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BEVEZETÉS.
Xemeskér mint úgynevez.ett a r l i k u 1 á r i s gyülekezet
jutott hazai evangélikus egyházunk történelében kiváló
jelentőségre. Artikuláris néívvel jelöl'i történelmünk azokat
az evang. egyházközsé^geket, amelyek a vallásüUlözés gyá
szos évtizede (1671 -l(i81^ után a soproni országgyűlésen
1081-ben kivételesen némi korlátolt vallásszabadságol nyer
lek s mint ilyenek névszerint is bele vannak iktatva az itt
hozott törvénynek 26-ik artikulusába. Artikuláris tehát
annyi, mint törvénycikkelybe iktatott egyházközség, mely
nek az országgyűlés 1681-ben megnevezetten (articulariter)
adott nyilvános, de később nagyon is szűkre szabott
vallásgyakorlatot.
Nagy dolog volt ez, midőn a Wesselényi-féle szövetség
után és ennek ürügye alatt az országban minden protestáns
templomot elfoglaltak. Olyanokat is, mélyekéi az evan
gélikusok a reformáció után a magok költségén építettek,
például Kőszegen, Ruszton, Pozsonyban sal. Lelkészeiket
és tanítóikat pedig elűzték, Pozsonyba ellenséges indulatú
bírák elé idézték, börtönbe vetették, gályákra hurcolták,
rebben a gyászos évtizedbon (1671-1681) I. Lipót uralma
alatt csak Sopronban Eggenberg hercegnő házában s Nagyvázsonyban, Pápán, Légrádon, ezeken a katonai véghelye
ken adlak engedélyt protestáns lelkészeknek kivételesen
az igehirdetésre.
Hosszú szünet után L Lipót király végre gróf Thököly
Imre fejedelem fegyverei által kényszerítve hívott össze
országgyűlést 1681. Sopronba. Ks itt a bécsi és lincí béke
kötések s az ezeket megerősítő országos törvények ellenére,
nem az általános vallásszabadságot biztosították, hanem
csak á 26-ik törvénycikkben névszerint is felsorolt helyek
nek engedtek korlátolt vallásgyakorlatol. Sopron és Vas
megyében Xemeskér. Vadosfa, Xemescsó és Xemesdöniölk
voltak ezek az artikuláris helyek. A reformátusok számára
l)edig Felsőőri jelölték ki ilyenül.
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A kél nagy vármegyében csakis ilyen kicsiny falu
helyeken s itt is amint a vármegye rendelte, nem a r. kath.
templomokhoz hasonló, hanem 'granárium-lormára épí
tett imaházakban hangozhaloll lel a XVIII. században az
evang. imádság, ének- és orgonaszó s az evang. lelkész
által végzett igehirdetés. A buzgó evang. nép pedig vasár
naponként najji járó földről is ide sereglett mint tiszta,
üdítő forráshoz a betiltott és elnyomott egyházi élet nagy
pusztaságában. A teher alatt nőtt a i)álma. Az elnyomatás
növelte a buzgóságot. A még mindig nagyszámú, vagyonos
és intelligens evang. nemesség is, melyet a dekreláüs eskü
zárt ki az összes megyei hivatalokbói, hosszú kocsisorok
ban kereste fel .Xemeskért: a Wittnyédyek, az Alsókáldi
Káldyak. a Meslerházyak, az Ajkayak, a Mankóbüki Horváthok, a Felsőbüki Fodorok, a l"'elsőőri í'atthyak. a
Szemereyek, a (iyarmathyak, a Xémethek, Szarkák, a
Szoporyak, Rögöthyek és annyi más buzgó evangélikus
nemes. Még a i)a])jaik is: Musa^', Solnay, Asboth, Bokányi,
Perlaky, a győri Balogh Adáni, liozzay, N'emeskéri Kiss
László, mind magyar nemesek voltak, kik ősi jogaikkal
fedezték magokat a támadások ellen. Harminchárom evang.
község vallotta ekkor Xemeskért anyaegyházának. Még az
Ostffyasszonyfai révből is. a Rába innenső partjáról Xemeskérre hozták a csecsemőket keresztelni. Az Ostffyak
magok Xemesdömölknek és Vadosfának voltak a patró
nusai. Xemeskérre a konvenlgyülésekre az anyaegyházon
kívül 32 községből gyülekeztek össze az evang. nemesek
és jobbágyok. Itt tanakodtak és védekezíek a támadások
ellen, melyeket a helyben é])ü!t vármegyeházából oly
sürüen zu(Íílottak ellenük. Holtuk ulán is az evang. neme
sek a nemeskéri kriptába temetkeztek, mert otthon a
templomukat elvették.
Xcmeskéren aiem csak a reformáció kora óta használt
régi kis lenii)lomot vette el tőiök Zinzendorf győri püs))ök,
a bécsi udvar kedves embere, hanem a jnagok által épített
iskolát és i)aplakol is. De mind hiába. így is tovább élnek.
Öt hónaj) alatt éjnienck imaházal, új pa|)lakol, új iskolái.
.Xem csak lelkészeik vollak püs])ökök, esperesick, külföldi
egyetemeken járt tudós férfiak, hanem iskolaigazgatóik
körül is Ivlucsovszky Mihály olyan képzettségű, hog\' egy
forma könnyűséggel verselt magyar és klasszikus latin
nyelven. Szellemes epigrammjai, pascpiiMusai és történeti
énekei közül több fenmnaradí. I-]gycllen preceptor (segéd
tanító) segítségével egész kis gimnázium volt az iskolája.
Fináczy Frnő is ezek közé számítja. l-2s az orgonán is ő
kísérte* a nagy gyülekezet énekét. I-'aluhelycn akkor még
ritka ez a hangszer. Még a I-"elvidékről és német helyek
ről is jöttek Xemeskérre diákok. Xemeskéren tanult a

jeles i)rotesszor és lörténelíró, Ribiiii János, itt tanult meg
magyarul.
Az üldöztetés idején — az Cr szavai szerint — miként
a jó anyatyúk az ö csirkéit, úgy gyüjté össze -Xemeskér
is szárnyai alá a maga kicsinyeit. Mint artikuláris anyaegyliáznak III. Károly és Mária Terézia korában (1711—
1781) volt országos jelentősége. De érdekes múltja van már
a reformáció korában, a XVI. és XVII. században is.
II. József korától kezdve, midőn Xagygcresd, Bük, Szakony sal. kiváltak belőle, alábbszállott egyházi jelentő
ségében. De a nagy idők emléke, a fényes múlt, mint
hatalmas erőforrás, Xcmeskért hűséges filiájával, a két
Szoporral együtt most is a szunnyadásból való felkelésre
ösztönzi és új életre támasztja fel.
A temi)loméi)ítés 2(K) éves jubileumára tárjuk fel az
artikuláris egyházközség emlékeit.

ELSŐ RÉSZ.
Nemeskér a reformáció előtt.
I. Nemeskér és vidéke a reformáció előtt.
a) Kér és a Kéryek.
Az OsI nemzetség vallásos buzgalma Sopronmegyében.
Xemeskéren és vidékén már a középkorból is figye
lemre méltó, értékes emlékei maradtak a vallásos életnek.
Németh Gyulának az Akadémiában legutóbb tartott lei
olvasása szerint K é r egyike volt a honfoglalás idején is
meretes kilenc törzsnek. A Kürt és Kér törzsek Közé])Azsiából költöztek Eurójjába és itt csatlakoztak a magyar
sághoz. Ezek ketten eredetileg török törzsiek valtak. (P. H.
1928. nov. 20.)
K é r községet és a K é r i nemzetséget már 12ÍÍ7 óta
emlegetik középkori okleveleink. Kér. Kiskér, Pusztakér,
Egyházaskér, Ujkér, Xemeskér és még az agyagosi Szőre
családról nevezett Szőrekér nevei fordulnak elő ezen a
vidéken. Fekvésükről annyit tudunk, hogy Pusztakér
t386-ban Lövő és Egyházaskér közt fekvő puszta volt és
1400. is mint a lakosság által elhagyott terület említtetik.*)
Ez a sokféle elnevezés a reformáció korában már csak két
községre, Xemeskérre és Ujkérre szorult össze.
Kér és Egyházaskér valószínüleg egyazonos község
volt a mai Xemeskérrel, amelyet ezen a néven csak 1430.
említenek forrásaink először. Ekkor ugyanis a csornai
premontrei konvent Zsigmond király parancsára Kanizsa!Í
László főispán és Vághi János alispán idejében Xenieskéri
Demeter fiát és Xenieskéri Balázs leányait, Ilonát és
Dorottyát, ez utóbbiak fivéreinek, Xenieskéri Berecknek és
Györgynek iiemeskéri birtokaiba iktatta be. Egyházaskcr*) Nagy Imre, Sopron vm. tört. II. 162. Századok 1900. 446. A többi
adatot lásd: Csánki D. Magyarorsz. tört. a Hunyadyak korában III. k. 611.

