „át ne merjen 
Felpéczre jőni, mert felforgatják a kocsiját" s különösen Takács 
János bírót és Ihász György törvénybirót vádolta azzal a fenyege
téssel : „hogy ha a plebánus át mer jőni, hajánál fogva rántják le a 
kocsiról s a gereblyét vágják a csuhájába, úgy hozzák le a malom
hoz, “ az egész felpéczi evangélikusságot pedig azzal vádolta „hogy 
a katholikusokat a községből való kiűzéssel fenyegetik."

Hogyan lettek ezekbe a vádakba a szemereiek és kispécziek 
is belekeverve, adatainkból meg nem állapítható. De gondolható, 
hogy ebben a korban, midőn kapva kaptak minden alkalmon, hogy 
az evangélikusságba beleköthessenek, mert tudták, hogy mindenkor 
az erősebbnek lesz igazsága, megmozdult a „Lencsés pap“ riadó
jára úgy a káptalan, mint a vármegye. Az előbbinek kórtéré a 
megyei komissió április 12-én kihallgatta a terhelő tanukat, szám- 
szerint nyolczat, kik az evangélikusokat s főkép a két bírót töre
kedtek minél jobban bemártani, a felpécziek kórtéré ugyanazon 
komissió április 20-án kihallgatta a 16 mentő tanút, kik legalább 
abban a formában minden vádat tagadtak. Vád és védelem legjobb 
erőit harczba vitte, az egyik mert ártani, a másik mert élni akart, 
mindaddig, mig végre a győri püspök, ha jól tudom gróf Zichy 
Ferencz kegyelmes közbenjárása folytán 250 forint, akkor igen nagy 
összeg lefizetésével a felpéczi evangélikusok elhárították maguktól 
a nagyobb bajt.

Sárosi János lelkészkedése idejéből megemlítendőnek tartom 
még azt, hogy 1736 szeptember 10-én Felpéczen egyházkerületi 
gyűlést tartottak, melyen először tettek intézkedést, hogy a hit
tagadó Szenczi Fekete István óta 70 évig üresedésben álló szupe- 
rintendensi hivatal betöltessék. Hogy a kerületi gyűlés már ekkor, 
valamint később is több ízben itt lett tartva, ez azt mutatja, hogy 
gyülekezetünk élénk részt vett dunántúli egyházainknak önvédelmi 
harczában s az egyházépités nagy fontosságú, de ekkor kétszeresen 
nehéz munkájában.
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Sárosi Jánosnak 1740-ben bekövetkezett halála, utódának 
Szeniczei Bárány Jánosnak kiváló egyéniségénél s annál fogva, 
hogy ez időtől kezdve részletesebb adatok állanak rendelkezésünkre, 
gyülekezetünk történetében fordulópontot képez.

II. Bárány János és a támadások kora.

Szeniczei Bárány János az uj lelkész, a nagynevű Szeniczei 
Bárány György tolnai főesperesnek 1716 február 27-én Nagy-Vázsony- 
ban született fia, a lelkipásztori buzgalmat atyjától örökölte s töre
kedett mindenben annak nyomdokain járni. Tanulmányait külföl
dön, Jénában befejezvén, 1740 junius 17-én Felpéczre szenteltetett 
fel papnak. Önmaga erre vonatkozólag ezt jegyzi fel: „Én Bárány 
János, Főpéczi szent gyülekezetbe tanitóul beállíttattam 1740. esz
tendő Szt.-Iván napján, úgymint 24 junii Tisztelendő Sipkovics 
Tóth János akkori senior uram által, tanításom lévén a gyermek- 
nevelésről.” 1741 április 6-án nőül vette egyik felpéczi hivének 
N. Falaky Ádámnak hajadon leányát, Falaky Erzsébetet, kitől hét 
fia és három leánya született, kiknek azonban nagy része 
kicsi korában elhalt. Itt megemlítem csak hasonnevű fiát, kinek első 
sírása apja halotti éneke volt, mert a gondviselés különös végzé
séből éppen apja halála napján : 1758 január 15-én született s 1783-tól 
1788-ig lelkészkedett Felpéczen, édes apja örökében. Megválasztása 
is édes apja nagy érdemeinek bizonysága.

Bárány János 18 évig volt gyülekezetünknek lankadatlan buz
galom lelki tanítója. A gyülekezeteknek fenntartója, a híveknek hit- 
buzgósága, melylyel ama romolhatatlan alapon a Jézus Krisztuson 
megállanak. De áll az Ur Jézusnak ama szava is : „megverem a 
pásztort, s elszélednek a nyájnak juhai.” Ha nehéz időben, minden 
oldalról jövő támadások közt, a pásztor nem tud helyén rendület
len hűséggel megállani, éber szemekkel vigyázni, oszladoz, bomlik 
a nyáj is. Hogy gyülekezetünk ebben a veszedelmes korszakban, 
melyet egy iró, a protestáns egyház babyloniai fogságának nevez, 
midőn a körülöttünk levő gyülekezetek az erőszakos templom
foglalások következtében egymásután estek el, meg tudott állani, 
abban a hivek törhetlen buzgalma mellett, kétségtelenül nagy 
az érdeme a fiatal, de nagy tudományu, erős akaratú s tapintatos 
eljárású, lelkes pásztornak is.

Amint hivatalát elfoglalta, azonnal, már julius 4-én megkezdi 
a keresztelési, 1741 elejével pedig a halotti s esketési anyakönyvek
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vezetését, melyek eddig — sajnos —  vezetve nem leltek, s vezette 
azokat a leglelkiismeretesebb pontossággal, mig csak a toll ki nem 
esett kezéből, hosszas betegsége alatt pedig Kmoskó Pál tanítóval 
vezettette. Neki köszönhetjük azt a néhány, bár rövid történelmi 
feljegyzést is, mely gyülekezetünk múltjába némi homályos bepil
lantást enged. Mint jó pásztor tanulmányozza a múltat, hogy annak 
tanúságait felhasználhassa a jelenben, figyelemmel kiséri köröskörül 
az időknek jeleit, figyelmét még a szomszédos gyülekezetek dolgai 
sem kerülik el, azokról is rövid jegyzeteket vet papírra, a kegyes 
keresztény szemével vizsgálja a napi eseményeket s feljegyez azok
ból többet, melyekben Isten ujját kiválóképen véli látni, sőt leírja 
az 1748. évi nagy sáskajárást is. Mint őrálló, szigorúan vigyáz 
az Ur szent templomának ajtajánál s kész kirekeszteni a botrán- 
koztatót, nehogy megmételyezze a nyájat. Minderről meggyőződünk, 
ha rövid lelkészkedése korszakának eseményeiből a legfontosabbakat 
megemlítjük s feljegyzéseit olvassuk.

Mint emlitettem, evangélmi egyházunk III. Károlynak reánk 
nézve gyászos uralkodása óta a legsúlyosabb megpróbáltatásokon 
ment át. A 17. század közepén említett 220 anyagyülekezet alig 
száz évvel később leolvadt 41-re, melyek mindössze három esperes- 
ségbe a győri, kemenesaljai és tolnaiba voltak beosztva. Mária 
Terézia 1740-ben kezdődő uralkodásával az elnyomási kísérletek 
talán még nagyobb erővel lettek folytatva, mint előbb. A mi gyüle
kezetünk ellen 1725-ben megkisérlett és 1738-ban felújított táma
dás sem pihent el, csak kedvező alkalomra várt. A gyomoréi és 
szemerei plébánosok egyre szították a felekezeti gyűlölködés áldat
lan tüzét és csak hitfeleink bölcs mérsékleteinek, mely kerülve a 
szélsőségeket inkább engedékenységgel akart győzni, továbbá annak, 
hogy az akkor jelentékeny sulylyal bíró felpéczi nemességgel a vár
megye is nem akart teljesen ujjat huzni, köszönhető, hogy a vados- 
faihoz hasonló komolyabb kitörésre nem került a sor. Nagy befolyás
sal lehetett erre Lepossa István előkelő egyháztag is, ki befolyását 
egyháza érdekében mindenütt érvényesíteni törekedett.

Az alattomban egyre szított tűzről tanúskodik Bárány János 
következő feljegyzése: „1745-ben Dömény Antal gyomoréi pap, 
szemereieken nagy hatalmasságot követett el és 230 s több forint 
fizetést és költséget okozott. Főpéczieken is sok hatalmasságot, 
fenyegetést, háborgást szerzett és egy kőoszlopot, melyet a régiek 
vallanak egyezségül emlékezetre felállitottnak lenni és amely 
1740-ben magától eldőlt, felállított pápista módon és áldozó nap-
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ján, mely esett május 27-én, sok nép és bucsus czeremóniával fel
avatta. (Egész a legújabb időkig állott.) Az Isten gátolja meg min
den gonosz fenyegetést és végzést tovább is."

íme, a fenyegetve előnyomuló ellent látva, a jó pásztor imád
kozik ahhoz, ki erős vára a benne bízóknak. Pedig még több oka 
is lett híveivel együtt buzgón imádkozni. Mint nyári éjszakán a 
majd itt, majd amott pusztító tüzeknek éjesztő fénye folyton rémíti 
a keserves munkája gyümölcséért aggódó gazdát, úgy rémítették 
az egyházukért folyton aggódó sziveket a köröskörül történő lem- 
plomfoglalások. 1748-ban és 1749-ben vették el Csóthnak, továbbá 
Gecsének templomát; ugyancsak 1748 márczius 8-ról Bárány János 
feljegyzi, hogy a viczeispán, vármegye tisztei és koronczói, szeme
rei némely pápista földesurak a pápista szemerei jobbágysággal, a 
szemerei kálomista templomot elvenni próbálták, de semmire sem 
mehettek. Azután márczius 21-én több papokkal, hajdúkkal, vasas 
németekkel újra rajtok törtek, a templomajtót betörték, a protes- 
tálókat leverték, az egész falut feldúlták. Az Isten ujját látja Bárány 
János abban, hogy a viczeispán azonnal a tett elkövetése után, ott 
Szemerén megbetegedett és a nagy fantáziával járó kínos beteg
ség által az életből kitöröltetett április 12-én. 1749 márczius 
17-ről ismét feljegyzi: „Királyi parancsolat erejével elvették a győri 
evangélikus és református részről való templomokat és oskolákat."

A győri templom elfoglalása után észak felé Felpécztől 
Pozsonyig, keletre pedig Komárommegyéig nem volt evangélikus 
anyagyülekezet, úgy hogy gyülekezetünk köre egész a nyúlásig s 
Komárommegyéig terjedt ki. Ekkora területről sereglettek itt össze 
egy-egy nagy ünnepen Isten igéjét szomjuhozó szivek, továbbá 
jöttek ide házasságot kötni kívánó felek, kik mint a levéltárunkban 
őrzött nagyszámú „elbocsátó levél" bizonyítja, mindenkor az ille
tékes plébános elbocsátó levele, vagy pedig a katholikus püspök 
diszpenzácziója alapján keltek egybe.

De nemcsak köröskörül a látóhatáron tűntek fel a vészjelek, 
bent községünkben is észlelhetők az alattomos támadások nyomai. 
Bárány János egyik jegyzete így hangzik: „1749 január 8-án tar
tott vármegyegyülésben a pápisták beadtak instencziát, melyben a 
lutheránusokat sok hazugsággal vádolván, kívánták, hogy mestert 
hozhassanak be és elég subsistentiát (fizetést) rendeljenek neki. 
Erre lett 21 és 22-én exmissió (küldöttség) szolgabiró, vármegye 
esküttje és némely pápista földesurak, kik sok ravasz mesterség s 
egyéb fenyegetésekkel az eklézsiát kárba dönteni igyekeztek. Hogy



azzal semmire sem mehettek, a lutheránusok pedig a mesterhozást 
nem ellenezték, márczius 3-án újra exmissió lett, holott a falu 
földén levő bábaház és valami földecske a közfalu földéből egyezés
képen adsignáltatott nékiek. 1752-ben templomhelyet is mértek 
hozzá. “

Az egyházáért való aggodalom, mint látjuk, erősebb szavakat 
adott ajkára, ami elárulja, hogy a baj nem egyszerű „izetlenkedés" 
volt, mint aminek a vármegye és Márffy László főbiró közbejötté
vel 1750 junius 15-én kötött, s evangélikus részről Fazék Mihály 
törvénybiró, Németh Lőrincz falubirája, Fontányi Ádám és Somogyi 
Mihály, kath. részről pedig Kéri Tamás, Horváth Márton, Csonka 
György és Kéri József által aláirt egyezség-levél mondja, hanem 
komoly támadás az evangélikusság ellen.

Az említett egyezség-levél szerint, a katholikusok 14 frt és 
35 pénzből álló költséggel csakugyan állítottak be mestert. De most 
azt követelték, hogy azt a költséget térítse meg nekik a majdnem 
tisztán evangélikusokból álló község. Ez azonban erre nem volt 
hajlandó, minek következtében „a villongás és izetlenség“ a me
gyéig felhatott, mígnem a szolgabiró „kegyes intésére és inter- 
pozicziójára, nemkülönben a közönséges békességnek közöttük való 
megtartására" oly módon egyeztek m eg:

1. a 14 frt 35 pénz költségből a lutheránusok 13 frtot elfogadtak ;
2. a képnél lévő és eddig mészárosuk által birt szántóföldet, 

mesterjük számára átadják;
3. megigérik, hogy a posszesszionátusokat és sesszióval bíró

kat, a község semminemű javaiból ki nem zárják és a község tiszt
viselői közé közülök érdemes és szóhitt embereket beválasztanak. 
A katholikusok viszont ezeket elfogadják s kijelentik, hogy a he
gyen levő szántóföldecskéhez semmi just nem formálnak és pana
szaikkal a vármegye urait nem busítják s nem haragítják.

A katholikus tanitó így beállítva, javadalma rendezve s a 
templomhely is kimérve lévén, 1752-ben templomot is építettek, 
mikor is Bárány János ezt jegyzi fel: ,,Szentháromság III. vasár
nap a pápisták fából épített imádságosházukat beszentelték." Hogy 
a felpéczieket ez éppen úgy bántotta, mint a vadosfaiakat, hol egy 
családnak építettek kath. templomot, azt a dologról való mélységes 
hallgatás mutatja.

Az egyezség-levélnek azonban meg lett a jó hatása, mert 
mind a két fél törekedett a békét fenntartani s mintegy 10 évig 
nincs nyoma újabb villongásnak.

17
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A gyülekezetei kívülről fenyegető bajoknak vázolása után, 
talán nem lesz érdektelen, ha a 18-ik század közepetáji felpéczi 
gyülekezet beléletének s viszonyainak képét is a rendelkezésre álló 
adatok alapján néhány vonással megrajzolni próbáljuk.