nek, mkit neve mutatja már a középkorban volt régi temp
loma. (Xagy Imre i. m. II. 160.)
A Kéri nemzet.sóg (Genus Quer) már 12137. ejnlíttetik.
A soproni várnak is volt 1279. egy Kéri Péter nevű job
bágya. Kéri Dénes 1327. Sopron megye nemeseinek egyike.
Xemeskéri Mosar 146(5. Sopronmegye alispánja s mint
ilyen a Rábaközben Xémelil)en, a szokott törvénykezési
helyen (locus sedis nostrae judicúariae) van jelen biráskoció társaival. Weres Péter is 1498. mint nemeskéri nemes
említtetik. Xemeskénen több más előkelő családnak már
igen korán volt birtoka. Így például 1430. Kanizsai László
nak és Imrének. (Xagy Imre, i. m. I. 115. II. 164. 446. 576.).
.\z ősi Kér vagy Xemeskér mellett azonban korán van
nagyobb szerepe U j k é r n e k is. l-^zt a nevet így 1406. óta
találjuk a sopronmegyei okmányokban s a XV. században
ez volt Sopronmegye törvénylcvő gyűléseinek egyik 1 ^ állandóbb székhelye. S az ujkcriek úgy, mint a nemeskériek. sürü összeköttetésben voltak a szomszédos Horpács
és Lövő birtokosaival is. KIőbb liorpács volt, később i)edig
Lövő lesz az aiiyaegyházuk.
Xemeskér vidékén és egész So|)ron vármegyében leg
gazdagabb és legtekintélyesebb családok voltak, akkor az
Osl nemzetségből származó Osliak, vagy később úgyneve
zett Ostrtyak. a Kanizsaiak, Viczaiak és .\gyagosiak. A
Lajta folyótól, melynek akkor Sár l'olyó volt a neve, az
egész vármegyén keresztül és még Vas. Győr és Mosón
megyékbe is belenyúlva különösen a Kanizsaiaknak volt
sok vára és birtoka. Övék volt Szurvkő, Kismarton, Csepreg, Kapuvár, Sopronkeresztúr, Csorna, Beled, Szil sat.
(Csánki D. i. m. III. 581.)
És az Osl nemzetség birtokain a középkori viszonyok
hoz ké])est eléggé virágzó volt a vallásos egyházi élet.
lennek a reformáció előtti korból is sok nevezetes és ér
tékes emléke maradt reánk. Ivnnek a családnak vallásos
buzgalma eléggé ismeretes a magyar művelődés történeté
ből. Osl comes alapította a XII. század második felében
Szent Mihály főangyal tiszteletére s magának temetkező
helyül a csornai tem])lomot és kolostort, amelybe pre
montrei szerzeteseket hívott. A konvent régi pecsétjén,
melyet 1393. Zsigmond király adott a rendnek, midőn a
legrégibb, hasonló feliratú pecsét elveszeti, ma is ez olvas
ható: Conventus de Chorna Oslonis. Lnnek a csornai
konventnek az Osl nemzetségnek tagjai (az Ostffy, Kanizsai,
Viczai, Agyagosi család) Horpácson is XVmeskér közelében
több birtokot adományozott, melyek mai napig is a csornai
premontreiek birtokában vannak. Itt Horpácson is épült
zárda és műremek számba menő templom, melynek ma
már csak a portáléja és néhány oszlopa van meg.

b) Premontrei

szerzetesek Horpácson
Nemeskéren.

és

ágostonrendüek

Hori)ácson ez a késő román slilusú templom Homer
Flóris szerint 1214-ben, Stessel és Piistciner szerint pedig
1230 körül éi)üll s méltó versenytársa a jaki lemjjlomnak.
Oklevelekl)en a XIII. században van róia omlílés s nagy vila
tárgya ma is, vájjon premontrei vagy ágostonrendü szer
zetesek voltak-e a horpácsi zárda lakói. (Lásd: N'émethy L.
A márcl'alvi prépostság. Századok 1900. 434. I. Siessél J. A
márci prépostság és a horpácsi monostor. Századok 1901.
116. 1.).
A vitakérdést az bonyolítoUa össze, hogy a csornai
premontreieknek is korán volt birtokuk Horpácson és a
márcfalvi ágostonrendü zárda szomszédságában is, melyet
szintén az Osl nemzetségből való Agyagoslak alapítottak,
volt egy Hirpach vagy Hurpach nevű lerülel, melyet
többen egynek veitek a magyar Horpáccsal. Jól monc|ia
erre nézve Stessel József, hogy a márcfalvi ágostonrendü
prépostság székmonostorát nem lehet a 30 kilométer távol
ságiján fekvő Hor])ácson, hanem csakis a Márcfalva mel
letti Hurpach birtokon keresni. De azért mégis kerültek
ágostonrendü szerzetesek Is a magyar Horpács közelébe,
mert a márcfahiaknak Nemeskéren is volt l)irlokuk s egy
ideig zárdájuk Is. Ily módon azután jjremontreiek és
ágostonrendüek kerültek egymásmellé, vagy i>edlg egy
mást felváltva voltak szerzetesek Horpácson és Nemes
kéren.
Mert a közéjjkorban Nemeskéren is volt zárda, az
kétségtelen. És szerzetesiek is laktak ebben, még pedig
ágostonrendüek. Egy 1358. évi nov. 22. kell és a vasvári
káptalan függő jiecséljével cllálolt oklevél szerint ugyanis
az Osl nemzetségből való Agyagos Péter mester, Hueger
hirpachi (márcfalvi) prépost kíséretében megjelent a vas
vári ká|)lalan előtt és kijelentette, hogy mint a hirpachi
zárda kegyura, Szent Péter aooslol tiszteletére és elhalt
őseinek, valamint ulodainak és magának is lelke üdvös
ségére K é r nevű soprcmmegyei birtokának déli részen,
kiskéri jószágának északi halárában 178 hold szántóföldet
adományoz a hirpachi ;vagyis márcfalvi) zárdának, amiért
a prépost és a zárdában levő )uás papok hetenként min
den pénteken misét mondjanak. i^Niederoester. Urkundenbuch. Wien 1891. I. 492. I. Szá/adok 19(K). 436. és 1901. 152.)
Siessél József is ezt a márcfalvi ágostonrendüeknek
adományozott 178 hold kéri birtokot a mai Nemeskér
határába helyezi. Ezen adomány alai)ján jöttek Nemeskér
halárába ágoslonremlü barátok és építettek olt zárdát.
Hogy ilyen zárda Nemeskéren csakugj'an volt, arról egy
későbbi Igen érdekes vallomás Is tanúskodik, mely szerin-

It'iii eldönti a hosszú vitakórdcsl. Kis Bertalan evang,
l)üs|)<")k KÍ;}!. évi h()r|)ácsi egyliázlálogatásának jegyző
könyvében a 78 éves, tehát még 1553. születelt Tóth Mihály
vallja, — aki ezt Czankó I^ál régi embertői, a prédikátor
jobbágyától hallotta s ez is régi emberekre hivatkozva
mondotta neki, - hogy a horpácsi templomot ^ a nemes
kéri határban levő r é g i b a r á t o k olt levő klastromá
ból építették ide . Bizonjára nem a fundamenlomából
éj)ítették ekkor a művészi széj) lemi)lümol, hanem csak
átépítették vagy renoválták. Amikor ez történt Horpácson,
akkor tehát a nemeskéri klastrom már elhagyott volt és
a köveit széthordták.
Azt is vallja továbbá a 78 éves Tóth Mihály <'hogy,
mikor hordották volna a követ, a hordásnak kezdetiben
a hetedik szekér eltörött volna azon nemeskéri falu helyen
és némi oemü nagy kegyességü jjatrona, aki építtette ezt
(a horpácsi) templomot, gondolta volna azt, h<jgy Istennek
Ítéletiből törött volna a kőhordás akitt a szekér és így
végezte, hogy Xemcskéren is építené ezicn mostani kápol
nát, így fölépítvén ezt a (horpácsi) templomot klastrom
formán, f e h é r b a r á t o k a i hoztak bele és Sziget veszélye
előtt való időben mentenek el innét a barátok és az után
fogva mind prédikátorok laktanak innét .*)
A fentebbi források alapján már most úgy állapítjuk
meg Horpácson és Xemcskéren a premontreiek és ágostonrendűek viszcmyát, hogy premontreiek már a XIII. szá
zadban voltak Horpácson, amint ezt az ősi széj) temp
lomuk és régi oklevelek is mutatják. .\gostonrendüekpedig
csak a kéri Í78 holdnyi birtok adományozása, vagyis
i;i58 után jöttek Márcfalváról Xemeskérre. Ezek is itt
zárdát építettek a XIV. században. De az ágostonrendü
prépostságnak a XV. század elején már Márcfalván is
nyoma veszett. Zsigmond király idejében itt az ország
nyugoti részén az osztrák németek és a Macskakő várából
kitörő csehek garázdálkodtak és ])uszlították a magyar
földesurak birtokait.**) líze.kiiek eshetett áldozatul a horj)ácsi és nemeskéri zárda is. Az ágostonrendűek többé
nem is tértek vissza, de forrásunk szerint a fehér baráto
kat, vagyis a premontreieket az a némi nemű nagy ke
gyességü patrona visszatelejjítette ,Hori)ácsra és pedig a
nemeskéri klastrom köveiből újjáépített templomba és
zárdába.
Horváth Iván és Fábián István, a szomszédos Egyházasfalu történetírói szerint is itt 1821-ben több tisztes,
70 75 éves öreg mint szüleitől hallott dolgot beszélte,
hogy itt (a nemeskéri és egyházasfalui határban^i valaha
*) Magy. Prot. Ehlört Adattár Bpest 1907. VI 48. 1 Payr S. A dtuli
ev. ehker. tört. I. 124.
**) Némethy L. i. m. Századok 1900. 449.
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vörös(".') barátok laktak. Horválh Iván plébános az 18;)1.
évi nagy szárazság idején maga is látta valamely régi
zárda, nagyobbszerü épület és kert nyomait, meri ezek
helyén le volt sülve a gabona. I-.s Hajtó .Mihály pilébánosi
jobbágy a szántóföldjéről követ, léglát s egyél) éjjülclmaradványokat ásott ki. Ez épület a nemeskéri dűlőben
volt s hozzátartoztak a nemeskéri halárról a gyalókai
határig nyúló földek, erdő és halasió. Horváth Iván egyházasfalui plébános az 1822. nála ebédezett b'ejér (iyörgy
nagyváradi kanonoktól és jeles historikustól is hallotta,
hogy itt valaha pré|>ostság voli.* A régi nemeskéri megye
házát megvásárló Meehle család szerint a temető felé

A régi horpácsi templom ajtóbejárata.

vezető uton valami régi épület maradványai és nyomai
mutatkoztak még a hetvenes-nyolcvanas évekt>en is.
Már most csak az a nagy kérdés: mikor történt ez az
újabb építkezés és ki volt az a kegyes palrona".' Én úgy
vélem, hogy a XV. század végén vagy a XVI-ik elsején,
de még a mohácsi vész előli lörlént ez az építkezés és
a premontreiek visszatelepítése Hor])á(sra, akik azután a
szigeti veszedelem ideje 15(i()^ előtt engedték át helyüket
az evang. prédikátoroknak. .Megbízható közelebbi adataink
*) Fábián István, Az egyházfalui plébánia tört. Magyar Sión. 1864, 668. I.
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erre nézve iiinesenek. Az a kegyes ])ulrüim pedig az OsI
iienizelscg valamelyik ágazatából való lichel. Talán Kanizsay Lászlónc Drágii Anna. Xádasdy Tamásnc anyja,
akinek második férje l'range|)án Krislóf volt és Sárvárolt
1528. súlyos betegen lett végrendetetet.*)
A jelzett módon, azt hiszem, megérthetjük, liogy a
horpácsi premontreiek mellé miként kerüllek ágoslonrendüek is. .\mazok bizonyára korábban kerüllek ide s az
ágostonrendüeket ismét lehér barátok váltották lel. A
csornai premontreieknek (Jsl Mihály comes adományából
már 1230-ban volt Horpácson birtokuk és voltak job
bágyaik is. Horpácsi Márton és testvére ugyanis 1278—
1280 körül beperelték István csornai prépostot, hogy lior-

A horpácsi r. katb. templom mai alakjában.

pacsi jobbágyaik éjjel belórrek a házukba s megvertéJi,
és meg is sebesítették őkel.** Az ágostonrendüek ellenben
.\gyag()s Pétertől csak liiöH-ban kaplak birtokot Xemeskéren és illeni zárdájuk nem is sokáig állott fenn. Az a
bizonyos patrona Horjjácsra hordatta ennek köveit, de
Isten haragjától félve a nemeskérieknek is építtetett a
kövekből egy kis kájjolnál. l"z a kis templom, melyei Szent
Mihályról neveztek el, mai nap is fennálíl. A régi szép
horpácsi templomnak azonban ma már csak a portáléja
*) Bunyitay, Egyháztört. Emlékek I. k. 204. I.
**) Fejér, Cod. Dipl. Ili, 2. 208, Századok 1900. 442.
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és néhány oszloj);! van nii'g. Fuxhori'er Daniján IT.VJ körül
látta és ezt írja róla: Ami a pracpositurát illeti, magam
láttam, midőn még soi)roni tanuló voltam, a régi temp
lomot, szilárd anyagból, az akkori kor szokása szerint
építve. ^lég a hivő népnek plébániatemplomul szolgált.
.\11 ez a templom a falu területén kívül valamely maga
sabb helyen. Lehet, hogy ezen magaslat az összeomloll
zárdának anyagából növekedeti. A templommal kapesolatban volt a zárda, ami a körülfekvő anyagból tisztán
látszik. A méltóságos Széelienyi-családnak Horpácson
csinos kastélya van. melynek építéséhez nagyobbrészt
alighanem a már összedőlt monostor anvagát hordot
ták el.»*)
A fentiek szerint Horpácson a XIII. század óla csak
a premontreieknek volt birtokuk, zárdájuk és templomuk.
És így Némethy Lajos tanulmányával szemben a leg
újabb Katholikus Almanach a 220. lajron méltán nevezi
ezt a régi prépostságot csornai, horpácsi, jánoshidai és
türjei' prépostságnak. Az ágoslonrendüeknek csak 1358
után volt ezen a vidéken birtokuk és zárdájuk, úc nom
Horpácson, hanem Xemeskéren és ez sem állott fenn
sokáig.
/
c) Egyéb közeli plébániák és szerzetes zárdák Sopron megyében
a középkorban.
Xemeskéren és Horpácson kívül ezen a vidéken több
más faluban és városban is volt egyházi élet már a közép
korban. Így S o p r o n 1 ö v ő n, melynek ősi lakói besenyő
halárőrök, nyilas vitézek (sagitlarii, .speculatores) voltak.
Ösi pecsétjén is nyilas vitéz lövésre feszített nyillál lát
ható. Két monográfusa, dr. Balics Lajos és Mohi Adolf
szerint a középkorban már igen korán volt temploma
és Nemeskér mint filia tartozott volna hozzá. Az utóbbi
azonban tévedés, mert Xemeskér a reformáció korától
kezdve ir)33-ig nem Lövőnek, hanem Horpácsnak volt a
filiája. Régi oklevelek 138(5 óta Lewe néven említik s
földesurai ekkor a Kanizsaiak, később a Xádasdyak vol
tak. Waytracher Ivonrád, Macskakő várának kapitánya
1454. a kanizsay családnak 16 faluját, ezek közt Lövőt
és Ujkért is el])uszlította.**^i Ilyen rablótámadásoknak es
hettek áldozatul a templomok és zárdák is. Xémet lako
sokat valószínűleg már IV. Béla telepített ide a tatárjárás
után. Sicz (Schützen) néven a XVI. század végén, de még
1650—6() közt is emlegetik jegyzőkönyveink. A török elöl
1533. és m á r valószínűleg "előbb is "^több horvát család
*) Fuxhoffer Monasleriologia II. 22, Századok 1900. 444.
**) Nagy Imre, Sopron, vm, tört. oklevéltár II. 383.
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menekült ide.*)
E g y h á z a s f a l u is a templomától, plébániájától
kapta a nevét. Eredetil'eg Kgyházasbazth volt a neve s mint
ilyen 1418. említtetik. Mellette még két hasonló nevű hely
ség volt, u. m. Alsó- és Fclső-Bazth, ebből lett a mai
D a s z t if a 1 u és a régi Abolgán-Bazth vagy Gógán-Bazth,
melynek a mai neve G ó g á n f a l v a vagy Gógánfa. A
Bazthi családból később a reformációnak több buzgó híve
volt, mint Bazthi Gergely és Bazthi Margit. Nádasdy Tamás
Gógánfán birtokot adományozott Erdősi Sylvester János
nak. (Csánki D. í. m. III. 60() és Nagy J. II. 520. 5'M.)
A két S z o p o r is mint Terra Zupur» m á r ,korán
előfordul. 1264-ben ezt Sopron várának egy jobbágya sze
rezte meg s 1398. is van róla szó. A Szoporiak s a többi
szopori nemesek hűséges támogatói lesznek a nemeskéri
arlikuláris egyházközségnek. (Nag>' Imre i. m. I. 4'4. 621.
II. 590.)
A közeli K e r e s z t é n y is már a XIII. században a
soproni johannitáknak, ennek az egyházi lovagrendnek volt
a birtokáljan, de elpusztult. A XVI. század elején csak
14—16 porta volt a faluban. :Sok esztendők alatt pusztán
állott faluhely voJt.- Puszta volt a szentegyház helye is.
Csak 1631. népesítette be újra Nyéki Vörös Mátyás, a
költői tehetségével is híressé vált soproni keresztes pap.
S b á r római kath. egyházi birtok volt, a lakosság mégis
evang. lelkészt hívott. 1642-bcn Gombocz Mátyás és 1653.
Rotarius János volt itt az evang. lelkész. Ifjabb Nádasdy
Ferenc 16661 után űzte el őket. (Payr S. A dunántúli cv.
ehker. tört. 110.)
A soproni johanniták birtoka volt B ő is. A XIV. szá
zadban hiteles helj% külön rendházzal. Mátyás király ide
jében a székesfehérvári johanniták kezébe került, de
Albert, az erélyes soproni házfőnök 1483. visszaszerezte.
1500-ban Bő is puszta hely volt, de újra benépesült. 1636Ijan ezt az ú. n. bői keresztességet is a soproni jezsuiták
kapták meg s a hitehagyott Nádasdy Ferenc volt a kegy
ura. Ezen az egyházi birtokon is a XVI. században refor
mátus gyülekezet alakult, akkor az egyetlen ilyen Sopron
megyében. (Payr S. i. m. 146. I.).
A környékbeli egyházak közül kiválóbb volt C s e pr e g , már 1255 óta említve, mint cívitas. Szent Miklósról
nevezett régi templomát állítólag Kanízsay János eszter
gomi érsek 1391. építtette. Kegyurai a Kanizsaiak voltak,
akik 1390 óta zálogban birták, 1401. pedig adományul
kapták. Már 1391-bcn egy János nevű tudós lelkésze volt,
kit Mária királyné Sopronba nevezett ki. 1528-ban pedig
*) Lásd: Lövő története. írták; Mohi A. és Balics L, 1892. és Mohi
A. Lövő tört. Győr 1930.
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a papjai «Matheus presbiter de Chepreg, cogiiomine Sólya
néven említik. Nádasdy Tamás nádor idejében Sárvár mel
leit Csepreg lesz Dunántúl reformáci(3jának második köz
pontja. (Lásd: Payr S. 1. m. 73. 1.).
Kiválóbb hely volt még Xemeskér közelében B ü k .
Egidius de Byk ríiinl Sopron várának jobbágya már 1271.
említtetik. Felsőbüknek a régi neve Vinclófalva-Bük.
Középbüknek Egyházas-Bük, Alsóbüknek pedig Mankól'alva-Bük, vagy Mankó-Bük volt a neve. A csepregi jegyző
könyv még 1650 is így aievezi a három községei. A Vincló
és Mankó családok régi lakosai a két Büknek. És Egy
házas-Bük neve mutatja, hogy temploma is volt m á r it
községnek a közéjjkorban. A reformát-iót is korán el
fogadta s különösen a Mankóbüki Horváthok és a Fodor
család voltak buzgó ])atrónusai a büki virágzó gyüleke
zetnek.
Régi község A 1 s ó- é s F e 1 s ő s z a k o n y is, mely m á r
II. Endre király idejében Bors comes birtokai közöli
Zakan és Zokon néven említtetik. Leustach főispán 1339.
Szakonyban is meghagyta a várnagyoknak és vámszedők
nek, hogy a borsmonoslori apáitól és szerzetesiektől vámol
ne szedjenek. Benedek, a soproni keresztesiek preoeptora
löíXJ. az alispán előli tilloUa el a szakonyi és ujkéri
lakosokai s a szopori és bazlhi nemeseket a Keresztény
nevű puszta elfoglalásától. A XVI. század elején Szakony
a Csepreg mellett épüli Szenikirálynak (ma már csak
puszta) volt a filiája s 1528. a kiküldött kir. biztosok
(Amadé, Cuspinianus) úgy ítéllek, hogy a kél k ö z s ^ kegj'urasága Kanizsay Forencel illeli meg, aki a csepregi Sólya
Mátét nevezte ki nyomban Szenlkirály és Szakony plebánusának. Szakonynak a reformáció korában is sok
kiváló papja és diákja volt. v'^'^gy I- i- "i- í- 13. 144. II.
591. Bunyitay i. m. I. 373. Payr S. i. m. 74. 109.)
A plébániákon és a horpácsi és nemeskéri zárdákon
kívül a középkori kegyességei ápoló szerzetesrendek vol
tak még Sopron megyében a b o r s m o n o s l o r i cistercita apátság, melyei 1191. Bors Domokos comes (de genere
Miskoch) alapított. Ilyen volt a fentebb említett s Agyagos
András által a XIII. században alapítóit m á r c f a l v a i
ágostonrendü prépostság is. .\ s o p r o n i johanniták és
ferenci szerzetesek egyházi munkássága is a város határain
túl a vármegyére is kihatolt bizonyára.
Végül még csak Sopron melleU B á n f a l v á n kell a
p á l o s rendnek, ennek a magyar eredetű szerzetességnek
kolostorát megemlítenünk. A többihez képest újabb keletű.
Állítólag csak 1482. épült ez a zárda Szent Farkasnak
már 1454 óta fennállott kis temploma mellé, melynek
IV. Sixtus pápa 1478. negyven napra szóló bucsut enge
délyezett. A zárdát 1532. a török pusztította el, amikor
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is a bánfalvi pálosok Bécsújhelyre menekültek.*) I. Ferdinád idejében az elhagyott bánfalvi zárdát és a hozzá
tartozó ingatlanokat a szakácsi és vidi királj'i szakácsiok
kérték a magok számára. A király ez ügyben Sopron
városát vonta kérdőre, de a tanács 1556. azt felelte, hogjnem tudja, kinek a kezébe kerültek a pálosok javai. A
város azonban 1558 óta mégis 32 magyar forint haszon
bért fizetett a bécsújhelyi pálosoknak, amint ez az ottani
paulinusoknak. közlük Szegedi István magyar |)álosnak
is 1559. jan. 1. kelt nyugtájából kitűnik. («N\illo jurej sed
e.\ mera benevolenlia. ; Miksa király i)iedig Bánfalván
a Szent Farkasról nevezett elhagyatott földön, melyet
ekkor js a soproniak birtak bérben a bécsújhelyi pálo
soktól, a szigetvári menekülteket akarta 1568. letelepíteni.
1580. inájus lO-én is egy Orbán nevű paulinus irt magyar
levelet Bécsújhelyről a soproni ixjlgármesternek, mely
szerint Szent Farkasnak kevés jószágát nem adják haszon
bérbe senkinek, hanem építeni fognak rajta, mely épület
sok jámbornak kellemetes fog lenni.**)
Xemeskéren és vidékén léhát már a közéj)korban is
több zárda és plébánia volt. Ezek néinelyike ]iémet és
cseh rablólovagoknak, majd pedig a töröknek betörése
miatt pusztult el. A XV. században és a XVI. század elején
egyéb okok miatt is mélyen sülyedt a vallásos élet. Szükség
volt tehát a reformációra és Luther iratai bámulatos
gyorsasággal terjedtek el hazánkban is.