A gyülekezeti fundusok ugyanazok voltak, mint a maiak. A 
jelenlegi templom helyén állott a régi kis oratórium, vagyis imaház. 
Hossza 5, szélessége 3 öl, tehát éppen olyan hosszú, mint amilyen 
széles a mai s egészben a mainak éppen fele. Előtte harangláb, 
rajta két kis harang, melyet egyformán használtak evangélikusok 
és katholikusok addig, mig az áldatlan felekezeti gyűlölködés ezt 
is meg nem rontotta.

A kis imaház felét sem fogadhatta be a hívek seregének. Mert 
jóllehet a helybeli hívek száma, pusztákkal együtt sem ment ezerre, 
de egy feljegyzés szerint, vidékről meg ezernél többen is szoktak 
összeseregleni. Ily nagy szám mellett a templomon kívül többen 
tolongtak, mint bent s valószínű egy vasárnap két istenitiszteletet 
is tartottak, az egyiket a győriekre való tekintetből németül, más
kép nehezen volna megmagyarázható az, hogy midőn Bárány János 
meghalt, felette magyar- és német beszédet tartottak. Ugyancsak 
erre a nagy számra való tekintetből, a régi kicsiny gyónó szent
edények helyett, ebben a korban újakat és pedig sokkal nagyob
bakat kellett szerezni.

Mostani helyén állott az egyszerű papiak, tanítólakás és 
iskola, a kettőt egy, a hegy felé vezető köz választotta. 
Tetejük nád és zsupp, vesszőből font, karikán forduló kapukkal, 
milyent néhol még most is lehet látni. Bárány János számadó 
könyvében többször előfordul ilyen tétel: „az eklézsia ház javításá
hoz nádért", vagy „zsuppérl“ , „a kapuk javításához vesszőért". 
Kmoskó Pál, nagy buzgalma s úgy látszik igazán rendszerető, 
tanító s jegyző uram, már 1729-től kezdve, szorgalmasan oktatta a 
„nemes" és „nemtelen" ifjúságot, nemcsak olvasásban, Írásban, 
számolásban és vallásban, hanem a latin nyelv elemeiben is, úgy 
hogy híveink nemcsak gyakorlott irók voltak, de sokan a deák 
nyelvben is meglehetős jártassággal bírtak.

Mint az 1764-ben Pozsonyból Budára vizen leutazott, de 
szárazon visszatérő Mária Terézia tiszteletére lóra ült nemesi 
bandérium névsora mutatja, ez időben Felpéczen a következő szerep
vivő családok lehettek: Hunkár József vármegye esküttje, a fel
péczi bandérium vezetője, továbbá Bozzai Miklós, Németh István, 
Ihász Benedek, Beszprémi András, ifjabb Péntek Márton, Takács
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Ádám, Hrabovszky Imre, Szakái Ferencz, ifjabbik Pápay István, 
Horváth Mihály, Tzigány András, Tsehi família helyett ifjabbik 
Hunkár József, Kovács Márton és Samarjai András uraimék ban- 
déristák. A Tóth és Hamvay családoknak i'igy látszik nem volt lóra 
ültethető tagja.

Kormányzat tekintetében gyülekezet és község meglehetősen 
egy volt s a 17— 18. századbeli községi iratok, melyeket Kmoskó 
Pál, a gyülekezetét érdeklőkkel vegyesen, lelkiismeretes pontosság
gal „Jegyzékébe foglalt s betűk szerint rendezett, utóbb azonban 
szétszórattak, a gyülekezet levelesládájában vannak. Volt nemesbiró, 
agilisbiró, parasztbiró, törvénybiró, községi csapkezelö. Ezekkel s 
a többi községi elöljárókkal együtt intézte a lelkész a gyülekezet 
dolgait is. De külön a gyülekezeti ügyek kezelésére is volt egy 
inspektor és egy alinspektor, a későbbi gondnok és segédgondnok.

A gyülekezet jövedelmeit maga Bárány János kezelte, ki e 
czélra 1753-ban egy beiró könyvet szerzett s kezeléséről pontosan 
elszámolt. A feljegyzések szerint a lelkész és tanító a párfizetésen 
kívül alig kapott valami fizetést. Nevezetesen a lelkész 16, a tanító 
10 forintot s a jcgyzőségért a malomból két mérő rozsot. Ehhez 
képest a gyülekezetnek fán, melynek öle 1 frt és 1 frt 50 pénz 
volt, gyónóboron, némi megyei s egyházi taksán és javítási költsé
geken kívül, csak a szegényekre volt kiadása. Hanem erre azulán 
szépen telt, úgy hogy e tekintetben messze hátra maradtunk. Okát 
ennek könnyű megtalálni a változott viszonyokban, de ezáltal még 
nincs megszüntetve az a szomorú dolog, hogy egyházunk az igazán 
hozzáillő munkamezőről, a szegényügy teréről, majdnem teljesen 
leszorít!atott. Ma is vannak az egyháznak szegényei, de az egyház 
•— legalább az anyagiakban —  nem tud azoknak gondozó atyja lenni.

A gyülekezetnek három jövödelmi forrása volt: a templomládák, 
persely és önkéntes adakozás. A ládákból évenként 35— 40, a per
selyből 80— 100 forintot vettek ki, ami ha veszszük, hogy a pénz
nek akkor ötszörös értéke is volt, mint ma (egy öl fa 1 frt) 4— 500 
forintnak felelne meg ma. Az önkéntes adakozások még többre 
mentek, mert Banától, Halászitól, Lébenytől kezdve nincs falu, 
ahonnan néhány „jóakaró" fel ne kereste volna ajándékával a 
gyülekezetei. Különösen egyes győri családok szerepelnek sokszor 
az adakozók között; egy Ízben a konvent is 50 forinttal.

De szegényei is nagy számban vannak a gyülekezetnek, s ha 
Győr legtöbbet adott, a győri „házi szegények" is legtöbbször szere
pelnek. Ezek mellett a környék összes községeiből, sőt az ország

2*
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minden részéből megfordultak itt szegények, kéregető diákok, exul 
(elűzött) papok és mesterek. Egyik sem távozott üresen, magával 
vitte a szeretet filléreit. Húsz pénznél kisebb adomány alig volt, 
de nem ritkák az 1— 2 forintosak sem.

Az evangéliomi áldozatkészség 1752-ben nagyobb mérvben lett 
igénybe véve. A régi templom a mostaninak helyén állott oly for
mán valószínűleg, hogy a mainak szélessége volt a réginek hossza. 
Az elnyomatás ezen korszakában hatósági engedély nélkül még javí
tani sem volt szabad a templomokat. Gondolható mily kopadozot- 
tak lehettek azok a szegény régi, sokszor hirtelen összetákolt épü
letek. A mi templomunkat a kopadozottság mellett még az össze- 
dülés veszedelme is fenyegette. Folyamodtak a megyéhez javítási 
engedélyért. Nagy utánjárásra 1752. év január havában a megye 
kiküldte Márffy László főbírót és Kovács János esküdtet két kőmí
ves mesterrel, vizsgálják meg, hogy csakugyan annyira elkerülhet- 
len-e az a javítás. Ezek a következőket jelentik: „Találtuk, hogy 
azon templomnak hátulsó, u. m. napnyugotról való fala annyira 
megrepedezett, hogy által- és kilátni alsó részén és ugyan nap- 
nyugotra látszatik azon fal indulni eldölésre, az mint födele is, 
legalább egy tenyérnyi szélességre elvált és hátra adta magát azon 
hátulsó és megrepedett kőfal után." A kőmívesek azt javasolják, 
hogy a tavaszig is hosszú fenyőszálakkal meg kell támasztani, 
akkor pedig vagy az egész nyugoti falat újra kell építeni, vagy első 
és hátsó részén egy-egy alúl egy öl széles, felül keskeny kőosz
lopot hozzátámasztaui. Ha ez nem történik, rövid idő múlva összedül.

A javítási engedély „mintegy 50 forint költséggel" végre meg
jött, de nyilatkozatot kellett kiállítani, hogy a legelkerülhetlenebb 
javításon kivül semmit nem újítanak, az imaházat nem nagyobbít- 
ják, ha ezt tennék, alávetik magukat bármely büntetésnek. Midőn 
pedig a javítás megtörtént, a mesterembereknek bizonyítványt kel
lett kiállítani, hogy ők a megengedettnél többet nem tettek. Az 
egész nyugoti falat újra építették s Bárány János számadása szerint 
az építkezés 744 forintba került, melyre közadakozásból és némi 
kölcsönpénzből 786 forint folyt be, a pozsonyi gyülekezet is 30 
forintot adott.

Lelkész és elöljáróság nemcsak a gyülekezet anyagi ügyeit 
kezelték szigorú pontossággal, hanem a hívek erkölcsi életére még 
nagyobb súlyt fektettek. Istenitisztelet végeztével, melyen (nem úgy 
mint ma) mindenkor megjelenni az elöljáróság nemcsak keresz
tyéni, hanem tisztiből kifolyó kötelességének tartotta, a templom-



21

ajtóban megvárták a tanítót s lelkészt. Megbeszélték nem viselte-e 
magát az istenitisztelet alatt valaki rendetlenül ? Nincs-e vallástalan, 
erkölcstelen életű, botránkoztató a gyülekezetben ? Az ilyent maguk 
elé idézték, előbb szeretettel intették, utóbb büntették is pénzzel s 
eklézsia követéssel. Ha ez sem használt, nem rettentek vissza a 
legszigorúbb eszköztől, a gyülekezetből való kirekesztéstől sem. 
Ennek egy példáját feljegyzi Bárány János és szóról-szóra így hangzik : 

„Krisztus Urunk születése után 1755. esztendőben, Böjt IV. 
Űrnapján mart. 9-én lett Horváth Ferencznek, botránkoztató gonosz
ságáért a gyülekezetből kitiltása ily szókkal:

„Minthogy a hali hegyen lakó Horváth Ferencz már 1752-ben 
házasságtörőnek és paráznának kinyilatkozott lenni, mely czégeres 
gonoszságáért amint azontúl Isten országából kirekesztetett lett, 
úgy megérdemlette volna, hogy keresztény gyülekezetünkből is ki
rekesztessék. De mivel azt sokféle álnoksággal ez ideig meggátolta, 
az ittlevő gyülekezet tekintvén vénségét, jobbulására mind ez ideig 
várakozott. Azonban nem hogy megjobbult volna, hanem inkább 
szokott gonoszságaiban mind mélyebben elmerült és csak az elmúlt 
1754. esztendő karácsony hónap 6. napján, a szent keresztségnek 
kiszolgáltatásakor Istentől elhajult elméjét és azóta is a kegyelem
nek eszközei ellen való kemény tartózkodását czégeresen kimutatta 
és ezen szent gyülekezettől egy néhány Ízben lett hathatós intésre 
sem hajúit, hanem magát, nagy szomorúságunkra, megorvosolhatlan 
gonoszságban és megátalkodottságban heverőnek lenni nyilván ki
jelenti. Azért én, Bárány János, ezen evang. gyülekezetnek hivatalos 
és felszenteltetett tanítója és lelkipásztora, mind lelki elöljáróimmal, 
mind ezen számadásomra bizott szent gyülekezettel egyetértvén és 
velek lélekben összeköttetett lévén, a hatalom szerint, mely nékem 
az Ur Jézustól adatott, azon Horváth Ferenczet, mint czégéres 
paráznát, részegest, káromkodót, szentségcsufulót és a kegyelem 
eszközeinek megátalkodott ellenségét, minden bűnei és gonoszságai 
alá és azoknak kárhozatja alá lekötözöm, mind mennyen, mind 
földön, az Atyának Fiúnak és a Szentléleknek nevében Ámen. —  
És ekképen ötét mint fene ett tagot elmetszem, elrekesztem és el
tiltom az oltári szentségtől, a szent keresztségnek igéretitől, az 
örök életnek reménységitől, a szenteknek egyességétől és nevezet 
szerint ezen felpéczi gyülekezettől és vetem őtet a pogányok és 
hitetlenek közé, kiknek nincsen részük a Krisztusban.

Az Isten pedig, aki nem gyönyörködik a bűnösnek halálában, 
hanem hogy megtérjen és éljen, fordítsa ezen kötöző kulcsot azon
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Horváth Ferencznek megalázására és megtörésére. Ha pedig még 
tovább is megkeményednék, siessen végbe vinni rajta az ő Ítéletét 
és törölje ki közülünk a botránkoztatót. Keresztény hallgatókat 
pedig az Ur Jézus nevében intem és kényszerítem, hogy tőle meg
vonják magukat és vele atyafiságosan ne társalkodjanak, hogy 
azáltal is megszégyenüljön és senki az ő bűnében és átkában ne 
részesüljön, sőt inkább hasonló vagy más rut titkos bűnökben 
előbb is ezen eset által megtérésére felindíttassanak Amen.“

Ma azt gondolnánk, az ilyen kitiltásnak nem volt foganatja. 
Ellenkezőleg. Ez az Ítélet jobban sújtotta a bűnöst, mint a leg
szigorúbb bírósági ítélet. Mert ebben a szigorúan egyházias korban 
az illető nemcsak a templomból volt kizárva, melyből különben 
már előbb maga zárta ki magát, hanem a hívők közösségéből is. 
Jóravaló, vallásos ember szóba sem állt az ilyennel s a közvéle
ménynek nyomása végre is megtörte s törödelmességre kényszerí
tette, mire a régi Írásokból, ha terünk engedné, példát is lehetne 
felhozni. Ma hiába dörögnénk így a szószékről, a közvélemény 
talán vállára venné azt, kit az egyház szigora üdvösségének eszköz
lése végett megalázni akarna.

Bárány Jánosnak még egyféle feljegyzései vannak, melyeknek 
ő ezen czimet adta: „Istennek a felpéczi gyülekezetben tapasztalt 
kiváltképen való ítéleteinek némely példái.“ Ezek egyikében elbeszéli, 
hogy a félszemü Dósa Péter gyónás közben —  mint azt később 
bevallotta — éppen midőn a szentségeket vették, haragosára mérges 
szemmel tekintett; egyszerre ép szemén légycsipés forma szúrást 
érzett s ettől fogva szeme, azután orczája és végtére az egész 
feje irtóztató módon összedagadozott, mig végre se borbély, se orvos
ság nem használván, 1748 decz. 7-én meghalt. „Halótti jegymondásul 
vettem fel fölötte I. Kor. XI; 32.“ Egy másikban elbeszéli: „Tzigány 
János gyermekágyban fekvő ángyán puskás kézzel rajta ment és 
azt ágyból és házból kiűzte, ki remegve hozzám folyamodván, a 
dolgot a templom előtt bírák eleikbe adtam. Azt megtudván Tzigány 
János, házomra jött és több mocskok és káromlások után a’ szókra 
fakadott, hogy én soha prédikátora ne legyek, hanem bemegyen 
Győrre a káptalanba stb. Egy holnappal azután korán reggel még 
ágyban lévén, siettetnek, hogy menjek hamar, mert Tzigány Jánost, 
ki az uj musttal igen jól lakott, este a nyavalya felütötte és egész 
éjjel törte és talán ezentúl kimegyen a lélek belőle. Sietvén azért, 
mentői hamarább odamentem, de mikor a küszöbön be akarok lépni, 
mondják: éppen most ment ki a lélek belőle. Hogy egy fohászkodást 
sem tehettem fölötte.”
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Még néhány hasonló esetet jegyez fel, melyek nemcsak hivő szivé
ről tanúskodnak, hanem benne a jó pásztort is mutatják, ki a tévelygő
ket nagy szorgalo nmal kereste és törekedett őket visszavezetni a leg
jobb pásztorhoz az Ur Jézushoz, de terünk nem engedi azok közlését.