MÁSODIK RÉSZ,
Nemeskér a reformáció korában, a XVI. és XVII.
században.
IL Nemeskér előbb Horpács filiája, Kosztolányi lelkész
idejében (1596—1603) pedig anyagyülekezet.
a) Nemeskér a XVI. században. Erdősi Sylvester János
Gógánfán.
Nemeskér a reformáció korában több közeli faluval
együtt Felvidék neve alatt a Kanizsayak s ezek utódai,
a Nádasdyak sárvári urodalmához tartozott. Madarász
Miklós, a Nádasdyak tiszttarlója például Nagycenken
*) Vannak, akik a horpácsi és nemeskéri zárdák pusztulását is csak az
1532. évre teszik.
**) Kovács Ignác, A borsmonostori apátság tört. Sopron. 1910. 145. 1.
Payr S. A dunántúli ev. ehker. tört. 9. 353. és 396. 1. Vitéz Házi J. XVI, szá
zadi magyar levelek. Sopron 1928. 111. I.
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1588. jan. 15. kelt levelét is mint a Sárvárhoz tartozó Fel
vidék gondviselője (provisor superiorum pertinentiarum
arcis Sarwar) írta alá.*) Az itt alakult esperességnek is
«dioecesis vagy districtus superior volt a neve. Egy 1646.
évi jelentésben is Adorjány András mint rationista supe
riorum pertinentiarum Arcis Sárvár említtetik. És Musay
Gergely ev. püspök is 1646. évi najih'jjában mint a ^FelsőVidék egyházait említi Bőt, Kereszíényl, Ujkért, Lövői
(filiája Nemeskér), Horpácsot, Kövesdet, Lozst, Pinnyét,
Nagycenket, Dávidcenket sat. Majd pedig 1677. Széchenyi
György győri püspök is (Sárvárhoz tartozó Felsővidék»
neve alatt vette zálogba ezeket a l'alukat s közlük a nemes
kéri és alsószopori birtokrész is említve van. A grófi
Széchenyi család ettől kapta «Sárvár-Felvidéki; előnevel.**")
Sárvárról, a Nádasdyak birtokáról, mint központból
indult ki és jutott el a reformáció erre az úgynevezcll
'(Felsővidékre;' is. Sárvárolt Nádasdy Tamás és Kanizsay
Orsolya, mint új házasok körében találjuk már 1534. a
magyarok Melanchthonát, Erdősi Sylvester Jánost és 15.T).
Dévai Mátyást, a magyar Luthert is. Ezeknek buzgó lel
készi és tanítói munkássága velelte meg alapját az evangéliomi tannak a volt Kanizsay- most pedig Nádasdyurodalmakban mindenfelé. Sárvár után legkorábban virág
zott fel az evang. egyház Csepregen. E r d ő s i S y l v e s t e r
J á n o s 1541 és 1543 között Cse])regről írta a leveleit.
De korán eljutott a reformáció Nemeskér vidékére is.
Ennek szomszédságában G ó g á n f a l v a n Nádasdy Tamás
egy kis jószágot adományozott Sylvester Jánosnak, a ki
váló magyar reformátornak. Ez a tudós férfiú 1541. május
29-én Csepregröl írja Nádasdynak, hogy Gógánfalván volt,
ahol a földjeit szántatta fel. Felesége és gyermekei lis
Gógánfán laklak. János ncvü második kis fiacskája 1541.
Szaniszló napján máj. 7. itt Gógánfán született. Sárvárotl
sok volt az irigye és ellensége, azért ide vonult félre.
De különben, ha Nádasdy kívánja, kész volt Sárvár mellé
Ujszigetre is visszamenni és ott III. Pál pápa bulláját is
lefordítani és kinyomatni. Hogy e pápának melyik bulláját
érti itt, azt nem tudjuk. Talán a török veszedelem ellen
szólót.
Sylvester tanítói és reformátori munkája bizonyára
Csepregen és Gógánfán sem szünetelt. És valószínű, hogy
barátját és munkatársát. Dévai Mátyási, vag\' más evang.
lelkészeket és tanítókat is elhozott ide macával. Ismeretes
Sylvesternek reformátori nagy buzgalma. A reformáció
érdekében írta nyelvtanát és fordította le az Újszövetséget.
*) Házi Jenő dr. XVI. száz. magyar levelek. Sopron 1928. 162. Adattár
VI. 78.
**) Hist. Dipl. Evang. Halberstadt 1710 App. 73 Payr S. Ehtört. Emi.
137. I. B. Szabó L. Széchenyi csal. tört. I. 446.
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Már nyelvtanában is, melyet 1539. Tivadar nevű hatéves
nagvobbik fiának ajánlott, .ezt írja: «Kisded fiam, kérem
az istent, hogy a Krisztus megújított népe között új csil
lag légy, mely elűzhesse a vak setétséget és miegismerlessio
a csillagok vezérét a kegyes szívekkel." Az általa lefordí
tott Üjbestalneütumol pedig 1541. e szavakkal ajánlja vers
ben a magyar népnek:
sitt vagyon az rejtett kincs, itt vagyon az kifolyó víz.
Itt vagyon az tudomány, m^ely örök életet ád.»
Párverseiben mcHidja Sylvesler:
lünberi szerzisvel nem kell tisztelned az Istent.^
Másutt ismét a papnőllenség ellen szólva mondja: «Az
liázasságot szerzé Lsten mindennek. Az olvasóról is 1547.
Xáda.sdyhoz írt levelében icsipösen jegyzi meg: «Az olvasó
(rózsafüzér)... melyet némelyek a templomban suttogva
igazabban, mint imádkozva szoktak kezükben forgatni s
vele Istennel számot vetni, hogy mennyit imádkoztak. >*)
.V gépies imádkozással és vallásos külsőségekkel szemben
mondja Sylvester fennmaradt húsvéti énekében:
Keresztyének kik vagyunk.
Lelki emberek vagyunk,

Lélekben kell áldoznunk
Az felséges Istennek.

Amint már János evangélista is a 4. rész 24. versében
megmondotta: <(Az Isten lélek és akik ölet imádják, szük
ség, hogy lélekben iés igazságban imádják. Sylvester Pál
apostol szavait követve az istentiszteletbon is a latin helyett
az anyanyelvet követelte meg. És nagy hatást tulajdonított
a zenének is. Azért írta Xádasdynak, hogy versei külö
nösen akkor fognak tetszeni, ha azokat lantjátékkal kísérve
éneklik; kéri tehát, hogy a fiúk és hajadonok tanulják be
és úgy énekeljék az udvarban.
Sjivester János és Dévai Mátyás tanításának nagy
volt a hatása Xádasdy urodalmaiban. A magyar nép,
mely a papság elvilágiasodását és az eg^'ház sülyedt áílapolát saját szemeivel látta, a mohácsi vész után mélyen
megrendült eddigi hitében és tisztább evangeliomi igazságra
vágyódott. Ezért talált lelkében oly szives fogadtatásra a
rerorniáeió.
.\. Xádasdy-urodalmak reformálását közeli megbizhaló
iorrások (Heczés János, Zvonarics Mihály) az 1535. évre
teszik. Tehát Xemeskérelt és ennek vidékén is ebben az
időben jelenli'k meg a tiszta evangeliomi tannak első
hirdetői. Kzekiuk neveit azonban a Sárvárról ismeretes
Ilrdősin, Déváin és .\bádi lienedeken kívül nem tudjuk.
Szépen mondja i<l. Hévész Imre ezekről az első névtelen
•) Bunyitay Ehtört.
1565-ig. 117. 1.

Emi. IV. 533. Zoványi J. A ref,
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magyar reformátorokról: «A mi hőseink jeltelen sirokban
nyugosznak, alakjaik talán végképen elenyésztek, mint a
felhő, moly villámait, záporát kiontván, 'maga semmivé
lesz, de hatását s emlékét a megáztatott föld s a megtisz
tított levegő hirdeti. (Payr S. dunántúli ev. ehker. tört. 74.)
Csepregnek 1557. már egy Paduában tanult s előbb a
Felvidéken szolgált evang. tanítója volt. Deberhegyi l-'abricius Gáspár csepregi rektor pedig 15fi2. ápr. 1. írja
Nádasdynak, hog.v népes és virágzó az iskolája. Máté
esepregi pap (valószínűleg Sólya Málé) 1560. már két szín
alatt szolgáltatta ki az úrvacsorát. Sárvárott, Lövőn, Sop
ronban ekkor már jóhírü evang. iskolák voltak, amelyek
ből korán kerültek evang. igehirdetők Xemeskérre is.
Hogy itt az úgynevezelt I*"olvidéken is mily nagy volt a
vallásos buzgóság, annak jellemző |)éldája a nagycenki
Deregdi Annának, Joó Balázs özvegyének 1589. évi vég
rendelete, .aki meghagyta Xádasdy Ferencnek, hogy fiát
Joó Pált vegye ki a jezsuiták társaságából és többé
Bécsbe fel ne bocsássa, nehogy megkorrumpáltassék az
ő hitiben és elvesszen örökké; nem akarja semmiképen,
hogy i)apj)á legyen, hanem itt alant lanuljon a magyar
scholákl)an . Pénzt hagyott a czenki temető kibővítésére,
az iskola é])iíletére s komájának 'Pétheni Imre czenki
prédikátornak is.*)
Xemeskéren is bizonyára, miként Lövőn, Horpácson,
Csepregen s egyéb helyeken, az egész lakosság elfogadta
Luther reformációját. Fz pedig nem erőszakos módon
lőrtént, mint ahogyan Balícs és .Mohi Lövő történetében
1^43. I.) mondják. K])i)en Xádasdy Tamás volt vallási téren
nagyon is lürelmes. l^dvarában és urodalmaiban ő teljes
szabadságol engedett a r. kalh. |)apoknak is. Sárvárott
nrni a régi pa])okal, hanem ellenkezőleg lírdősi Sylvestert
üldözték. Fz figyelmeztette Nádasdyt, hogy kígyót melen
get a keblén, midőn ellenségeit, a káplánt és .Mihály
pa])ol megtűri. .\eki. úgymond, az már végzete, hogy ily
hamis |)apoktól ipseudopresbyter) szenvednie kell, ha a
világ végére mernie, olt is votnának ílvenek. (Ehker.
tört. 60.)
.Xemeskérnek voll ugyan eg\' kis temploma (kápol
nája), melyet úgy 1500 körül az a «némi nemű kegyes
palrona é])ítell, de a kalholikus világban csak filía ma
radt s mint ilyen Horpácshoz tartozott. A nemeskériek
bizonyos földek haszonélvezete fejében a horpácsi plé
bánosnak évenként egy palástot tartoztak adni még Xá
dasdy Tamás idejében is s midőn ennek elmaradása miatt
a pap panaszkodott, Xádasdy elvelte tőIök ezreket <a
(iurundban levő földeit s ezután ő juaga adta évenként
*) Dr. Vitéz Házi J. XVI. száz. magyar leveleit. 175. 1.
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a plébánosnak a paláslot, melyet később a prédikátor
számára is megkértek tőle.
Az átszervezkedés nz evang. egyház tanai és szokásai
szerint jnég Xádasdy idejében a szigeti veszedeliem előtt
1535 és 1566 közölt történt meg. A község nem volt nagy
és sokat szenvedett a háborús világban. Az 1546. évi adó
összeírás szerint csak 3 jjortája volt (ami 12 egész hely
nek ielel meg) s ezek közül is 2 elhagyott. Lövő történe
lében az Agyagos, Veres, Fad, Mikó, Vajda, Kéri és Kis
említtetnek mint legrégibb nemeskéri nemes családok.*)
Az 1557. évi gabona- és bordézsma lajstromából az első
nemeskéri evangélikusok neveit is megtudjuk. Már ezek
közölt is bizonyára többen voltajt nemesek. Ilyenek íme:
Vörös Tamás, Kéri Balázs, Kéri Máté, Guari András,
Chimber László, Szarka András, Orbán Ambrus, Nagy
Dénes úr. Nagy (Í3Örgy úr, Cheglei Islvánné, Chordás
.lános, Lochi Bálint, Fottai Tamás, Zalai Benedek, Sánta
(iergely, Chorba Tamás, Balogh György, Pintér Domokos,
Kis András úr. Kis Simon úr, Cherei Tamás, Fső Gáspár.**)
Íme az első nemeskéri birtokosok, akik a kis templom
ban már evang. lelkész ajkáról hallgatták az igét. Az itt
említett Kis András és Simon u r a k voltak bizonyára a
később oly tekintélyes Xemeskéri KisvS család első ismert
ősei.
A horpácsi lelkész szekéren járt ki Xemeskérre pré
dikálni. Krre nézve vallja a ientebbi 76 éves Tóth Mihály:
A nemeskéri Iára Felől ezt tudom mondani, hogy volt
itt nálunk egy Péter prédikátor, Kóla János uram előtt
itt Jlorpácson) lakván, kii én szolgálván esztendeig, maga
lován szekéren Xemeskérre hordoztam. ***) Ez a lior])ácsi
lelkész Aisólendvai Péter volt, aki 1591. részt veit a csepregi kollokviumon és itt a református Beythe Istvánhoz
pártolt át.
De a jjrotestáns világban Xemeskér nem akart filia
maradni. Már a XVI. században önállóságra törekedett s
ezt egy rövid időre sikerült is neki elérni. Meri K o s zl o I á n y i György 1596. már mint nemeskéri lelkész írla alá
" 5',unánlúliak hitvallási iratát, az Egyesség Könyvét. Az
aláírók sorrendjében Budai András ujkéri lelkész a nyol
cadik s ezután következik Kaszlolányi aláírása: «Ego
Georgius Ivoszlolani, concionator Eccíesiae X ' e m e s k é r 1 e n s i s, subscripsi manu jn'opria huic Libro Formuláéi
GíHicordiae sine omni luco etc. Utána pedig Musich
•Mátyás, a lövői lelkész kövelkezik.****) Kosztolányi jelen*) Orsz. Levtár Dicaiis conscriplio 1546. XXXVII. 104. Mohi Adolf, Lövő
tört. 97. és 237. 1.
**) Vitéz Házi Jenő i. m. 7 és 18. I.
*•*) Prot. Egyháztört. Adattár VI. 48. I.
***) Payr S. Egyházlört. Emlékek 53, és Ehker tört. 116. 1.
2*