Bárány János kiváló érdemeit az egyházkerület is elismerte 
az által, hogy 1756 tavaszán Dömölkön püspökké választotta, mely 
hivatalában is kétségkívül sok szép sikert ért volna el, ha a 
halál már 1758 jan. 15-én el nem ragadja. Sokáig betegeskedett, 
mert az utolsó anyakönyvi bejegyzést 1757 szept. 7-én tette. A 
továbbiakat az ő hűséges és nagyszorgalmu hivataltársának Kmoskó 
Pál tanítónak, ki 1729-től körülbelül 1773 ig volt itt tanító s jegyző, 
diktálta toll alá. Ugyanez jegyezte be az elhunyt lelkész halál
esetét következőképen :

„1758 jan. 15-én boldog emlékezetű lelkitanítónk és Superinten- 
dens, Fő Tisztelendő Nemzetes Szeniczei Bárány János meghalt és 
19 ejusdem eltemeltetett. Prédikállott felette magyarul és németül 
Senior Krisan Dávid, Textusa volt Ján. 11; 17. Más magyar 
prédikácziót mondott Perlaki János, búcsúztatást pedig végbe vitt 
Szilágyi István uraimék.“

Temetése a Felpéczen szokásos fáklyás temetés volt. Porai 
valahol az általa buzgón védett és szeretett templom körül nyugosz- 
nak. Talán valamelyik most zöldelő jávor- vagy diófa gyökerei 
szívják a táplálékot ott, hol egy buzgó lélek hüvelye porladoz azok
nak társaságában, kiket az Isten igéjének virágos mezején legelte
tett. Két szeretett tanítójának emlékét népünk a „Bárány-szőlő" és 
„Kamaskó dülő“ elnevezésben őrizte meg. A gyülekezet részéről 
díszítse sírjukat ez a közel másfélszázad után állított egyszerű emlék.

** *

Bárány János halála után gyorsan változtak gyülekezetünkben 
a lelkészek. Kis-Tatai Tatay Pál a következőleg sorolja fel őket: 
„1758 hivatott helyébe Tzetter Gottfried ur, aki is 1767. esztendő 
12-ik Júniusban itten meghalván, Tisztelendő Csáky János ur 
succedalt neki 1767 esztendőben és Sztháromság nap után 7-dik 
vasárnapon prédikált itten először, aki 1773 mart. 15-én kimúlván, 
Tiszt. Vidos Imre ur hivatott s jött helyébe a kertai eklézsiából 
1773-ban. De ez csak 7 hétig viselte itt a szent hivatalt. Ezt 1773 
szept. hóban Tisztelendő Kárász Ádárn ur váltotta fel a witten- 
bergai akadémiából behivatván, a ki is minekutána itt 10 esztendeig 
dicséretesen szolgált, akkor a vallásbeli szabadsággal sok evang.
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eklezsiák feléledvén, azok között N. Vasvármegyében Kőszeg szabad 
királyi városban is az ev. eklezsia lábra állván, oda meghivattatott 
s innént oda el is ment, ahol 1813-ban meghalt. 1783. esztendő 
ősszel Tisztelendő Szeniczei Bárány János ur, a feljebb nevezett, 
ugyanezen néven levő itten szolgált prédikátornak és Superinten- 
densnek fia hivattatott s jött ide lelki tanítónak, wittenbergai aka
démiából, de innént 1788 ősszel N. Tolnavármegyébe Apáti hely
ségbe s ev. eklézsiába vitetett prédikátornak. Ennek helyébe 1788 
ősszel Tiszt. Németh Ádám urat hozták ide, ki 1795 kikeletkor 
kimaradt a szent hivatalból. Ugyanazon év nyarán megvigasz
talódott ez a felpéczi ev. eklezsia Tiszt. N. Hrabovszky István 
hozatván ide lelkipásztorul, aki ezen ideig az ő édesatyja Fő
tisztelendő Hrabovszky Sámuel Superintendens ur s dömölki prédi
kátor ur mellett káplánkodott. De ez 1808 tavasszal a nemes- 
dömölki népes ev. eklézsiába elhivattatván innént, ugyanazon 
esztendőben jul. 4-én én Kis-Tatai Tatay Pál jöttem helyébe Nemes- 
Csoóból, a hol 21%  esztendeig legeltettem az Urnák nyáját. A kik 
majd ide helyembe jőnek, folytassák ha Isten engedi, ezt az álta
lam kezdett emlékezetes történetek leírását, azok közt különösen 
azt is, ki mikor, honnént ? szólíttatik ebbe az eklézsiába, vagy ebből 
akár más gyülekezetbe, akár az örökkévalóságba.8

Tartozni véltem ezen nagy buzgalmu elődöm emlékének azzal, 
hogy az általa kezdett „lelkészi napló" első lapján igen röviden 
megirt történetnek ezen részét szóról-szóra ideiktassam, az igazán 
helyes figyelmeztetéssel együtt. Minthogy azonban én inkább gyüle
kezetünk beléletének szeretném képét adni, nem elégedve meg a 
lelkészek neveinek egyszerű felsorolásával, felveszem a Bárány 
János halálánál megszakított fonalat.

Tzetter Gottfried nem birt sem elődje nagy szorgalmával, 
sem nagy tekintélyével. Az anyakönyveket hanyagul vezette, miért 
is azok —  főkép az esketési és halotti —  nagyon hiányosak s 
alatta a felekezeti viszály, mit talán Bárány nagy tekintélye tartott 
eddig lefogva, ismét feléledt, még pedig a harangok miatt.

Gyülekezetünknek ekkor két harangja volt. Egyik, mely még 
1631-ben készült, a másiknak, a nagyobbnak eredetét pedig Förhécz 
György és Dávid Mihály tényői lakos, 80 év körüli tanuk így adják 
e lő : „A tanú ifjúságában Felpéczen lakván és szolgálván, jól em
lékszik róla, hogy kuruezvilágnak ideje alatt Szalay Mártonnak a 
fölpéczi hegyen levő szőlője, feleségének halálával a fölpéczi 
lutheránus eklezsiára szállott. Mivel pedig azon időtájban néhai
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Fekete István Oberstlaidinántnál (alezredes) találkozott volt egy 
eladandó harang, azért az említett harangra száz tallérokban meg
alkudván, a jelentett szőlőt 90 tallérokon felpéczi Uraimék eladták 
és Fekete István Uramnak a harang árába fizették, az hátralevő 
10 tallérokat pedig csupán a lutheránus gyülekezet, Ö kegyelmének 
a szőlőjében való munkáltatással szolgáltatta le, jelenlévőn maga 
is a tanú az többi szőlőmivesek közt, senkit sem tapasztalt azon 
munkában pápisták közül jelenlenni és oda hivatottnak/1

Hol vette Fekete István alezredes azt a harangot? Valami 
feloszlatott, vagy a kuruczvilágbankizsákmányolt gyülekezetnek meg
siratott harangja lehetett az, melyet a felpéczi evangélikusok igaz 
pénzen és arczuk verejtékével szereztek meg. Mégis mind a két 
harangot a katholikusok is használták még akkor is, mikor már 
mesterük volt. Kmoskó Pál írásba foglalt nyilatkozata szerint a 
katholikusoknak csak annyiban volt valami jussuk, hogy midőn a 
haranglábot állították, a bakonyból fát hozni és mesterembereket 
tartani segítettek.

1759-ben a katholikusok is szerezlek harangot, azért az 
evangélikusok harangjainak használatáról lemondtak. De ez a 
harangjuk már 1761-ben elrepedt s most ismét azt kívánták, hogy 
harangoztassanak az ő halottjaikra is. Híveink ezt megtagadták s 
midőn ebből viszály keletkezett, ügyüket a megyéhez vitték. Itt azt 
határozták, hogy nemcsak halottjaikra kötelesek harangoztatok 
hanem még misére s istenitiszleletre is. Ennek természetesen még 
inkább ellene mondtak s azt határozták, hogy a harangláb felállí
tása körüli fáradságaikat inkább becsületesen kifizetik, a katholiku
sok azonban hatalmas pártfogóikban bizva, ezt nem fogadták el. 
Hitfeleink Őfelségéhez folyamodtak, honnan a megyéhez azon utasí
tás érkezett, hogy törekedjék a czivakodó felek közt békét eszközölni. 
A megye békecsínálókul Bezerédy Mihály alispánt, felsőbüki Nagy 
Pál itélőmesetert és Matisz György főszolgabírót küldte ki, akik 
a következő, az evangélikusokat sértő egyezséget erőszakolták k i:

„1-ször: A mi illeti a felpéczi oratóriumot (imaházat), mivel 
az iránt mostanság Ö felsége kegyes parancsolatja nem intézkedett, 
mi pápisták mindennemű keresetünket és jussunkat akármely időre 
is generaliter fenntartjuk.

2-szor: Mi lutheránusok, a kérdésben levő harangoknak coususa 
(közös használata) eránt úgy végeztünk, hogy Ö felségéhez beadott 
alázatos instanliánk szerint is, az öregebbik harangot a pápista 
keresztény hallgatóknak, magánosán leendő közös szükségére pleno
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jure ingyen általadjuk oly formán, hogy ezután ahhoz nekünk semmi 
közünk se legyen.

3-szor. Azon harangláb, melyen most vagyon ezen harang, 
az pápistaságnak segítségével is volt felállítva, tehát arra is reá 
állottunk, hogy szintén olyan formára, amint az Oratórium előtt 
való harangláb vagyon, más új haranglábot a pápista templom 
mellett, egyenlő költséggel és fáradsággal, mentül előbb tartozunk 
felállítani. “

Az eddigi szívesség fejében, azért, hogy harangjaikat hasz
nálni engedték, nemcsak jogos tulajdonuktól fosztattak meg s még 
harangláb állítására is köteleztettek, hanem tűrniük kellett azt az 
Írásba foglalt kijelentést is, hogy a katholikusok az evang. tem
plomhoz jogukat minden időkre fenntartják. Nagy nyomásnak kellett 
annak lenni, mi a nyakas, egyházához szivvel-lélekkel ragaszkodó 
nemességet ennyire megtörhette.

Az elperelt harangot átadták s helyette már 1764-ben másikat 
öntettek, mert minél nagyobb volt a nyomás, gondolható, hogy 
közel és távollevők részéről annyival nagyobb volt az áldozatkész
ség is. Nehezebben ment a kötelezettségszerüleg elvállalt harang
láb feláliítása, mert ezt a községnek kellett tenni, ennek pedig 
alig volt valami csekély jövedelme. Végre ezt határozták:

„Mivel pedig községünknek ezen harangláb felállítására 
csapunkon kívül más olyas fundusunk és közönséges bonumunk 
nincsen, a csapunk iránt mai napon közönséges végzésbe im ez 
rendelést tettük, és ugyan

Elsőben: Lévén mi nekünk három hűtős bormesterünk, u. m. 
Bozzay Ferencz, Tsonka Mihály és Sárosi János, ezeknek mi csapun
kat kezekbe és hatalmukba úgy adtuk és bocsátottuk, hogy minden 
tehetségekkel szorgalmatoskodjanak azon, hogy mennél több s 
hamarébb csapjövödelemből hasznot hajtván, a harangláb mennél 
előbb megkészülhessen; e végre

2- szor: Sem biróktól, sem másoktól függések nem lészen, 
azért senki parancsolatjára bort, közönséges jövedelem fejében 
adni nem tartoznak, a közönséges rovások teljességgel tolláltatnak 
(felfüggesztetnek), csaplárosoktól csak egyedül maguk számot 
vegyenek, de a midőn Communitás fogja kívánni, számadásra maguk 
eléállani köteleztetnek.

3- szor: Hogy ezen közakaratból lett rendelésünknek annál 
nagyobb haszna legyen, senki, akár bírák, akár nemes, agilis vagy 
polgár-renden levők, úgy ezeknek cselédjei, akár micsoda szin alatt,
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ha szinte másutt olcsóbban méretik is a bor, más csapra bor 
innya menni ne merészeljen, vagy más csapról bor hordatni ne 
próbáljon, aki pedig ebben ellenkezőt tenni tapaszlaltatik (itt nem 
használ senkinek nemesi praerogativája =  előjoga) azon 1 frt bíró 
által kíméletlenül desumáltassék és ha valaki ebben eontrariusko- 
dik, kivált nemes uraimék nemesi praerogativája palástjával vétkét 
mentegetvén, az olyannak nemes biró szabadon házától zálogját 
elhozhatja. A ki más csapról edényben bort hordát, akárki légyen 
az, az olyanoknak edénye elvétessék és összetöreltessék.“

Mint látható, a szomjas embereket adóztatják meg, fel
függesztik egyidőre a nemesi előjogokat s olyan monopólium 
formát rendelnek el a borra. De használt, mert a harangláb el
készült.

Evés közben jön az étvágy. A harang iránt indított kereset 
jó eredménynyel végződvén, most az evangélikusság által ember- 
emlékezet óta használt földek iránt támasztottak követelést. Volt 
az evang. templomnak ez időben 17 dézmás szőlője, 11 hold 
szánlóföldje és némi rétje a körisesnél, ezekből kívántak a katho- 
likusok is részesedni. Az egyenetlenkedés annyira ment, hogy Bozzay 
Miklós a gyülekezet nevében ismét a megyéhez vitte az ügyet. 
Innen Kiss Miklós táblai esküdt küldetvén ki, vizsgálatot tartott a 
következő kérdésekre: „tudja e tanú, hogy ezek és ezek a szőlők, 
földek ember-emlékezet óta a felpéczi evang. templomhoz tarto- 
zandók voltak? befolytak-e annak kezelésébe a római katholikusok 
és részesültek-e annak jövedelméből? Amely egy-két kath. földes 
ur volt itt, tartották-e azokhoz valami jussukat? Nemde nem a 
régi időben tisztán lutheránusok lakták csak ezen kuriális helységet?" 
Öt 70—80 éves tényői lakos tanút hallgattak ki, evangélikust és 
katholikust vegyest, kik előbb Felpéczen laktak. Mind arra esküszik, 
hogy azon földekhez a lutheránusokon kívül soha senki jussát nem 
tartotta, s hogy fiatal korukban a faluban nem is laktak pápisták, 
csak lassanként költözködtek be. Ezen egyhangú vallomás alapján 
gyülekezetünk birtokaiban megerősíttetctt.