20
volt 1604. okt. 11. a sárvári zsinaton, de későtibi sorsát
nem isnierjük. I^zen az €isö ismert nevű lelkészen kívül
volt Nemeskérnek már a XVI. században is egy nevezetes'
szülötte: Prágai András de Xemeskér, aki Szenczi Molnár
Alberttel 1615. Heidelbergben járt s későbl) a I'ejedelmek Serkentő Órája' eímü mmikál íordítotla és ajánlotta
I. Rákóezy Györgynek (Hártfa 1628.1. Ez a magyar irónk
Prága nevű magyar lielységtől vette nevét, mely a vesz
prémi ])iis]iök birtoka volt és Sümeg várához tartozott.
(Darnay K. Bujdosó Gyöngysor 29. és 189. 1.)
Anyagyülekezelnek azonban mégis csak kiesiny és
gyenge volt még N'emeskér. Kosztolányi lelkész távozása
után ismét mint t'ilia szerei)el. Már az 16()3. évi iváni
zsinat ulasítolta az egyházlálogalókal, hogy nyomozzák
ki, vájjon Xemeskér Hor])ácsnak, vagy ("jkérnek a lüiája-e.
Tehát Ujkér is, úgylátszik, igényt tartott reájok, vagy
pedig ők magok kívánkoztak inkái)b IJjkérhez, mint köze
lebbi anyaeg>'házhoz. Sokszor egy-egy jelesebb lelkésznek
a személve is nag\' vonzóerői gvakorolt az ilven l'iliákra.
(Lásd: Elikerüleli jkönyv 50. í." líhker. tört. 116. 1.)
De Nemeskér mint fiiia is kiváló helyet Foglalt cl az
egyházkerületben. Kis templomának, melyet építésekor
Szent Mihályról neveztek el, volt vagyona és külön paplak
is épült hozzá. .Vz KVM. évi egyházlátogatás szerint 15 hold
földje volt a kis templomnak s ezeket a földeket Nemes
kérnek bél nemzetsége has/nálía. Nagy István nemesnek
vallomása szerint ugyanis Nemeskér hét nemzetségből
állott. Cenzust is adlak róla, de hogy mennyil, az nincs
feljegyezve. A prédikátor fizelé.se fél-fél köböl búza voll.
Kéri Máté nemes, aki 114 éves korában halt meg.
1611. máj. 8. Kőszegi Gergely ujkéri ev. lelkész és több
tanú jelenlétében végrendeletei s ebben Nemeskér egy
házi vagyonáról is vallomást tett. E szerint a Séresl>en
napkelet felől a Mihálcsi IJenedek kertjének szegletilül
fogva a patakig való földek az egyházhoz tartozó kepés
földek voltak. Es az egyház rétje voll a Gsériné rétjétől
fogva a Szojjoriak rétjéig az utón alul az erdejével együtt.
Készpénze is volt az egyháznak. Mikor a régi céhmesterek.
Kis Simon (Nenieskéri) és Giiari András (neveik az 1557.
évi jegyzékben is^ hivalaluka! letették. Kéri Balázsnak, az
új céhmesternek kezébe 80 forintot adtak ál, amely pénzt
amazok kél süvegben vitték át ennek házához. (.Vdaltár
VI. 84.)
A 95 éves nemes Mikó Benedek, Sopron megye esküdt
birájának vallomása szerint íemetőhelynek a nemeskéri
temj)lom cinleremje volt . K szerint a kis templomot is
temető vette körül s a templomot rendszerinl. miként itt
is, kőfallal szokták körülkeríteni. A régi ágoslonrendü
szerzetesek idejéből maradtak még Nemeskéren egyházi
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szerelvények és pa])! ruhák is. Volt két oltáröltözö, két
papöllöző. miiul a kettő bársony és a kámzsa fehér bibor
volt, löldig való sürü ráncos. És a hiúban valami fekete
ruha, kit barát ruhának hivtak, továbbá casula, stola^ álba.
De ezek Kériék házával egy ült elégtek. Pariimentum al
taris combustum — mondja a jegyzőkönyv. Maradt 2—3
kehely is. Ezek -közül Bécsújhelyen egyet eladtak és a
ticmplom felit (,födelit)> csinálták belőle. Volt két ampulla
is íkikből mosdottak és ittak a papok >. (Prot. Adattár*
VI. 83.)
Nemeskér tehát mint filia is m á r a XVI. században
jelentékeny hely volt. Lakossága is gyarapodott. A fen
tebbieken kívül itt találjuk még a Mikó, Patyi, Vajda, Sári,
Király, Gallen, Semberger, Darabos és Lóránt sat. csalá
dokat is. Kéri Máté végrendelkezésekor jelenvoltak Kis
Miklós és Gyülevészi István nemeskéri esküdlek s Szarka
Balázs, Farkas Mátyás, Fekete Benedek, Nagy Pál és Szabó
Bálint nemeskéri urak. Előfordul még a Zótai, Lampó,
Mostoha. Lóczi, Tollas, Vajda sat. aév is. Nemeskér sorsa
egyházilag össze volt kötve a hori)ácsi anyiigyülekezellel,
papjaik közösek voltak. Tehát erről is meg kell emlé
keznünk.
b) Horpács, mint Nemeskér anyaegyháza s a szomszédos evang.
egyházközségek.
Horpácsnak az első evang. lelkészeit nem ismerjük.
Nádasdy Tamás nádor többször járt itt ezen a birtokán.
S mivel egyházi szolgálattal Nemeskért is Hor[)ács látta
cl, azéri a premontrei szerzetesek a fehér barátok" távo
zása után a lelkészi állás itt nem sokáig maradhatott üre
sedésben. Csak 1568. volt egy ideig jiap nélkül. Mert
Nádasdy fia, Ferenc ez évi ji'ii. 30. Bécsből kéri az édes
anyját, Kanizsay Orsolyát, hogy Horpácson a pap zsel
léreit adná Giczi l^^irkasnaK, hogy Gógánfalván segéd
kezzenek neki, de csak addig, Juíg pap találkoznék Horpácsrn. .\ fentebbi Alsólendvai Péter 1591. van említve
niint hori)ácsi ev. lelkész, de már régebben is itt lehetett.
|o%-l);ui Szentgyörgyvölgyi Gergely volt már itt a lelkész,
Inlv) '^'"'''' P''dig ívola János. Muraközi Gvörgy esperes
lb03. már cgvluízlálogatást is tartott itt s"l607. Donghó
Gergelyt, l(il(). pedig'Eőri Pétert avatták fel Horpácsra.
Mnidezek neveit a fentebbi Tóth Mihály is említi, aki
szekerén hordozta a horjiácsi ])apokat Nemeskérre s mind
ezek a lelkészek a nemeskéri templomban is prédikállak,
tizetesükhöz a iicnicskériek is hozzájárultak. Horpács
evang. lakói közül Palhy Gergely ismeretes, aki 1591. itt
irta nyugtáit a bodonhelyi katonák részére szedett
pénzekről.*)
*) A dunántúli ev. ekker. tört 116. l.|Vitéz Házi J. i. m. 189. 190.
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Horpácsiiál is közelcbl) esell Xeineskcrhez J ^ ö v ö , a
mezőváros, ahol korán l'clvirái?zolt az evang. egyházi cifi
s ezért a iiemeskériek is már korán gondoltak a hozzá való
csatlakozásra. Az 1507. évi dézsmajegyzékböl Lövőnek kö
vetkező lakosait isnierjük: Diikopendik Miklós, (lörbe
Dénes, Halit Mihály, Kalmár I^'erene, Kaszás István, I>anl
Tamás, Lőrinc Balázs, Majer .Márton, Hénes (jyörgy, Koglovics János, Szálai Bálint és Benedek, Szántó Ambrus,
Vajda Balázs, Varga István, Zavar (Zouar) János és több
Kis, Xag3' és Tóth nevíí.*) Szigetvár eleste után sok nemes
és Jobbágy menekidt ide. ()szic|)áni Perneszi András lőíiií.
írta Miksa királynak: Szigetvár elloglalása után Lövőre
vonultam családommal és ott kastélyt (casteUmn) építet
tem; több mint hatszáz paraszt menekült ide a török
elől.'**) Feltűnő Lövőn a sok szláv név is. Ezek jnár
korábbi horvát menekültek voltak, mint a ílyuravich, Milkovich, Musich, Szedenieh, Balics, Jagodics, DokoiKMidics
sat. névnek. Lövőről származott Lövey Mátyás >soprí)ni
szenátor és Lövey Balázs győri lelkész is. Atyjok Sziszek
ről vándorolt ide és Herbics volt a családi neve. (iallen
Mihály, András és Gj'örgy lövői neme.sek pedig valószinüieg
kassai német családból származtak. (Dl. ehker. tört. 118.;
Lövőnek 1572-ben s bizonyára már előbb is M u s i c h
Mátyás volt a lelkésze, aki ekkor írta alá a város méltó
ságos levelét , amellyel egy kis darab földet (lallen Mihály
nak, Xádasdy familiárisának adtak ])erennaliter és pedig
azért, hogy a templomot belő! jnegé|)ítette és megfehérí
tette a maga költségén. Ks .Musich Mátyás kereszitelle 1579.
«az lövei Szent Márton egyházában Cvitarics Varga
Miklóst, a lövői tanács és Perzák János biró által 1(512.
kiálJílott és Lövő város ép i)ecsétjével elláilott nemzetség
iével szerint. Lövő iskolája is Dunántúl egyike volt a leg
elsőknek. Belechich Gáspár az első ismert tanítója, akinek
neve 159G. tűnik fel. Itt működött 1592. és 159;}. Xádasdy,
Ferenc oltalma alatl Manlius János is, az evaing. hite miatt
Laibachból elűzött vándornyomdász, aki itt több jeles
könyvet bocsátott ki sajtója alól. Későbbi lövői ev. lei
készek voltak: Sinkó ^íátyás lfi()2. és Miholich Lukács
l()09-ben. Az egyházkerületi gyűlést is már 1604. és 1(515.
Lövőn tartották a dunántúliak.***^
U j k é r e n is, mely szintén régóta volt mezőváros és
a megyegyülések székhelye, korán diadalra jutott a refor
máció. Az 1557. évi dézsmalajstromból Ágoston Péler, Bakó
Balázs, Bakó János, X'agy Benedek és Szúnyog .Miklós
ujkéri hivek neveit ismerjük. Oslffy Jakab és Megyeri
*) Házi J, i. m. 17. 18.
**) Takáts S. F
Rajzok a török világból II. 56.
Adati
***) Prot. Adattár
VI. 45. Farkas S. Csepreg tört. 55. 1. Payr S. A dtuli.
ev. ehker. tört. 118. 1

'
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Imre evang. alispánok 1562 óla ide szokták összehivni a
nieg\együlések<ít és itl tarloUák a kaloiiai muslrákal is,
ami nagy élénkséget hozott a községbe. 1578-ban Senilyén
Simon volt az ujkéri evang. lelkész, uki már 1550 óta
Kőszegen szolgált és Sopronban is tartolt próbabeszédet.
Szegedi András is 1591. mint ujkéri lelkész volt jelen a
csepregi kollokviumon. 1596-bain pedig már Budaeus
(^Budai) András Ujkér lelkésze. Ezzel egy időben volt uj
kéri tanító Parlhasy (Bárdosi) Mihály. 1599—1604-ig pedig
Zempc'zi Miklós volt a lelkészük és Talabor .íakab a
lanílójok. Azután Jakab és Mihály nevű lelkészek szol
gáltak ill. Kéri Málé végrendelkezésének 1611. Kőszeghi
Gergely ujkéri lelkész volt a tanuja. 1628-ban pedig Ferrari
-Vndrás volt a papjok. (Dt. ehk. tört. 110. 1. Frot. Adattár
VI. 85.)
A l s ó - és F e 1 s ő s z o p o r már a XVI. században Ujkérnek voltak t'iliái. ösi nemesi családok itt a Szopori,
.Meszleni, Szomay, Sághi, Czene, Győrt'i, Gyarmalhy, Né
meth, Alsószopori Nagy sat. Innen származhatott Zopori
Krislór, aki 1600 körül Sopronkereszturnak volt tanítója.
.\ felsőszopori halárban volt egy kis kápolnácska is. Az
ujkéri lelkész minden harmadik vasárnai) járl ki ide
jjredikálni. De egy időre a két Szopor is anyásítolta,
magái. 1608-ban Hollósi János, 1610-ben Stephanides Mi
hály volt a lelkésze. 1646-ban pedig Skriba János lelkészt
találjuk itl, akinek családja a legújabb korig is szerepel
Szopor és Nemeskér történetében. (Adattár VI. 57. Pavr,
Fht. Fml. 101. Dt. ehker. tört. 113.)
A hármas Bazth községekből alakult E g y h á z a s 
t a l v a (előbb Fgyházas-Bazth), Gógánla (előbb GógánBazth'i és Dasztitalu (előbb Alsó- és Felisö-Bazlh\ A re
formáció korában a kél utóbbi az i'lsönek lelt filiája.
Fgyházasfalunak. mint a neve mulatja, már a középkor
ban volt temploma. Az 1557. évi dézsmajegyzék még
F-gyházas-Bazlhnak nevezi és Dasztifalul is AÍsó-Bazlhnak.
l'mlíli a jegyzék az illeni nemes urakal is, ezek közt Nagy
•Vndrásl és Bazty Mihályt. G ó g á n f a arról lelt nevezetes,
hogy ininl láttuk l-'rdősi Sylvester Jánosnak itt volt birloka és innen indult ki a reformáció. Panaszkodoll szegény
Syiyeslor. hogy niíg 1543 tavaszán Bécsben járt, a gógántai jobbágyok az akkori háborús török világban minden
vagyonát, lovait, teheneit, s.ertéseiit, gabonáját veszni en
gedték.
'
.. ö
J
D a s z l i f a 1 u n a k is a Bazlhiak voltak ősi földes
urai. Ili lakolt Bazlhi Pál, talán Mihálv fia, Sopron megve
egyik szolgahirája. aki 1593. oki. 13. nyugtái adott Sopron
városiínak arról, hogy a hozzá tartozó falvak után az
akkori háborúban a hadnagy részére minden kaputól tíz
dénárt, összesen 6 forintot és 80 dénárt fizetett. Ugvanez
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íi Bazthi Pál szolgabíró Dasztiraluhan (már így írvai ir)98.
jún. 28. kell levelében inegliivla Sopron városai leányának
I^ásztory Gergely diákkal Daszlil'alnban júl. 12. larlandó
esküvőjére. így kerüllek a Pásztoryak is *"! Daszlilalnra.
akik eleinle jóbarátai, később pedig üldözői vollak az
evang. egyháznak. ET. a Pászlory (iergely 1608. sárvári
lőndvarbíró volt s 1010. szei)t. lO. ő is mini egyik tanú írla
alá Sopronkereszlurott a szerencsétlen Báthory Krzsébel
végrendeletét s \G'M. még Kgyházaslalván is jelenvolt az
eg}-házlálogatáson. Knnek fia Pászlory Zsigmond jH'dig
az utolsó egA'házaslalvi ev. lelkészt 1(573. horvát lovasok
kal űzte el. (Házi J. i. m. 200. 2:57. Payr S. Khl. Kml. \m.)
E g y h á z a s f a 1 V a régi anyaegyháza volt nemcsak (lógántának és Dasztitaiunak, hanem Völcsejnek is. Ez
lüóbbi községben a Völcsey, Thőtösi és Lóránt családok
voltak egyházunk tagjai. Wöldiey Pál szolgabíró vcjll ir)()2.
Ostt'fy Jakab alisi)án idejében. I']gyházasl'alunak régi temp
loma mellett jjredikálori háza is voH amely ugyan alkalkalmas curia gyanánt vagyon gyümölcsös és elegend/i
veteményes kertével >. Horváth iván egyházaslalui plé
bános szerint a protestánsok 1ÖI52 ulán éjjíledek ilt új
templomot s e mellé jjlebániaházat fából. A régi torony
tetején kereszt helyeit forgó nap állott, melyet az újjá
építéskor ez a i)lébános vétetett le. A templomhoz 21, a
pa])lakhoz 45 hold föld tartozott s ezenkívül volt erdeje,
rétje és szőleje. Volt a paróchiának négy zsellér jobbágya
is. Iskolája azonban csak később épült. Az egyház jövödelméről a nemes patrónusok évenként számol veitek a céh
mesterektől. Első ismert nevű lelkésze Szeniczei Henckel
Márton 1607. tűnik fel. Egy Dvorszky György nevű lelkész
is a kerületi jkönyv 22. lai)ján mint Bazthiensis említ
tetik. (Dl. ehker. tört. 111. 657. Eábián Imre, Az cgyházasfalví plébánia története. Magyar Sión 1861. 6()9. í.
A hármas B ü k is korán elfogadia a reformációi. Az
1557. évi dézsmajegyzék még Thörök-Büköt is említ (bizo
nyára a Thörök családról így nevezve) s Kary Józsáil és
Akácz Mátyási nevezi meg mint idevalókat. Vinczió-Bükön
csak a dézsma pénzértékét 9 frl 16 dénárt említi. l'"gyházasBükön az Iváncziak és (ihazthonyiak, Mankó-Bükön Hor
váth György, a Balog urak és Xagy .Mihály szere|)elnek.
Bükön lakott s itt lehetett birtokos Ebergényi Péter kiváló
j)rókálor, aki 1590—1598. sok fontos jK-res ügyben képvisielte a soproniakat. Bizonyara ő is evangélikus, meri
Sopron város ebben az időben nem fogaílolt volna cl
katholikus ügvvédet.*^ Büknek első evang. lelkészeit nem
*) A család Alsópásztoriból származik. Sopron m. oklevelei közt PáSztory Antal de Alsó-Pásztori 1558. emlittetik. Nagy I. i. m. II. 635.
*] Ebergényi János 1654. Sopron megye szolgabirája volt, kit a nemes
kéri gyűlésen a nagygeresdiek kértek fel védőjüknek. Ebergényi László pedig
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ismerjük. De 1595. már evang. lelkész fizelell ill is adót.
.\z esperesek 1596. és KÍOIJ. már Bükön is egyházlálogalásl
larloUak. Klső ismeri nevű evang. lelkészéi Lakosi Ger
gelyt csak 1622-1)01 ismerjük. Különösen a Mankóbüki
Horválhok voltak a dunántúli evangélikusok buzgó patró
nusai és a Felsöbüki Fodorok. (l)t. chker. lört. 108.^
A szomszédos S z a k o n y . mint lentebb láttuk. 1528-ban
az eli)uszluU Szentkirálynak volt t'iliája és u esepregi Sólya
Máté volt ekkor a i)apjok. \ reformáeió korában azonban
Szakony anyaegyházzá lett csakhamar. Az 1557. évi jegyzék
szerint Alsó- és Felsőszakony mint Kőszeghez tarlo/ó
községek fizettek bordézsmát. Sojjron megye 1558. évi
oklevelében Pathy János és Török Pál mint szakonyi
lakosok említlelnek. Szakonynak 1591- 9(). Komáromi Chajji
Péter volt az első ismert ev. lelkésze. 1597-ben Sárvári
Mihály, 1599—1601. Zvonarics Mihály a későbbi püspök.
lfi();M)an Farkasdi Márton s 1607 óla Andreades Mihály
volt itt a lelkész. Fz utóbbi olőob a csei)regi jek's iskolának
volt rektora. Korai jeles tanítója is volt Szakonyni!<k:
Szenlniiklósi György 1597-ben és Slansich Mihály 160;5-ban.
Midőn a 80 éves Szőls Pál Lövőn 16;}1. a dunántúli iskolá
kat t'elsorolla, a szakonviról és .másokról is megfeledke
zett. (Vitéz Házi J. i. m^ 8. 1. Xagy I. i. m. II. 647. Prot.
Adattár VI. 44. Dt. ehker. tört. 109.)
Még a RéjK'e mellékéről néhány más gyülekezetet is
számba kell itt vennünk, melyekel később szintén az artikuláris Xemeskér gondozott. Ilyen I v á n , hol szintén volt
a Nádasdyaknak birtokuk. Voít egy .kelyhük. mely 1543.
készült. 1599-ben itt cvang. lelkész fizetett adót. A hívek
István és Márkus nevű régi lelkészüket emlegették. 16015.
úcv. ',]. ;i jeles Magyart István elnöklete alatt itt igen neve
zetes zsinatuk volt az evangélikusoknak. Bizonyos földeket
még 1604. előtt Xádasdy F\M'en(' engedett át az ivániaknak,
A i)atrónusok közt vannak Telekesi Török Ferenc és f.Víi,
Sárszegi Péter, és Hagymást Miklós özvegye Maróthi Zsu
zsanna. A hallgatók közt van Insel (Enscl) András és
Mátyás. Filiája Csér volt, a Csérvek származási helye.
(Ehk. tört. 10'5. 1.)
1^ é p c e s z e m e r e eleinte Iván filiája volt közös lel
késszel. Már a XVI. században elfogadta az ágostai hit
vallást. .\ 80 éves Szabó György vallotta 16:51-ben. hogy
régi öreg emberektől hallotta: amikor a pápista vaillás
innen kiszakadt volna, a templom földeit ezen helynek