Csak egy közös dolog maradt m ég: a temető, melyben feküdt 
az evangélikus templom is. A temető kőkerítését még a török 
világban lerombolták s azóta sem épült fel teljesen. Mária Teréziá
nak egy 1768 vagy 69-ben kiadott rendelete buzdításul szolgált, 
hogy ezt a bekerítést folytassák. Közös lévén azonban a temető, 
félnek, hogy ha ezt a katholikusság nélkül teszik, új viszály támad 
közöttük. Azért 1769 szeptember 28-ról keltezve a következő, min-
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den oldalra eleget tenni akaró nyilatkozatot adják k i: „Mi fölpéczi 
Augustana Confession levő nemes és nemtelen Compossessorok, 
megértvén koronás királyné kegyelmes asszonyunknak rendelését, 
mi is temetőnket, mely pápista Uraimékkal minden részében közös, 
amint már azt elkezdettük eleit kőkerítéssel becsinálni, úgy annak 
hátulját is pápista Uraiméknak á proportione reájuk eső költségé
vel és fáradságával bekeríteni szándékozunk."

De kijelentik, hogy azon esetre, ha ők ezen költségekhez hozzá
járulni vonakodnának, a maguk költségével, azoknak minden hozzá
járulása nélkül is bekerítik; őket mindamellett abból ki nem zárják, 
„sőt, hogy mindennemű Ízetlenségek és galibaságok eltávoztassa- 
nak, azt akarjuk, hogy azon kükeritéses temető ajtajának két kulcsa 
legyen, egyik a szemerei plebánus Urnái, a másik pedig a mi pré
dikátorunknál."

A másik fél, úgy látszik, se hozzájárulni nem akart a költsé
gekhez, se azt nem akarLa, hogy nála nélkül készüljön el a kerítés, 
ez lehet oka, hogy az csak mintegy 30 évvel később, 1798-ban 
készült el, amikor valószínűleg meg lett szüntetve annak temető 
jellege is és mindegyik felekezetnek külön-külön temető méretett 
ki a mai helyen.

Ez volt utolsó fellobbanása annak az áldatlan felekezeti viszály
nak, mely községünkben közel egy fél századig dúlt. Ettől fogva 
semmi nyoma nem található, hogy a két felekezet között a test
véri egyetértés csak rövid időre is megzavartatott volna.

III. Az építkezések kora.

Mária Terézia uralkodásának vége felé, 1765-től kezdve, a 
későbbi II. József császár szabadabb szelleme nyervén a kormány
zásban befolyást, úgy látszik enyhült a nyomás, mely az evang. egy
ház erejét lefogva tartotta s a legégetőbb dolgok elintézésében 
élénkebb tevékenység kezdett mutatkozni. Gyülekezetünkben a leg
égetőbb szükséget a templomépítés képezte, melyre addig gondolni 
is alig lehetett.

Az 175'2-iki javítás óta csak állott úgy ahogy a templom, de 
lekintve a gyülekezetnek fentebb körvonalazott nagy területét, oly 
kicsiny volt, hogy a hívek számának csak megközelítőleg sem felelt 
meg és mint az építési kérvény mondja, sokan a vidékről jöttek 
közül oly távol állának, hogy az istenitiszteletből semmit sem ér
tettek s nagy szomorúan tértek haza.
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E tarthatatlan állapot késztette a gyülekezetét arra, hogy 1774-ben 
templom-kibővítésért és toronyépítésért folyamodjék. A végleges 
válasz előtt a helytartó-tanács több, a templom nagyságára, helyére, 
a költségek fedezetére stb. vonatkozó kérdésre bővebb felvilágosí
tás adását kívánta. A gyülekezet Győrből J. de Cerin cs. k. főhad
nagyot s erődítményi igazgatót kérte fel hivatalos véleményadásra. 
Ez 1774 deczember 12-én kelt jelentésében igazolja, hogy a fel- 
péczi imaház 5 öl hosszú, 3 öl széles és mintegy 112 személy be
fogadására alkalmas, holott 1203-an is összejönnek, úgy hogy annak 
szélességbe s hosszúságba való megnagyobbítása legégetőbben szük
séges. —  Csatolva e nyilatkozatot, újra folyamodnak, hogy imahá
zukat 10 öl hosszúra és 5 öl szélesre megnagyobbíthassák, ki
jelentve, hogy fedezetül már közel másfélezer forintjuk van, a többit 
pedig a nemesség kész fedezni.

Valami olvashatlan nevű megbízottjuk már 1775 szeptember 
19-én értesíti őket, hogy kérésük kegyes meghallgattatást talált, 
azzal az eltéréssel, hogy szilárd anyagból való torony helyett, csak 
valami, a tetőből kiemelkedő tornyocskát építhetnek. Október 23-án 
megérkezett a szeptember 25-ről keltezett legkegyelmesebb királyi 
leirat, mely a templomkibővítést a kért nagyságban megengedi —  
torony nélkül, s utasítja a vármegyét, ügyeljen szorgalmatosán, 
nehogy az építésből kifolyólag a jobbágyság között tiltott gyűjtés 
eszközöltessék.

Elképzelni is alig lehet a nagy örömöt, mit az engedély oko
zott. Lázasan megindul az előkészület. Takács Ádám gondnok, 
Bozzay Miklós, Sömbörger Imre szerződést kötnek egy tényői tégla
vető emberrel elegendő mennyiségű téglaégetésre, ezrét faégetés 
mellett 32, —  szalmaégetés mellett 33 garasért és minden kemen- 
cze-lyuk után két mérő rozs vagy kétszeres s minden szükséges 
eszközt adnak. Egyezkednek Tászli építőmesterrel, Bécsbe utaznak 
s onnan úsztatják a Dunán az összes faanyagot. —  Hogy az épí
tési tervet ki csinálta, vagy hogy volt-e ilyen ? nincs nyoma, de 
tekintve templomunk egységes és egyszerűsége mellett is szép 
építészeti modorát, biztosra vehető, hogy egyöntetű terv léte
zett, mert jóllehet csak bővítés, de toldozásnak sehol sincs 
nyoma.

Ha tekintetbe veszszük, hogy jelenlegi templomunk éppen olyan 
széles, mint amilyen hos.-zu volt a régi, akkor a nagyobbítás oly- 
formán történhetett, hogy a régi templom hossza lett beleépítve 
a jelenleginek szélességébe s abból aligha maradt meg több,
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mint az 1752-ben épített nyugoti uj fal, mely mellett most a to
rony áll.

Az építés 1776-ban lett megkezdve, de még 1777-ben is 
8000 téglát vesznek a győri erődítési hivataltól, miután a félöles 
falak s az oszlopos, bolthajtásos karzat és sanctuarium sokkal több 
téglát bevettek, mint amennyire számítottak. 1777-ben történhetett 
a felszentelés Per’aky Gábor nemes-dömölki lelkész és superinten- 
dens által, óriási közönség jelenlétében, mert ez időben evang. 
templom építése és felavatása eseményszámba ment. S bizo
nyára nem egy könnycsepp öntözte a jó öreg Graduált, midőn 
először hangzott fel az „Örülj mi szivünk“ , s a falak zúgva 
harsoglak vissza az „Erős várunk" lelkesítő s felemelő hangjait.

Hogy mibe került a templom s a mindenesetre tetemes épí
tési költség honnan lett fedezve ? erre adatunk nincs. Meghalt már 
a jó Kmoskó Pál tanító, ki minden fontosabb iratot megőrzött s a 
napi események rövid feljegyezgetésében egész Tatay Pálig, Bárány 
Jánosnak nem akadt követője. Töredékes számadási jegyzetekből 
annyi látható, hogy a gyülekezetnek 1776-ban és 1777-ben 2383 
frt bevétellel szemben 3111 frt kiadása volt, míg 1778-ban a be
vétel már csak 211 frt, a kiadás pedig 260 frt volt. Az előző évek 
nagy összegét a templomépítés indokolja, de elégséges bizonyosan 
nem lehetett még az akkori magas pénzérték mellett sem s 500 
frt építési adósság után Ács János és Bors Éva gyomoréi lakosok
nak még 10 év múlva is fizetik a kamatokat. Bizonyára hathatósan 
támogathatták a templomépítés közös óhajt képező szent ügyét 
Győr és a nagy szórványban élő evangélikusság, köztük talán a 
még ma is emlegetett „nyulasiak is“ , de ennek semmi nyoma 
nincs. —  Az új templomba ugyancsak 1777-ben orgona is lett be
állítva.

A templomépítésnek kellemetlen utójátéka is lett. Andrássy 
János győri fakereskedő 1785-ben, többszöri sikertelen felszólítás 
után beperelte a gyülekezetei 49 frt fának az áráért, melyet Takács 
Ádám gondnok és testvére a templomépítéshez vettek tőle. A gyü
lekezet kimutatta, hogy ő a fát Bécsböl hozatta, még pedig annyit, 
hogy Kovács Mihály kispéczi compossessornak el is adott belőle; 
a már ekkor Kőszegre távozott Kárász Ádám lelkész levélbeli nyi
latkozatot küldött, hogy a gyülekezet a számla szerinti fát sohasem 
vette, mégis a pert az első biróságnál elvesztették, de nem várva 
be a feljebbviteli bíróság Ítéletét, 1789-ben 75 forintokban kiegyez
tek. Valaki a gyülekezet rovására alighanem meg nem enge-



dett dolgot mívelt, de hogy ki lehetett a bűnös, arról hallgat 
az írás.

1780-ban, II. József császár türelmi rendeletének kibocsátá
sával a protestáns egyházra nézve békésebb korszaknak hajnala 
kezdett derengeni. Az elnyomott egyházak egymásután kezdtek fel
éledni. így Győr és Nagy Baráti s ezzel egyházunk köre csak Tényő, 
Szemere és Gyömöre leányegyházakkal lett határolva.

Majd jött az 1790/91-iki törvényhozás, mely a protestánsok
nak teljesen szabad vallásgyakorlatot biztosított. Gyülekezetünknek 
legelső gondja az volt, hogy az 1776-ban meg nem engedett torony- 
építést most pótolja. E czélból 1793-ban önkéntes adakozásra szó
lítják fel a híveket és pedig oly szép eredménynyel, hogy középső 
Tóth János építési gondnok, már ugyanazon év október havában 
megkezdi az előkészületeket az építéshez. Mórt vettet, égetteti a 
téglát, hordatja a meszet, vágatja a patonai cseren a fát. —  Jel
lemző adatként felemlíthető, hogy a téglavetőknek egy mérő rozsot 
85 dénárért., egy mérő búzát 1 írt 50 dénárért, két font húst 14 
dénárért vettek s egy itze bor, mely mint a segítségek rendes fize
tése, sokszor szerepel egy és két garas, a gondnok pedig egy győri 
utat rendesen 15 dénárral jár meg. —  Egy kőmives napszám 11 és 
12 garas, az ellátást a hívek adják ház-sorjában. A legényeknek kö
zönséges pálinka jár, de ha a majszter kijön, annak mindig egy 
verdung rozsolis, minek ára 10 dénár.

Az építést, melyről Tóth János nagyon pontos jegyzéket ve
zetett, 1794 márczius elején kezdték meg s november 20-án vette 
meg a mesteremberek részére 40 dénárért az áldomás ludat, tehát 
valószínű advent I. vasárnap volt a felszentelés. Az első torony 
fazsindelylyel volt fedve, három haranggal és szekrényben elhelye
zett toronyórával ellátva. —  Az építkezés mintegy 2000 forintba 
került.

Hogy az 1776-ban épült, tetőből kiemelkedő tornyocska mi
lyen lehetett, mutatja az, hogy két legény két itze borért bon
totta le.

1795-ben Bozzay Ferencz a gondnokságot leltár mellett adja 
át Pápay Istvánnak, melyben az összes meglevő iratok is felsorol
tainak. Bizony sok hiányzik azokból, miket Kmoskó Pál összeírt és 
viszont sok hiányzik ma azokból, miket Bozzay Ferencz és Pápay 
István leltároztak.

Ugyanazon évben Németh Ádám lelkész, valami bűne miatt 
kimaradt a szent hivatalból s jól mondja Tatay Pál elődöm, hogy
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„a gyülekezet megvigasztalódott Hrabovszky István lelkészben0 ; 
mert míg a gyülekezetre nézve egyben nagyobb szomorúság nem 
igen képzelhető, mintha az, kit bizalmával felruházott, arra érde
meden, más oldalról Hrabovszky István kiváló buzgalmánál és 
tehetségeinél fogva alkalmas volt arra, hogy a szomorúságot fe
ledtesse.

A toronyépítés elég adósságot is rakott a gyülekezetre. Lel
késztől, Tóth Sándortól, Győrből Csáfordi Imrétől egyre szedték fel 
a kölcsönt, hogy az építés fenn ne akadjon. De már 1797— 98-ban 
ismét dolgoznak a téglavetők, építik a templom, illetve a temető
kerítést s a régi rozzant papiak helyén új, a kor igényeinek meg
felelő cserepes paplakot emelnek. Ez a mai paplakás, mely azóta 
több átalakításon ment át, de akkor egyike lehetett a legszebb pap
lakoknak.

Ezzel fejeződött be gyülekezetünkben a viharos 18-ik század, 
mely tagadhatatlan, híveink evangéliomi hitét, buzgalmát s türelmét 
sokszor nehéz próbára tette, de meg nem ingathatta. A diadallal 
kiállott küzdelmek a legjobb buzdítok voltak, hogy még többet 
merjenek s akarjanak. A 19-ik századra hoztak át talán sebeket, 
de hoztak Istenben s önmagukban való bizalmat is, melyre nem
sokára igen nagy szükség is lett.

A 19-ik század első évei nyugodtan folytak le gyülekezetünkre 
nézve. A franczia háborúk hullámverése még nem ért el eddig s 
egyházunk a hitélet-ápolás és népnevelés terén nyugodtan végezte 
hivatását. Hrabovszky István kiváló buzgalom lelki tanító volt s 
vele együtt fáradtak Zathureczky Miklós és Vidovszki András nép
tanítók, kiket ezen hivatalban Kovács István és Borbély Sándor, 
majd Prépost Ferencz és Simon István követtek, mely utóbbinak 
több mint félszázados áldásos működése a század utolsó negyedéig 
nyullott.

1807- ben Szemere a nagy vagyonú és hitbuzgóságu Matkovich 
Pál áldozatkészsége folytán anyásíttatván, Felpécztől különvált s 
gyülekezetünk ekkor nyerte jelenlegi alakját. Ugyanezen évben az 
elhasadtak helyett egy 444 és egy 247 fontos harang lett öntetve 
a harmadik, -— még 1764-ben készült 80 fontos kis haranghoz.

1808- ban Hrabovszky István Dömölkre távozott s helyébe a 
kiváló szorgalmú és nagy buzgalmu Kis-Tatai Tatay Pál hozatott 
ide lelkésznek, ki rövid idő alatt annyira megnyerte a hívek szere- 
tetét, hogy midőn 1810-ben őt a győriek meghívták, fizetésjavitást, 
saját földjeinek is megmunkálását, ingyen fuvarokat ígértek neki,
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csakhogy maradásra bírják. Talán inkább a tapasztalt szeretet, 
mint a magasabb javadalom 1— arra bírták, hogy Győr hívását 
visszautasította s egész 1837 augusztus 20-án bekövetkezett haláláig 
volt a gyülekezetnek apostoli buzgalom és szelidségü lelki gondo
zója s Németh István kispéczi lelkész és esperesnek Marczaltőn 
történt szomorú halála után* hosszú ideig az egyházmegye esperese.

Tatay Pál s vele együtt a gyülekezet buzgalma s lelki ereje 
nemsokára nehéz próbára lett téve. Községünket egymásután érték 
a csapások. 1808-ban leégett a keleti alsó sor egész a papiakig, 
ennek istállóival és ólaival egyben, csak a papiak cseréptetőzete 
tartóztatta fel a tüzet. 1809 junius 13-án a francziák szállották 
meg a községet, marháikat behajtották s csak a lelkész és elöljárók 
könyörgésére bocsátották legnagyobrészt szabadon s midőn meg
hallották, hogy a lakosság holmiját a hegyen levő pinczébe rejtette 
el, ezeket feltörték, a bort megitták vagy eleresztették. A paplakot 
13 tiszt foglalta el, kik „igen úri módon megvendégeltették magu
kat." Ezek közbenjárásával a lelkész sokat enyhített hívei sorsán, 
de —  mint feljegyzi —  „a parochiális házból részből kérve, rész
ből kéretlenül elvittek czipókat, kenyereket, szalonnát, sonkákat, 
egész kötet gyertyát, vindel vajat, egy zsák aszalt gyümölcsöt, 
valami négy akó bort.“ Másnap tovább mentek ugyan Győrt ostro
molni, de egyes csapatok mintegy két hétig vissza-vissza jártak 
zsarolni és cseresnyézni.

A háborús világ következménye nagy drágaság, illetve a 
papírpénz túlságos elszaporodása folytán, a pénz értéktelene- 
dése lett. Csekély dolgokért is nagy összegeket találunk feljegyezve 
a számadó könyvben. „Két akó bor 70 frt, egy harangsziv-szíj 30 
frt, egy mérő mész 4 frt, egy napszám 3 frt. “

Szerencséje volt a gyülekezetnek, hogy régi adósságait ki
fizette, sőt 1810-ben Bozzay Ferencz a gondnokságot Tóth János
tól újra átvévén, 1077 frt készpénzt vesz át s 1810 folyamán az 
ajándékok s hagyatékok is oly szép mennyiségben folytak be, 
hogy a különben igen szükséges, de templomunk szép külalakját 
rongáló czinteriumot és karzati feljárót ezekből felépítették.

A legszomorubb nap 1812 szeptember 17-én virradt gyüle
kezetünkre. Délben, Czeiner Krisztián pintérnek a templomtól dél
keletre fekvő háza, felesége vigyázatlansága következtében kigyulladt.

* Mint búskomorságban szenvedő éjjel a Rába jegére letévedt, egy lékbe 
esvén belefulladt s holttestét csak tavaszszal találták meg.
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Erős alszéltől hajtatva a lángok végigsepertek a keleti soron N. 
Bozzay János házáig. Leégett a templom, torony, leolvadtak az 
alig egy pár éve készült harangok csak a kis harangot tudták 
egyesek a toronyból lehozni s megmenteni s nagy fáradságba került 
a már helyenként gyulladozni kezdő belső templomi felszerelésnek 
megmentése is.

A csapás a gyülekezet anyagi erejét felülmúlta. Belátta ezt 
Matkovich Pál akkori kerületi felügyelő s amellett, hogy anyagi 
segélyt is küldött, a kerületet meleghangú körlevélben a csapással 
sújtott Felpécz támogatására, a gyülekezetei pedig az adományok 
összegyűjtése végett követek kiküldésére hivta fel.

Három könyvecskével indultak útnak. Péntek György és 
Csörköl Ferencz Tolna felé s hoztak 123 forintot új pénzben; 
Böröcz Pál és Vég János Sopron felé s hoztak 88 forintot; Takács 
György és Zsolnay Pál, majd utóbb Csörköl Ferencz kemenesalja 
és Zala felé s gyűjtöttek mintegy 425 forintot. De sok gyülekezet 
és egyesek is egyenesen Felpéczre küldte adományát; így Győr is 
mely maga 225 forintot küldött. Ma, közel egy század múltán is 
áldanunk kell az adakozók emlékét, kik a megsegítő Isten eszközei 
voltak.

A tűzvész után következő nagy eső, a templom stukaturját 
annyira eláztatta, hogy meghajolt s fel kellett támogatni. Nagyobb 
bajt elkerülendő, azonnal építéshez fogtak. A templomtető fel is 
épült még abban az évben s megtetlék az intézkedéseket, a le
olvadt harangok pótlására is. A győri harangöntő maga kijött s a 
malomhoz kihordott pörnye közül összeszedte a harangok legkisebb 
részeit is. A hívek összeszedték a forgalomból kiment, de még ma 
is többször látható nagy két garasos rézpénzeket, ezekhez hozzá
adták a templomi rézcsillárokat s a harangdarabokkal együtt meg- 
mázsálva átadták a harangon tőnek. Ezek felhasználásával készült 
két harang egyike a ma is használatban levő középső harang, 
melyen ékes —  de magyarra hiven le nem fordítható —  német 
versezetben a tűzvész és a harangöntés története is megvan 
örökítve.

A nagyobb harangnak azonban rossz hangja volt. Azért hozzá
adva a tüzből megmentett 80 fontos kis harangot, újra öntették. Így 
készült az 1903-ban elhasadt 530 fontos nagy harang, melynek 
elnémulását méltán fájlaltuk. Ugyanekkor szereztetett mai 103 fontos 
kis harangunk.



A harangok 1815-ig a templom előtt felállított haranglábon 
voltak elhelyezve, mikor is N. Péntek Ferenez kurátor elkészíttette 
a toronyban a ma is meglevő haranglábat. A toronytetőre vonat
kozólag azonban Tatay Pál szomorúan jegyzi fel: „mindekkoráig 
sem építhettük meg, minthogy azon tüziveszedelemtől fogva hegyün
kön nem volt jó bortermés s a szükség uralkodott helységünkben. 
Tűzi veszedelem is csaknem minden esztendőben volt azóta is.“

Hét évre volt szükség, mig végre 1819-ben a gyülekezet 
annyira erősnek érezte magát, hogy toronyépítésre gondolhatott. 
Önkéntes adakozásra hívták fel a híveket. A tanácskozáson jelen
levő 39 tag 540 forintot ajánlott fel, N. Iczés Ferenez és Vég 
János pedig sorra bejárták a falut, de biz az eredmény várakozá
son alul maradt. Ekkor kivetéshez folyamodtak s erre támaszkodva 
N. Dely (máskép Pölöskei) János kurátor uram, kinek sokszor saját 
érdekét is mellőző nagy buzgalmát Tatay Pál igen kiemeli, — meg
kötötte a szerződést Manhardt József pápai ács- és Grell Ignácz 
győri rézműves mesterekkel. 1819 április 13-án kezdték, augusztus 
11-én végezték a munkát. Felhasznállatolt 21 mázsa réz, mázsája 
146 forintjával s az egész építkezés 5834 váltó forintba került. 
Szentháromság 11-ik vasárnapján tartatott meg a hívek nagy lelki 
örvendezése mellett a hálaadó istenitisztelet, de talán legnagyobb 
volt Dely János öröme, mit gondnoki hivatalától való megválása
kor gyülekezetéhez s lelkészéhez intézett búcsúlevele elárul. Ha 
még megemlítem azt, hogy 1830-ban 1100 forint költséggel a tűz
vész alkalmával elpusztult toronyórát is pótolták a ma is meglevő
vel, befejeztem azoknak az építkezéseknek történetét, melyek 
közel fél századig gyülekezetünk minden anyagi erejét felemész
tették s okozói voltak annak, hogy a sok hagyaték, a nagy áldozat- 
készség mellett is anyagilag megerősödni s nagyobb tőkevagyont 
gyűjteni nem tudott. Amit egy-két évtized gyűjtött, felemésztette 
egy-egy csapás vagy elkerülhetetlen építkezés és csekély eltéréssel 
így ment ez egész napjainkig.

Gyülekezetünk száz év előtti állapotáról igen részletesen be
számol az 1817 október 14-én Kiss János superintendens egyház- 
látogatásáról felvett jegyzőkönyv és jelentés. E szerint a lélekszám 
1500 volt, tehát több mint ma, minek oka az, kogy Tényőn akkor 
még 331 hívünk volt, mig ma csak 168. Vagyona 200 forint kész
pénz és néhány dézsmás szőlő, de ezzel szemben az adósság még 
400 forint. Felügyelője a gyülekezetnek nincs, csak később lett 
ilyenül megválasztva Matkovich Imre ur. A kurátorok, kik csak
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minden 2— 3 évben adnak számot, inspektori tisztet is gyakorolnak 
s régebben így is neveztettek s volt olyan, ki 10—20 évig is szol
gált, mint p. o. Bozzay Ferencz. A papi és tanítói földek szétszór
tan vannak: őztelekben, szemerei határnál, felső tónál és a gát
ban. —  A tisztviselők legfőbb jövedelme a párfizetés és a szüreti 
puttony.

Islenitisztelet mindennap kétszer tartatott, hétköznap téli 
időben irás-magyarázatokkkal, vasárnap predikáczióval s délután 
katechizáczióval. Tatay Pál megjegyzi magáról: „ő nem papirosból, 
hanem betéve prédikál “ —  Az iskolásgyermekek száma néha 150 
s a tanító már reggel 5 órakor lámpavilágnál fáradozik velük egész 
délig, de a vizsga már gyümölcsoltókor meg lesz tartva.

A szegényügy iránti meleg érdeklődés már ekkor megcsap
pant. Közczélokra csak a főtisztelendő urnák fizetnek évenként 2 
frt 30 krt, a győri oskolára 3 frt 36 krt; és gabonát, babot is 
szoktak az ottani alumnusoknak szedni egész az 50-es évekig.

Lelkész és elöljáróság az egyházi fegyelmet még mindig 
szigorúan kezelik s kinél az intés nem használ, a pálczázást is 
megígérik. —  Legtöbb baj a közmunkákkal volt s bár a jegyző
könyvek tele vannak szigorú határozatokkal, de úgy látszik ered
ménytelenül.

Az egyházi ügyek iránti érdeklődést nagyban előmozdították a 
vándor-esperességi és kerületi gyűlések, melyek közül mindegyik 
többször lett Felpéczen tartva s melyeket örömmel fogadtak, bár 
úgy a gyülekezetre mint egyesekre nézve az akkori négylovas 
világban nem csekély áldozattal járt. így az 1818-ban Felpéczen 
tartott kerületi gyűlés költségei fejében „zabra és konyhára valóra" 
a lelkészlaknál, 195 forint van elszámolva, pedig a jobbmódu hívek 
háza is tele volt vendéggel.

A 19. század többi része gyülekezetünk beléletét illetőleg 
zavartalan lefolyású volt. A községet elemi csapások többször láto
gatták, így különösen 1834-ben oly nagy tűzvész, mely az egész 
megye részvétet kihívta s főkép téthi Takács Sándor főszolgabíró 
sokat tett, egy maga 1000 forintnál többet gyűjtvén. A politikai 
zavarok, 1848 és az azt követő szomorú korszak, a külső viszo
nyokban erősebb hullámzást idéztek ugyan elő, de a benső hitélet 
egyensúlyát s az egyházépítés munkáját nem zavarták. Lehetetlen 
volna e szűk keretben mindazokról megemlékezni, akik mint fel
ügyelők, gondnokok, egyháztagok buzgalmukkal vagy adományaikkal 
Krisztus anyaszentegyházának építésénél közremunkáltak, de a

36
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kegyeletnek tartozunk azzal, hogy feljegyezzük a két lelkivezérnek 
névéi, kiknek áldásos működése Tatay Pál után csaknem az egész 
századot betölti. Ezek egyike Nagy József, ki 1837-től 1869-ig, 
elődje buzgalmával és szelídségével, a másika Molnár Lajos, ki 
1892-ig erős akarattal és fáradságot nem ismerő buzgalommal állt 
őrt Sionunk falain.

Nagy József Szendről hivatott ide s nem ugyan mint nagy 
szervező, hanem mint igazán lelkipásztor, mint híveinek szerető 
atyja, az elnyomatás szomorú napjain, midőn a hit felemelő viga
szára legnagyobb szükség volt, maradandó emléket emelt magának 
a szivekben s nevét a kegyelet szelíd sugara övezi. Lelkészkedé
séhez, a lelkészlak tetejének 1845-ben történt megújításán kívül 
egy nagyobb alkotás és egy neki nagy keserűséget okozott küzde
lem emléke fűződik. A alkotás: iskolánk és tanítólakásunk, mely 
1850-ben épült, mint méltó emléke gyülekezetünk áldozatkészségé
nek; a küzdelem pedig a külalak tekintetében elavult énekeskönyv 
u. n. Gradual kiküszöböléséért s helyette a „Győri Énekeskönyv", 
behozataláért vivatott.

1847-ben, Haubner Máté superintendens egyházlátogatásakor 
gyülekezetünk kötelezte magát, hogy új iskolát épít s a győri 
énekeskönyvet behozza. Első Ígéretét a politikai zavarok elmúltával 
azonnal beváltotta, midőn azonban 1847 deczember 13-án az új 
énekeskönyv behozatala végetti intézkedések megtételére közgyűlést 
tartottak, második Ígéretüket visszavonták s 5—6 kivételével ékte
len lárma, sőt sértegetések közt tiltakoztak az újítás ellen. Nagy 
József erre elkeseredve jelenti ki: „a dolgot erőszakolni nem kívánja; 
az egyházlátogatási jegyzőkönyv ez ügyet illető pontjához azonban, 
mint felsőbbséget tisztelő s annak a gyülekezet beleegyezésével 
hozott határozatához hű hivatalnok ragaszkodik, de soha többet, 
bármeddig szolgál, ezt az ügyet tárgyalás alá nem veendi. Adja 
Isten, hogy ezen szent ügyet a jövő nemzedék érettebb belátással 
és buzgóbb részvéttel karolja fel.“ Ezzel a lelkészi naplót, mely 
közben jegyzőkönyvül is szolgált, betette és abba soha többet egy 
betűt is be nem irt, így a bekövetkezett mozgalmas évekről egész
1869- ig a helyi viszonyokat illetőleg adataink nincsenek.

Nagy Józsefet a szószéken szélhüdés érvén, a hívek nagy 
fájdalmára munkaképtelen lett. Egy ideig segédlelkészekkel folytatta 
hivatalát, de 1869-ben lemondott s egy 50 forintos iskola-alapít
ványt hagyván a gyülekezetnek, Győrbe vonult lakni s itt halt meg
1870- ben.
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Molnár Lajos lelkészkedési kora már inkább a jelené, azért 
arról a még ma is jórészt élő szereplő személyek érintése nélkül 
részletesebben szólani lehetetlen volna, tehát csak rövid áttekintésre 
szorítkozom.

1869-ben hivatalát elfoglalván, még ugyanazon évben, de csak 
nagy ellenzés mellett, behozta a gyülekezet a Gradual helyett a 
kerületi énekeskönyvet. 1870-ben beszüntették a passió éneklést, 
1872-ben a templom tetőzetét javítják, 1878-ban 1400 forinton új 
orgonát, 1888-ban Luther születésének négy százados emlékére 
769 forint költséggel új oltárt állítanak s ezenfelül átalakítják a 
templom belső felszerelését. 1887-ben a Il-od tanítói állást rendszere
sítik s megszerzik közel 1000 forinton a mai kisiskola épületet s 
megépítik a második iskolát. Alig két évtized alatt ennyi alkotás 
azt mutatja, hogy gyülekezetünk erős konzervatív szelleme mellett 
is a kor követelményei elől sohasem tért ki s az áldozatoktól vissza 
nem rettent. Az élénk munkálkodásból a lelkész mellett, Matkovich 
László, majd Tóth Sándor gyülekezeti felügyelők, Bozzay Miklós 
(sárkányi) gyülekezeti jegyzőn kívül bőven kivették részüket az 
évenként változó gondnokok, de különösen hirdeti az orgona Szakái 
Ferencz emlékét, ki ahhoz 200 írttal járult, az új oltár pedig Tóth 
Sándor, akkor még gyülekezeti gondnok buzgalmát.

Molnár Lajos nagy lelkiismeretességére vall az, hogy midőn 
sok családi szerencsétlensége által is lesújtva, akaraterejét, testi
lelki tehetségeit gyengülni érezte, 1892-ben hivatalát letette, hogy 
a munkamezőt másnak adja át. Egy 50 forintos iskola-alapítványt 
hagyva hátra, Miháliba vonult vissza csendes nyugalomba s itt halt 
meg 1902 deczember 3-án.

A jelen eseményei, terhei, küzdelmei ismeretesek. A munká
ban legfeljebb pihenés lehet, megállás nem, mert aki megáll, az 
elmarad. Az egyházi élet, az Urnák eme szőlője is folytonos mun
kára, lankadatlan tevékenységre hiv. Gyülekezetünk küzdelmes, de 
nem örömtelen, mert élő hitet hirdető múltja, legyen buzdítónk s 
irányítónk a küzdelmes jelenben s egyengesse az evangéliomi hit
nek soha nem lankadó erejével a szebb jövő útját.



a) A gyülekezet tisztviselői.

Lelkész: Madár Mátyás.
Felügyeld: Matkovich Zsigmond kispéczi földbirtokos.
Tanítók az anyában: Buthy Márton és Badics Ádám; Tényön : 

Kuszák Béla, ki egyúttal előimádkozó is.
Gondnok: Ihász János ifj., segédgondnok: Csete Pál; tényöi 

gondnok: Tóth András; gyömörei gondnok: Kovács Jószef. 
Pénztáros: Tóth István alsó.
Elöljárók (presbiterek): Fazék József, Tóth Miklós, Péntek 

Sándor, Pölöskei Sándor, Bozzay Imre, Péntek István, Dely Ferencz, 
Péczi József, Ihász János ifj., Gvörffy Lajos id., Horváth Pál, Ihász 
Imre, Pápay János alsó, Varjú József, Győry Sándor, Győry Mihály. 

Egyházfi: Bozzay Mihály.

b) Népesedési mozgalmak.

Lélekszám az 1901. évi népszámlálás szerint Felpéczen: 1166; 
Tényön: 168; Gyömörén: 44. Összesen 1378.
Született: Felpéczen 10 fi, 20 nő =  30 1 .. „ „

Tényön 8 fi, 3 nö =  6 oss“ sen 89
Gyomorén 3 fi, -  nő =  3 J <e“ S1 2 térvény.el..)

Meghalt: Felpéczen 12 fi, 13 nő =  25 1
Tényön 2 fi, 1 nő =  3 [ összesen 32.
Gyömörén 3 fi, 1 nő =  4 )

Egybekelt: 8 pár, mind tisztán evangélikusok.

Az 1903-ik év.

I I .
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Iskolába járt I— III. osztályba 41 fi, 38 leány =  79 I
IV— VI. osztályba 36 fi, 33 leány =  69 = 2 2 0
Ismétlőbe 41 fi, 31 leány =  72 j
Tényőn 10 fi, 11 leány =  21
Gyomorén 5 fi, 4 leány =  9
A gyömöreiek az oltani állami iskolába jártak. 

Konfirmáltatott: 23 fi, 12 leány, összesen 35.
Úrvacsorájával élt: 264 fi, 363 nő összesen 627.

c) Gyülekezeti pénztár.

B e v é t e l :

1902. évről áthozott készlet................................ 84L71 korona.
Ingatlanok jövödelm e............................................. 220’— yy

Ingóságok utáni jö v ö d e le m ................................ 194-68 yy

Önkéntes adományok............................................. 1862-90 »
Kivetésből és tandíjakból....................................... 2078-79 »
Államsegélyből.......................................................... 295'— yy

Rendkívüli jövödelem s lefizetett tőkék . 2042-13 -V
Lelkészi és tanítói földek bérértéke . . . . 532-— V
Közmunkák átlagos é r t é k e ................................ íooo-— yy

Gabnafizetések átlagos é r t é k e .......................... 960"— yy

Összesen : 10.022-21 korona.

K i a d á s :

Személyi k ia d á sok ................................................... 1793-79 korona.
Épületek s telkek fenntartása................................ 315-59 yy

Állami s községi k ö z t e r h e k ................................ 215-17 yy

Egyházkormányzati já ru lék ok ................................ 37033 yy

Felszerelésre................................................................ 24-60 yy

Egyéb rendes k i a d á s ............................................. 69-11 yy

Rendkívüli kiadás és tőkésítés................................ 4081 — yy

Lelkészi és tanítói földek bérértéke . . . . 532 — yy

Közmunkák átlagos értéke...................................... 1000-— yy

Gabnafizetések átlagos é rték e ................................ 960"— V
Összesen: 9361-59 korona.
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Mérleg:

Összes b e v é t e l ................................  10.022 21 korona.
Összes kiadás....................................... 936P59 „
Maradvány mint egyenleg . . . 660'62 korona.
Hátralékos követelés.......................... 406"92 „

Kimutatás a számadásílag nyilvántartott értékekről:

Pénztári készlet 1903 deczember 31-én . 660'62 korona.
Hátralékos követelések............................................. 406-92
Takarékpénztári b e t é t e k ....................................... 2347-35 »
A d ós lev e lek en .......................................................... 2060"—
Gabnamaradvány é r t é k e ....................................... 101-30 ;/
Takarékmagtár átlagos é r ték e ................................ 840"—
Befizetetlen h a g y a té k ............................................. 20-—
5 hold 800 D -öl alapítványi föld leltári értéke . 1200 —

Összesen: 7636 19 korona,.

Ezt terhelik:

Bozzay Sándorné alapítványa leltári értéke . 1200"— korona.
Nagy József lelkész iskola-alapítványa 100 — »
Molnár Lajos lelkész iskola-alapítványa .
Tóth Jánosné egyházfenntartási alapítványa férje

138-33

s leánya e m l é k é r e ....................................... 400"—
Marlinecz Antalné egyházfenntartási alapítványa. 30"—
Tóth Sándor volt felügyelő és neje Tóth Lidia %

o ltá r -a la p ja .................................................... 138-92 »
Ajándékok az Ur oltárára (tőkegyűjtés) . 
Iskolakönyvtár-alap (Matkovich Zs. felügyelő ur

113-60 »

a d o m á n y a i ) ................................................... 44-17
Matkovich László egyházfenntartási alapítványa . 
Bozzay Pálné sz. Mihályi Juliánna-alap, részben

200"— •n

konfirmandusok imakönyveire . . . . 200"— »
Borsos Józsefné sz. Sokorai Eszter egyházfenntar-

tási a lap ítván ya ............................................. 200"—
Mihályi Istvánná sz. Tóth Zsuzsánna egyházfenn-

tartási a la p ítv á n y a .......................................
Átvitel:

60-—
2825-02

»
korona.
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Áthozat:
Hamvay Istvánné sz. Bozzay Zsuzsánna egyház-

2825"02 korona.

fenntartási a la p ítv á n y a ................................ 600'—
Fekete Sándor egyházfenntartási alapítványa. 200-—
Szalay István (vég) egyházfenntartási alapítványa 100-— ;;
Szalay István (Bálint) egyházfenntartási alapítványa 200'—
Szalay Miklós egyházfenntartási alapítványa . 12'—
Zsolnay István egyházfenntartási alapítványa 40'— »
Id. Németh János h ag ya ték a ................................ 20'— n

Ifj. Bognár Miklós ajándéka csillárra . . . . Q-__írni yy
Harang-alap hátralékok levonásával . . . . 969'— »
Magtári tőke egyházfenntartásra.......................... 3940 n

Magtár átlagos értéke (Péntek Mihály alap) . 840-— V)
Összesen: 5847'42 korona.

Tiszta vagyon mint e g y e n le g ................................ 1788-77 V

Összesen: 7636-19 korona.
Az 1902. évihez viszonyítva, az alapítványi 

a tiszta vagyon pedig 269 06 korona gyarapodást
vagyon
mutat.

1182-41,

d) Az 1903-ík év fontosabb eseményei.

Az 1903-ik év a rendes mederben folyt le, emlékezetessé 
csupán egy 378 kgrmos új harangnak öntetése és ennek kapcsán 
az evangéliomi áldozatkészségnek az a felemelő megnyilatkozása 
teszi, mely —  méltán mondható —  a régi jobb időkre emlé
keztet.

Az 1813-ban készült 530 fontos nagyharang 1903 januárjában 
hasznavehetetlenné vált. Ugyanekkor érkezett Patonai Miklós hívünk 
utján az Amerikában fáradozó egyháztagoktól a lelkész kezeihez 
egy 145 koronás küldemény az Istenházára. Lelkész ezen összeget 
a harang átöntetésére tanácsolván fordítani, indítványozza, hogy 
miután a harmadik harang nem oly nélkülözhetlen szükségesség, 
melyre a sanyarú időkben kivetést kellene tenni, a még hiányzó 
összeg önkéntes adakozásból fedeztessék. Közgyűlésünk ezt egy
hangúlag elfogadván, az ajánlatok összeírására a nyugati felső falu 
félre Ihász János gondnokot és Tóth Miklós elöljárót, az alsóra 
Pölöskey Sándor és Győry Mihály, —  a keleti felső félre Péntek 
Sándor és Péczi József, —  az alsóra: Fazék József és Bozzay 
Imre, —  a hegybe Péntek István és Ihász Imre elöljárókat küldte
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ki. A megbízottak küldetésükben buzgón eljárván, részben az ő 
közvetítésükkel, részben utólag a lelkész közvetítésével, azt mond
hatjuk felekezeti különbség nélkül a következő adományok foly
tak b e :
F. sz. Adakozó neve Kor. F. sz. Adakozó neve Kor.

Áthozat: 137"—-
1. Nyugati felső falu fél. 32 Mórocz Kálmán 3‘—

1 Özv. Tóth Jánosné 20-— 33 Pécsi István 3 —
2 Asztalos Gábor r. k. r — 34 Szalay Mihály 2’—
3 Iczés Ferencz 10-— 35 Falaky Sándor 4 '—
4 Tóth Miklós 20'— 36 Kriller György 4’—
5 Özv. Hamvay Miklósné io-— 37 Kriller Juli 2 '—
6 Ihász János ifj. 5‘— 38 Kriller Mári 2-—
7 Györffy Lajos id. 5‘— 39 Limbacher János 2'—
8 Bozzay Lajos közép 5 — 40 Németh Jánosné 4 —
9 Bozzay József 3’— 41 Pápay Miklósné özv. 10 —

10 Nagy József 3 — 42 Kozma József 5*—
11 Takács Pál 1 — 43 Tóth József fánezó 12'—
12 Novák Lászlóné 1-— 44 Péczi János 2'—
13 Péczi József id. 1 — 45 Kozma István 3'—
14 Horváth Lajosné 4 ‘— 46 Eckstein Mihály 5'—
15 Veszprémi József r — 47 Tóth István felső P —
16 Ihász Sándor id. 2-— 48 Varjú József 7 '—
17 Csapó István 2'— 49 Hamvay József 4 '—
18 Szabó József r — 50 Fazék György 3'—
19 Szabó János 2‘— 51 Neuman Lina 2'—
20 Németh Mihály id. r — 52 Péntek Mihály (honvéd) 3'—
21 Hideg Sándor 1-— 53 Bozzay Lajos (deli) 5'—
22 Ihász Lajos 2‘— 54 Zathureczky Károly 3'—
23 Tóth Juli P — 55 Bácsi Mihály 2'—
24 Pintér Juli P — 56 Péntek Lajos 2 '—
25 Kovács István id. 1 — 57 Péntek Miklós és Lidi 2'—
26 Szabó Sándorné Zsirai Zsófi 1'— 58 Németh József tambur* P —

27 Csete Mihály P— 59 Hideg Imre 4'—
28 Ihász István 5'— 60 Ferenczi István 2'—
29 Bertalan István id. 3‘— 61 Éder János ifj. 2'—
30 Borsos Dénes 20'— 62 Káldy Mihály 2'—
31 Bóka József 3'— 63 Péntek József (honvéd) 2'—

Átvitel: 137-— Átvitel: 247'—
Jegyzet. A *-al jeleltek hátralékban vannak,
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F. sz. Adakozó neve Kor. F. sz. Adakozó neve Kor.

Áthozat: 247'— Áthozat: 341"—
64 Szőke Mihály 2'— 99 Bozzay Pál (gerhardt)
65 Babos Mihály 2 '— kiskorúi 5 '—
66 Babos János 1'— 100 Tóth József (szemerei) 4 '—
67 Surányi Ferencz 1'— 101 Wurmfeld Albert izr. 2'—
68 Csete János ifj. 2 '— 102 Fazék János 10'—
69 Bozzay József (László) 103 Bozzay Sándor (huszár) 10'—-

és neje 6 ' - 104 Péntek István k. u. s
70 Bozzay Sándor (László) 2 '— fia Sándor 4'—
71 Bozzay Mihály (László) 3 '— 105 Rácz Sándorné (kajári) 2‘—
72 Mészáros István (tobi) 10--- 106 Tóth Pálné (bognár) 5*—
73 Bácsi János id. 2 ' - 107 Kis Zsófi hajadon 1-—
74 Péczi Zsófi r — 108 Péczi Sándor csendőr-
75 Tóth János (vinczellér) 3 '— őrsvezető 10'—
76 Mészáros József ifj. 1-— 109 Teli Béla r. k. tanító 2'—
77 Bozzay Imre k. u. legény 1-— 110 Bogárdi Mihály r. k. 9 _ _LJ

78 Szalay Ferencz 2'— 111 Német Juli (tambur) 2 '—
79 Tóth János 2 '— 112 Farkusné Pécsi Örzse
80 Péntek József Kis-utcza o-__ Győrből 10'—
81 Bégi János 1'— 113 Molnár János id. 1'—
82 Régi Róza 1'— 114 Kozma József cseléd 1'—
83 Forintos Sándorné 2'— 115 Pethő Pál és neje r. k. 9-__LJ

84 Fekete Józsefné ifjú 3'— 116 Német József (nagy) 2 '—
85 Tóth István tobi 2'— 117 Mórocz Pál 1'—
86 Hamvay József Kis-utcza 1'— 118 Vasvári István 2'—
87 Rácz János 2'— 119 Tóth Albert bognár r. k. 9-__LJ

88 Varga István 9-__
LJ 120 Sarmon István r. k. 9-___LJ

89 Mórocz János 4'— 121 Németh János és neje
90 Éder János id. 5 '— Fazék Ida Vaszar 5'—
91 Bognár Miklós 2*__ 122 Molnár Zsófi 2'—
92 Bognár Sándor 1'— 123 Bozzay Lajos és neje
93 Csete Pál 2'— kecskédi lakos 3'—
94 Zsiray Erzse 1'— 124 Özv. Sósné Babos Zsófi 1'—
95 Horváth Mihály (bognár) 2 — 125 Horváth Lajos sikátori — '40
96 Németh János ifj. 6 — 126 Zámbó Györgyné 2'—
97 Jakab Ádám 4'— 127 Özv. Szalay Jánosné 2'—
98 Bozzay Mihály deli s 

családja 10'—
128 Hideg József 1 —

Átvitel: 341'— Átvitel: 439'40
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F. sz. Adakozó neve Kor. F. sz. Adakozó neve Kor.

Áthozat: 439'40 Áthozat: 537'60 
163 Csillag Sándor kovács

11. Nyugati alsó félen. és neje 4'—
129 Győry Mihály 4 '— 164 Váczi Mihály 3 —

130 Pölöskey Sándor 4'— 165 Péntek Ferencz Q _

131 Tóth Lajos Antal 4 '— 166 Dóka István r. kath. 1- —
132 Bozzay János alsó 5 '— 167 Zsiray György r —
133 Dely Ferencz 5-— 168 Bertalan István ifj. 2'—
134 Bozzay Kálmán kiskorú 3 — 169 Tóth Lajos keresztúri r —
135 Falaky István 2'— 170 Tóth Imre 10'—
136 Falaky Sándor alsó 2'— 171 Tóth Imréné 2'—
137 Dely János 1 '— 172 Major Sándor 4 '—
138 Horváth Pál és családja 10'— 173 Simonyi János id. 5'—
139 Gsete János id. és „ 4 '— 174 Illés Lajos 3'—
140 Fazék Mihályné 2'— 175 Régi Sándor 1'—
141 Bozzay Miklós (j.)* 4 '— 176 Pap János és neje 6 '—
142 Zsolnai István 1'— 177 Győré István 4'—
143 Győry Jánosné o*__ 178 Rácz Pálné és fia István 2 -__
144 Özv. Tóth Istvánné í - — 179 Tóth Pálné özv. r —
145 Özv. Mórocz Ferenczné r — 180 Takács János közm. 5'—
146 Varga Sándor r — 181 Takács Pál id. 1-—
147 Ládi Károly r — 182 Balog Mihály id. r —
148 Zsiray Ferencz 2 '— 183 Major Istvánné s leánya 3 —
149 Péntek Mihályné özv. — •20 184 Bozzay Mihályné id. 2'—
150 Varga Mihály 4 — 185 W olf Jakab izr. r —

151 Özv. Varga Mihályné 1 — 186 Bozzay Sándor Albert 2'—
152 Szabó Lajos r — 187 Bozzay András 4'—
153 Szabó Sándor* í - — 188 Vasvári Pál 2'—
154 Tóth Istvánné Márton í - — 189 Régi József 9-__
155 Sós Imréné* 1-— 190 Németh Mihály ifj. V—
156 Tóth János szemerei í  — 191 Ihász Sándor ifj. r —
157 Bozzay József és 192 Bödő Sándor 5'—

Katona Örzse 10'— 193 Mórocz Lidi 1 —
158 Fekete József 5'— 194 Herenkovics János — '60
159 Bozzay István András 5' — 195 Horváth Sándorné özv.
160 Váczi Jánosné 5’— gecsei 2'—
161 Bozzay Mihály egyházfi 2-___ 196 Bozzay Sándor m. d. 5'—
162 Tóth Pál ifjú k. u. 2'— 197 Lelkes Katalin 1 —

Átvitel: 537'60 Átvitel: 629'20
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F. sz. Adakozó neve Kor. F. sz Adakozó neve Kor.

Áthozat: 629'20 Áthozat: 713*60
198 Forintos István 4 '— 232 Fekete Sándor 3 —
199 Hamvay Lidi P — 233 Hamvay Istvánné
200 Pápai János alsó 10'— felső özv. 4-—
201 Pápai Miklós alsó 6‘— 234 Szalay Mihályné 2‘—
202 Kókay József r. kath. 2‘— 235 Horváth Mihály ifj. 5-—
203 Tóth Andrásné és fia 2‘— 236 Özv. Váczi Jánosné 100’—
204 Özv. HamvayJózsefnéa. -•40 237 Pápay János felső 3 —
205 Bozzay József László 2’— 238 Káldi Sándor 2’—
206 Pethő Dániel r — 239 Tóth Anna P —

240 Horváth lgnácz r. kath. P —
111. Keleti felső falufel. 241 Patonay József P —

207 Péntek Sándor id. 6-— 242 Salakta József* P —
208 Péczi József ifj. 6 ’— 243 Csépi Zsigmond P —
209 Szalav Miklós 2-— 244 Pápay Sándor felső 2-—
210 Özv. Káldy Mihályné r — 245 Fekete István 2-—
211 Özv. Horváth Józsefné 4 — 246 Váczi Ferenczné 1.—
212 Özv. Bozzay Istvánné p — 247 Kámfor Istvánné r. k. P—
213 Szalav Kovács Sánd.-né 2’— 248 Limbacher István P —
214 Rácz István 2 — 249 Szabó Gábor s neje P —
215 Szalay Gábor 9-__ 250 Zathureczky István 2‘—
216 Balog István 2’— 251 Mészáros Mihály 3 —
217 Balog Sándor* P — 252 Özv. Mészáros Mihályné 2‘—
218 Özv. Szalay Istvánné 253 Szabadi Pál 2-—

(Bálint) 4-— 254 Mészáros József tobi 5 ’—
219 Balog Lidi P — 255 Zathureczky Lajos 2‘—
220 Magyar István 2‘— 256 Bogárdi István r. k.* 2‘—
221 Matyó Józsefné özv. s fia 2'— 257 Szalay József 4 ‘—
222 Zilay András 2 ’— 258 Szalay József kovács-
223 Garab János 2 — legény 2’—
224 Fias István 2'— 259 Dely Gyula 2‘—
225 Hamvai Mihály 2 ‘— 260 Dely Mári P —
226 Szabó Lászlóné P — 261 Badics Lajos 2‘—
227 Péntek József Péter* P — 262 Bödő Pálné 3 ‘—
228 Péntek Bálint P — 263 Tóth Mihály (Antal)* 1 —
229 Balog Mihály 2 ’— 264 Falaky József és neje 4‘—
230 Ludván Istvánné P — 265 Ihász Pál 3'—
231 Péntek Mihály (molnár) 4-— 266 Ihász Sándor (Pál fia) P —

Átvitel: 713 "60 Átvitel: 886’60
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F. sz. Adakozó neve Kor. F. sz. Adakozó neve Kor.
Áthozal: 886'60 Áthozat: 1016'60

267 Özv. Falaky Miklósáé 2 '— 299 Bozzay Sándorné
268 Rácz József 2'— (alb. ifj.) 2'—
269 Csépi Zsófi hajadon 2'— 300 Mészáros István id. 10'—
270 Veszprémi Juli és édes- 301 Péntek György 2-__

anyja 4 '— 302 Molnár János ifj. 2 '—
271 Vas Lajos Budapestről 4 '— 303 Özv. Horváth Jánosné 2'—
272 Hideg Antal csendőr- 304 Liinbacher János — '40

őrsvezető 2 '— 305 Bóka István 4'—
273 Fias István ifjú 4 '— 306 Bóka Lajos 3'—
274 Fias Lidi 1 — 307 Szili Pálné 1'—
275 Dr. Petz Lajos Győrből r — 308 Kirnbauer János 5' —

309 Özv.TóthJózsefné (Kata) 2'—
1 V. Keleti alsó falufél. 310 Zsiray Mihály 2'—

276 Matkovich Zsigmond 311 Ihász János id. 2 '—
felügyelő 20'—• 312 Tóth János alföld, és neje 5'—

277 Madár Mátyás lelkész 20'— 313 Szarka Gábor r —
278 Falaky János r — 314 Kovács Mihály s anyja 2'—
279 Bors Gábor 4'— 315 Hamvay János kertalj. o-__

LA

280 Förhétz István 2'— 316 Hamvay Erzse T —
281 Falaky Lajos 3 — 317 Kovács Ferencz 2'—
282 Tóth Sándor koncz 2'— 318 Martinecz Antal 4'—
283 Györíly Lajos ifj. L0‘— 319 Pintér Lidi 1'—
284 Győré János 3'— 320 Pápay Sándor id. 9*__

LA

285 Kollár Istvánné 1 — 321 Bádics Ádám tanító 2-__
286 Kollár Péter 1'— 322 Pápay Józsefné 50'—
287 Kriller Sándor 1'— 323 Hamvay István köm. 3 —
288 Falaky Miklós 2 '— 324 Szakács Gábor 2*_
289 Krillér József 4 '— 325 Győry Sándor 5 '—
290 Szalay Imre 3 '— 326 Kovács János id. 9-._
291 Özv. Takács Jánosné 5'— 327 Kovács János vasúti őr
292 Bozzay Miklós k. a. 5'— Öttevény 5'—
293 Tóth István kertalj. 5'— 328 Horváth József (Bertalan) 3 '—
294 Horváth István 5*— 329 Fias Ádám 5'—
295 Özv. Kollár Mihályné 4 '— 330 Simon György 2'—
296 Kollár István 3 — 331 Kubina Ignácz jegyző 10'—
297 Bácsi János (téthi) 2 '— 332 Bozzay Ferencz* 6 '—
298 Bozzay Pál id. 2 '— 333 Tóth Károly Lidi — •40

Átvitel: 1Ü16'60 Átvitel: 1169'40
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F. sz. Adakozó neve Kor. F. sz Adakozó neve F or.
Áthozat: 1169'40 Áthozat : 1335-40

334 Bárány Lajosné bácsai r — 348 Hideg Sándor és neje
335 Hamvay Irma 50’— Csik Lidia 8 ‘—
336 Varjú János 6‘— 349 Salamon Pál és neje 9-__

LA

337 Özv. Babos Jánosné P— 350 Pécsi Lajos 5‘—
338 Fazék József 15‘— 351 Szakonyi testvérek Hali 10‘—
339 Bozzay Imre 8-— 352 Özv. Szalay PálnéGsikvánd p —
340 Bozzay Miklós Szil- 353 Dely Lajos jegyző

Sárkány 50-— Szentmihály 10-—
341 Molnár Karolin Nagy- 354 Borbély Dezső N.-Dém 2-—

Szőlős 4-— V .  Hegy.
342 Bödő János csendőr- 355 Váczi József 9-__

őrsvezető Körmend io-— 356 Helyes József 1-—
343 Névtelenül 5‘— 357 Kis József 2-__
344 Vasvári Mihályné 5’— 358 Büki József P—
345 Bariba Jánosné 2’— 359 Ihász Imre 6-—
346 Szalay Sándor Kajár 5.— 360 Péczi István s családja 6-—
347 Molnár József és Bóka 361 Karner Sándor és neje 4 —

Zsófi jegyesek 4’— 362 Ihász Sándor vasúti
Átvitel: 1335'40 kalauz Budapest o-__LA

VI. Amerikából érkezeit adományok.
363 Patonay Miklós és neje . . 22-50
364 Simonyi János és neje 20-—
365 Fekete József . tí 10-—
366 Bödő Pál . . . kcd 10-—
367 Győry Miklós . P 10-—
368 Győry Sándor . m 10-—
369 Veszprémi Ferencz O 10-—
370 Simonyi József és neje 10 —
371 Váczi István 10 —
372 Szili Pál . . . >> 10-—
373 Takács Lajos (János fia) . cd

a 5*—
374 Bozzay Mári 1 , . .
375 Bozzay Lidi | Mll“ ' !  .

o■4-3

cd
5‘—- 
5-—

376 Boros Róza. CL, 2-50
377 Katona Lidi 2-50
378 Csete Juli . 2-50

Átvitel: 1542-40
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Áthozat: 1542-40
379 Magyar I m r e ................................................................ X'© 10-—
380 Rácz Sándor ................................................................ S 5'—
381 Gurbács Gábor r. kath................................................... zS'

a r 5-—
382 Jakkel Sándor r. kath., Heves-Kápolna . . . . sCJCL 5 - -
383 Mészáros Pál (István f ia ) ............................................. 1 12-50
384 Falaky Lajos (Lajos f i a ) ............................................. 5 10-—
385 Kovács József (Ferencz f i a ) ....................................... Q m

C/2 io -—
386 Morócz Sándor................................................................ E—

'o d 5-—
387 Simonyi István (János f i a ) ....................................... 3E io -—
388 Nyiri András és neje Bozzay L i d i .......................... 14"—
389 Péntek Mihály és neje Gyömörei Zsófi . . . . 20"—
390 Szép G e r g e ly ................................................................ 4-—
391 Bozzay Dénes és Lidi (András gyermekei) . 60-—
392 Szalay Kovács S á n d o r ............................................. io -—
393 Váczi Juli 3 dollár = ............................................. 13-80
394 Hamvay Sándor és neje Varga Rozi . . . . 20"—
395 Himodiné Förhécz Z s ó f i ............................................. 5"—
396 Ragáliné Himodi L id i................................................... 5 ’—
397 Prémné Hamvai Z só fi................................................... 4 ‘—

Összesen: 1770-70
Régi harangért fize tte te tt................................................... 531"—

Összesen: 2301-70
378 kgr. új harangért fiz e tte te tt ...................................... 1285"—
Megmaradás harang-alapra h á tra lék k a l.......................... 1016-70

Más adományok 1903-ban :

1. Rácz István konfirmácziói emlékül az oltárra 2 korona.
2. Szalay Miklós „ „ alapítvány 12
3. Falaki János „ „ az Ur oltárára 1 »

4. Tóth János (mondv) ., „ „ 1 JJ

5. Fekete Sándor „ „ „ 1 »

6 .  Nagy József * * „ 1

7. Horváth Istvánná (sikátori) „ „ „ 1 »

8 .  Kovácsné Gsete Juli Gyömörőről „ „ „ 1 0

9. Matkovich Zs. felügyelő úr iskolai könyvtárra 10 »

10. Ifj. Bognár Miklós csillárra 2 V

Összesen : 41 korona.
4
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Á harangra felajánlott összeg a szükségletet majdnem két
szeresen felülmúlván, felmerült az a kérdés, nem volna-e jó kis 
harangunkat is nagyobbal becserélni? Mivel azonban ez a jelenlegi 
harangláb mellett nem lett volna lehetséges, a soproni Seltenhofer 
harangöntő czéggel csak egy 360 kgrmmos á hangú harang önté
sére köttetett szerződés, a fennmaradó összegre nézve pedig a 
közgyűlés azt határozta, hogy azt mint harangalapot kezeli s a 
kamatokkal neveli mindaddig, mig az egy vas harangállvány s 
erre alkalmazható nagyobb középső harang költségeinek fedezéséhez 
elegendő lesz.

Az új harangot 378 kgr. súlyban a Seltenhofer-czég régi jó 
hírnevéhez méltóan úgy külalak, mint hang tekintetében igen sike
rültén készítette el*) s április 4-én a toronyban elhelyeztetvén, 5-én, 
virágvasárnapján osztatlan meleg érdeklődés mellett avattatott fel 
s kondult meg imádságra hivó hangja, hirdetve azt, hogy az élő 
hit hegyeket mozdít s ahol az van, ott a Krisztusnak igája ma is 
könnyű. Imádságunkba az öröm és Isten iránti hála mellett bele
vegyült a köszönet és áldás hangja mindazokra, kik közel és távol 
lerakták ajándékaikat arra az oltárra, melynek zsámolyánál, habár 
csak a gyermekkor elmúlt édes napjaiban is, szivük a jó Istenhez 
emelkedett. Fogadják mindannyian e helyen is a gyülekezet háláját 
s köszönetét, a magasztos ünnep által a szivekben felkeltett érzel
meket őrizze meg s ápolja ez a hála és kegyelet köveiből össze
rakott igénytelen emlék, melyre Írjuk fel mi is I. Sám. 7, 12: 
„Mindeddig segítséggel volt nékünk az Ur.“

*) A harang felirata a következő : a) Egyik oldalán: „Isten dicsőítésére, 
élőknek serkentésére, holtaknak elsiratására készíttette a felpéczi ág. hitv. 
evang. gyülekezet, 1813-ban készült és most elhasadt nagy harangja helyett, 
1903-ban, az itthon levő és Amerikában élő híveknek önkéntes adományaiból. 
A jókedvű adakozót szereti az Isten." II. Korinth. 9. v. 7.

b) A másik oldalon: „Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert mindörökké 
megmarad az ő irgalmassága." Zsoltár 136. v. 1.

c) Körirat: „Erős várunk nekünk az Isten."



Virágvasárnapi egyházi beszéd harangszenteléskor.

Ev. Máté 21; 1— 9.

Világok felett ki őrködve á ll:
Örök Űr Isten, imánk Hozzád száll. 
Viharban, vészben Te veled küzdtünk, 
Viharban, vészben Te maradj köztünk !
S bár csekély, amit szivünk áldozott,
Áldja s óvja meg áldó szent karod!

Ámen.

Testvéreim az Úrban!

Virágvasárnapjának reggelére ébredtünk. Mint a pusztaság 
közepén a virágos kert, mint a sötét éjszakában a halavány hold : 
Krisztus szenvedésének kietlen pusztaságán, melyre minket ez a 
böjti időszak vezetett, úgy tűnik fel ez a nap. Felidézi emlékeze
tünkben azt a napot, melyen annak útját, ki csak töviseken járt, 
a nép, hirtelen fellobanó lelkesedésében virágokkal s pálmaágakkal 
hintette be s emlékeztet minket egyúttal arra, mily nagyra, mily 
szépre s magasztosra volna az ember képes, ha tetteiben mindig 
a józan belátás, az igaz, nemes vallási lelkesedés vezérelné.

A jelen, —  sok tekintetben hideg, közönyös korszakban 
is, mint a virágos kert a pusztaságban, úgy tűnik fel előttem 
ezen nap, melyen Krisztus iránti szeretetünktől buzdítva mi is 
egy virágot hintettünk útjára. Ennek a virágnak sok levele 
van s mindegyik levélen egy - egy vallásért áldozó keresztyén 
neve van felírva. Eleibe hintettük a mi -—- szeretetből lakadó 
áldozataink virágát a mi Urunknak, Jézusunknak akkor, midőn 
most először kondult meg a mi új harangunk. Még mindnyá
junk fülében visszhangzik annak hangja, s most, jól tudom, mind
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nyájatokat egy gondolat foglalkoztat: jó hangja van-e ? szép hangja 
van-e ? Ha mindnyájan ezzel a kérdéssel foglalkoztok, én, akinek 
hivatásom a ti vallásosan érző szivetek kérdéseire gyarló tehetsé
gem szerint a választ megadni, szintén nem foglalkozhatom más
sal. Felteszem tehát a kérdést: „Mikor igazán szép a harang 
hangja ? “

I. Ha szavát szivünk megérti.
II. Ha lelkünket Istenhez emeli.

I.

Ha szavát szivünk megérti.

Hát lehet ennek az élettelen tárgynak, ennek a hideg, zengő 
éreznek szavát érteni is ? Azok a természeti tárgyak, melyek 
körülöttünk vannak: a kemény kő, a pengő érez, a nyíló virág 
beszélhet hozzánk? Megfelel a zsoltár: „Az egek beszélik az 
erős Istennek dicsőségét és az Ö kezeinek munkáját hirdeti ama 
kiterjesztett erősség; •— —  nincsen beszédjük, nincsen igéjük, 
mégis megballatik szavuk"; megfelel Urunk Jézus (Luk. 19; 40), 
midőn a sokaságra mutatva azt mondja: „Ha ezek megszűnnek, a 
kövek fognak kiáltani." Pedig bizony a nagy sokaság sokszor meg
szűnik az Istent dicsőíteni, sokszor az élettelen éreznek, a harang
nak szava az egyedüli, mely kiált, beszél. —  Nézd, az a virág, az 
a pálmaág is, melyet Jézus útjára hintettek, éppen olyan hideg, 
élettelen, mégis milyen sokat mond annak, ki megérti. Miről be
szélnek azok a virágok? Jézus s Isten iránti szeretetről s az Ő 
eljöveteléhez fűzött nagy reménységről.

Ugyanerről beszél a harang szava is. Midőn ott a magasban 
megkondúl, hirdeti azt a nagy szeretetet, mely „úgy szerette e 
világot, hogy az Ő egyszülött fiát adá érette", hirdeti azt a szere
tetet, mely „szolgai formát vett magára" s önként áldozat lett 
értünk, bűnösökért s lelkesít arra a szeretetre, melylyel tartozunk 
annak, aki sokkal előbb szeretett minket s annak, ki minket tévely
gőket visszavezetett a jó  Atyához s Ö benne mindnyájunkat test
vérekké tett. Midőn a harang ott a magasban megkondúl, beszél 
arról a szent reményről, mely a földi vándorlás nehéz napjaiban 
leghívebb kísérőnk, mely ha örülünk, megszenteli az örömet, ha 
sírunk, letörli könnyeinket; a harang égbeszálló szava, az örök élet 
reményéről beszél.

De ki érti meg szavát ? Az, akinek szivében a harang szavára 
visszhang felel, az, akiben habár gyengén, elrejtve is, megvan az
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a szeretet és remény, melyről a harang szava beszél. A harang 
nem más, mint zene; a zenében az a dal hangzik fülünknek leg
szebben, mely szivünkből fakad, melyet szivünk átérez. Lehet az 
a dal egyszerű, másnak nem tetsző, de nekünk a legszebb, mert 
szivünk érzésével megegyez. A harang szava is akkor szép, ha azt 
megértjük, ha annak Istent dicsérő, reményre serkentő hangja szi
vünk érzelmével megegyezik.

Nem tudom tapasztaltátok-e, —  én tapasztaltam —  máskép 
hangzik fülünkben a harang szava reggel, mint este; másképen 
nagypénteken, mint husvétkor, máskép ha egy kedves halottunk 
felett kondul meg és máskép, ha pusztító vészben segélyre hiv. 
Ugyanaz az érez, ugyanaz a hang s nekünk mégis egészen más
nak tetszik, mert más és más érzelmeket kelt szivünkben. Az érző 
s z ív  megérti a harang hangját. Minden este, minden ünnep reggel 
kondulása azt hirdeti neki: „Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert 
mindörökké megmarad az ő irgalmassága” ; a sanyaruságban, a 
vészek közt biztatva zengi fülébe: „Erős várunk nekünk az Isten” .

A holt természetnek az élet adja meg szépségét, éppen úgy 
az élettelen hangnak is az élő szív érzelmei adják meg igazi szép
ségét, azért mondom, hogy csak akkor igazán szép a harang hangja 
is, ha szivünk azt megérti.

Értsétek m eg! Értsétek meg, ha azt mondja: „ Jertek, men
jünk fel az Urnák hegyére!” , ha azt hirdeti: „Térjetek meg, mert 
elközelített a mennyeknek országa!” ; értsétek meg, ha részvétre, 
ha segélyre hiv!

Beszéljen annak hangjaiból hozzátok az Istennek szeretete; 
beszéljen az ősök lángbuzgalma s tanítson rendületlenül szeretni 
hazát és egyházat! Minél többen megértik, annál szebben hangzik 
szava, annál közelebb emel Istenhez. Mert akkor igazán szép a 
harang szava, ha

II.

a lelket Istenhez emeli.

Csak az az igazán szép, ami rendeltetésének megfelel s czél- 
ját eléri. Jó szándék, ha testet nem ölt magára, gyümölcs, ha éret
lenül földre hull, templom, ha üres, harang, ha hiába kong, sem
mit sem ér, mert nem érte el czélját.

Mi a harang czélja? Az, hogy ég felé szálló hangjával emlé
keztessen minket mennyei hivatásunkra, hogy a mindennapiság 
porából ég felé emelje lelkünket. Gondjaink, vágyaink, örömeink,
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sőt reményeink is a földhöz kötnek s ne tagadjuk, ettől lekötözve 
sokszor feledjük a mennyet.

Megkondul a harang! A görnyedő test önkénytelen felegyene
sedik, a szem ég felé tekint, a szívnek húrja megrezdül s a lélek 
a magasba száll. Eszébe jut az, kire szorgalmatossága közben talán 
egész nap nem gondolt, kinek kezében van az áldás és a csapás.

Szomorúság, bánat ér bennünket, elsötétül körülöttünk a világ, 
panasz, talán átok kél ajkunkon. Megkondul a harang, a lélek 
Istenhez emelkedik; eszébe jut: „De nemcsak az életre adtad óh 
Atyám éltemet, felségesebb léteire, kihívsz a sírból engemet."

Az Isten házába csak az jön, az örök életnek igéit csak az 
hallja, ki a szent zsoltárral azt vallja: „Uram, szeretem a Te 
házadban való lakásomat". A harang szava elhat mindenhova. 
Felkeresi betegágyán a tehetetlen beteget, világi szorgalmatosságá- 
nál a földiekben telhetetlent, a bűnök útján a tévelygőt és meg
ragadja, viszi, emeli magával a vergődő lelket. S kérdem, mikor 
volna legszebb a harang szava? Ha csakugyan minden lélek en
gedné magát emeltetni, ha minden egyes kondulással ezreknek és 
ezreknek lelke szállana fel az örökélet forrásához, az Istenhez.

Szomorú harangszó az, mely senkit meg nem indít. Nem 
akkor hangzik legszoinorubban a harang szava, midőn egy-egy 
vándortársunk elmúltát hirdeti, nem is akkor, midőn a vészben 
segélyre hiv; a legszomorubb harangszó az, mely hiába hangzik el 
a puszta légben. Legszomorubb, midőn azt mondja: „Jertek, men
jünk el az Urnák hegyére!" s nem mozdul senki, midőn azt mondja: 
ég felé a szivekkel! s mi még mélyebben ássuk magunkat a porba ; 
a legszomorubb, midőn azt hirdeti: „E nemzetség hozzám csak 
szájjal közelít, ajkaival tisztel, szive pedig távol van tőlem". Ennél 
szomorúbb harangszót nem ismerek, mert ez a legnagyobb veszély
nek, a vallási, erkölcsi romlásnak, a lelki halálnak hirdetője.

Rajtunk áll, hogy szép szava legyen harangunknak. Ameddig 
csak elhat, ahova csak elhat hangja, értse meg azt mindenki, 
emelje fel a sziveket Istenhez. Értse meg a beteg a betegágyon, a 
munkás munkájánál, a vigadó örömei között, a bánkódó bánata 
lengerén, a bűnös vétkes útján s emelje minél többeknek lelkét 
fel ahhoz a jó Istenhez, kinek szent neve örökké áldott legyen! 
Ámen.

M adár M átyás
lelkész.