négy udvarházbeli földesurai, az Ljszászi, Cziráki, Szojiori
1697. már tábornok, báró és gróf Széchenyi Györgynek volt a veje, DasztiA c' " Pásztory Ferenc volt az ispánja, de Sopronban is volt háza.
Az hbergényiek és Pásztoriak hitehagyásuk után emelkedtek magasabb rangra.
Hilvallókból üldözőkké lettek. Vitéz Házi J. i m. 6. 187 - 238. Prot. AdaUár
VI. 91. B. Szabó L. A Széchenyi csal. tört. I. 385.
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és Vas nemesek t'lei magukra és részük szerint való job
bágyságra osztollák. Anyaegybázzá csak 1631. alakult.
N a g y g e r e s d régi község, és a Gerestliek régi nemes
család, (ieresd nevű birtokot a csornai konvent 1JH9.
l'nyomi Balkó László, Laki Kaczor György és Vági Miklós
között osztotta fel. László geresdi plébánost Domokos
rábaközi főesperes és győri vikárius már 1420. említi. Az
1ŐŐ8. évi kir. adománylevél szerint Geresd is a sárvári
urodalomhoz tartozott, tehát a reformáció itt is korán
kezdődött. Evang. lelkészei is korán Jebettek. de ezek
közül csak az 1622. felavatott Eőri Pétert ismerjük mint
legelsőt. .\ templomhoz tartozott a viaszos rét , melyért
a bérlők évenkint 12 dénárt fizettek. így nevezték, mivel
karácsonyra gyertyát szoktak tőle adni . A prédikátori
házhoz annyi szántóföld és rét tartozott, mint más nemesi
házhelyhez. Három filiája volt: K i s g e r e s d , . J á n o s 
f a l v a és C s á f o r d . A jánosfai kápolna a török császár
Bécs alá mentében (1529) pusztult el és azóta puszta.
(Sopron m. oki. II. 54. 455. Adattár VI. 86. 9(). Ehker.
tört. 101.)
X e m e s l á d o n y is régi község és régi nemesi család
a Ládonyiak. Ládonyi Demeter bécsi diák már 1543. azt
írta haza édesanyjának, hogy bátyja, György immáron
tiszta lutheránus, annyira tanult és Körmendi Márton
deákkal csupa lutheránus könyveket vásárolnak. Ládonyi
Demeter Mihályiban is birtokos volt és az elpusztult temp
lom köveiből építtette a kastélyát. Wathay Ferenc a vitéz
kapitány és költő 1599. Vic-cai István özvegyét Ládonvi
.\nnát vette feleségül, akinek Lozson. Ládonyban és .Níihályiban voltak birtokai. Pórládonyban 1595. ovang. .'eikész
fizetett adót. A régi plébánia itt felház volt az iskolaház
mellett. Iskola itt eleitől fogva nem volt, hanem a fára
építtetett a ))redikátori ház mellé. A paj)lakot a régi plé
bánia telkén építették s ebbe e^v Dávid nevű lelkészt szen
teltetett fel a gyülekezet. Baranyai Máté 1628-1635 volt
-Xemesládony lelkésze, akit később is nagy hálával emle
gettek: szegény Máté j)redikátor, aki sörény ember volt .
A gyülekezet kiválóbb patrónusai: Szemerei István, Ke
resztúri Pál, Mesterházy Mihál}'^ és Benedek, Balogh .Mol
nár János, Tompa Péter, ez utóbbi kettő So))ron megvei
esküdt bírája. (Adattár VI. 75. Ehker. tört. 92. 103. 179.584.
Négy filiája volt Xemesládonynak:
Pórládony,
T o m p a h á z a , B e r e k a l j a , M e s t e r h á z a . Ez utóbbi
középkori oklevelekben Vesterháza néven szerepel és a
Vesterháziak is 1433 óta sűrűen fordulnak 'Cílő. Ez évben
Vesterházy Miklós osztozkodott rokonaival Vesterháza
falu birtoklásában. 1498-ban pedig II. Ulászló király meg
bízásából Westerházai Pál és János szerepel jnint tanú a
borsmonostori apát beiktatásánál. A reformáció korában
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már .Mcslcrliázy a iicvök. .Meslerliázy Piroska KiOO körül
Kéry Miklósnak volt a Iflcscge és sok Mesterházy szerepel
az egyházlálogalási jegyzőkönyvekben is. Meslerházy
Mátyás 1650. körül Sopron megye esküdi birája volt.
Mesterházán voll egy kis darab erdőcske, falu előli Bű
leié jobb kézre hogy mennének, jni'lyel eleilül fogva és
mósl is pap erdejének hivnak . (Sopron m. oklev. II. 112.
577. Adatlár VI. 77. Dl. ehker. tört. 102-4. 125.)
S a j I o s k á I n a k a középkorban Kaál voll a neve s
innen származnak a Káliak. vagy később úgynevezett Káldiak, mert a falut később Kaidnak is írják. A falu már
1212. említtetik. Káli Péternek 1U58. Dietrieh soproni biró
leánya voll a felesége. Káli Miklós feleségének. Ládonyi
Borbálának 1110. Ládonyban voll birtoka. I)omokos győri
vikárius 1420. Jakab kaáli ])lebánust is említi. Xiezki
Benedek és Kgyházasládoni László 1467. Kál és Ládon
között újabb halárjelet emeltek. A XVI. században Sajtoskál is a szomszédos falvakká! együtt korán elfogadta a
reformáeiót. likkor már Sajtoskál és Sajloskáld vagy csak
Káld a neve. Az 1557. évi dézsmajegyzékben a Xiczky urak
és Baghody Imre (utódai Bakody jiéven) említtetnek Kai
don, továbt)á Ivedig Barát .lános. Cdiinkó Márton, Krhart
Márton. Kovácsi Jakab. Pető András, Regi (lyörgy, Szabó
(iergely, Thol Máté és Simon káldi jobbágyok. A refor
máció után első lelkészük (icrgely volt, ez lakolt a Szenllászlói családtól vett új paplakban, b^zt követték Márkus
és And)rus nevű prédikátorok. \íz utóbbi a víz miatt nem
lakhatván a régi paplakban, ennek fájából új paplakol
készítetlek. Pái)ai Imre is lelkészük volt 160Í) körül s még
egy Málé nevű jjajjjok. A jegyzőkönyv Kozma-Domjánnak
is nevezi Sajloskáll. Bizcmyára Cosmas és Damianus test
vérek voltak templomuknak vcdő szentjei. (Sojir. m. oki.
I. 289. 013. II. 54. 447. Házi J. i. ni. 6. Í7. Adattár VI, (55.
l)t. ehker. tört. 104.)
S á g is anyagyülekezet voll. Bégi neve: Xagy-Ságh és
Xemes-Ságli. Az Í599. évi adólajsirom szerint cvang. lel
késze volt. VAsC) lelkészei közül Sutoris Miklós ismeretes,
;tki Sajtoskálon gyóntatta PáUi b'ábiánnét. 1626-ban Csapur
Jánost avatták fel sági lelkésznek. Filiái voltak: Kis-Ságh
cs Siinonháza (^Simaháza i s \ Az 1557. évi dézsmajegyzékben Sághon Fcrda Tamás, Sághy (íergely és a Finla urak
nevei fordulnak elő; Simaházán"pedig 'Pereslvén István és
lamás, továbbá Simaházi Jakab neve. (Házi J. i. m. 7.
l-.hker. tört. 106.
I - ó c s a Xlll, században a so|)roni johanniták birtoka
volt, melyei 1483. szerezlek vissza. A reformáció korában
?f .'^ .'"i.vagyülekezet. .Vz 1557. évi jegyzékben Xagylócson
Bcjczi Ambrus, Kislócson pedig Ludovici Károlv neve for
dul elő. 1628-ban a káldi születésű KeLemen xVlálvás volt
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a lelkésze. Filiái vollak: Hcréiiy és Hetve, ma Iklanberény
és Makkoslvc'lye. Helyei Háiiiil mesler, jiiint a nádori
lielylarló protoiioláriusa voil jelen Í')[)H. ji'il. 1. a soproni
városházán a jiieggvesi lázadás iigvéjjen. (Házi .1. i. ni. 2.'}<S.
Hhker. lörl. 107.)
Kzek az anyagyülekczclck későhi) mind az artikniáris
Xemeskér gondozása alá kerülnek, azért volt szükség rólok
megemlékezni.
in. Nemeskér, mint filia Horpácsot elhagyva,
Lövőhöz csatlakozik. 1603—1644.
a) Nemeskér a XVII. század elején. Lövő emelkedését látva,
ehhez vonzódik.
Kosztolányi (lyörgv lelkészüknek távozása után Xemes
kér a régi közé])kori kötelék szerint ismét csak Hor))áesnak lett a l'iliája, bár az iváni zsinaton l()f).'{. az a kérdés
is felmerült, vájjon nem rjkérnek a t'iliája akar-e lenni.
De rjkérhez esak a szoj)()riak csallakoztaik, a nemeskéricknek 1()0,'{ ntán ismét a ]i()r])áesi lelkész j)rodikált minden
harmadik vasárnaj)on. A Fentebbi Alsóiendvai, KÓLTI.
Donghó és líöri horpácsi lelkészeket az öreg 'l'óth Mihály
vitte ki szekéren Xemeskérre. Idővel azonban ez a buzgó
filia mind több hajlandóságot mutatott arra, hogy ad(lig
is, míg ismét anyagyülekezctlé erősödhetik, a hozzájuk
közelebb eső és szellemi és anyagi erejével is Horpács
fölé emelkedett Lövőhöz csatlakoznak.
Lövőnek, mint Xádasdy mezővárosának eleitől fogva
nagyobb volt az egyházi ambieiója. Ok már 1602. visszaulasítotlák az ajánlott niczki és ikervári pajx)! s olyant
kivántak. aki dicséretesen tudja a tisztéi betölteni. (Qui
eidem non ])raeesse solum, sed prodesse etiam jjossit
laudabilMer.) I^:s l(517-tő! kezdve esakugyain két olyan.
Wittenbergben is járt tudós lelkésze volt Lövőnek, akiket
Kis Bertalan j)üspök melleit az evang. Dunántúl Legkiválóbb egyházi vezéreinek tekinthetünk. .\z egyházi iro
dalomból ismert L e t h e n y e i István és a püspökségre
hivatott M u s a y (íergely vollak ezek. Lövőn többször
tartotta gyűléseit az egyházkerület is. .\ nemeskéri elöl
járók ezeken megjelentek s a helyszínén láthatták, meny
nyire túlszárnyalja Lövő Hor|)áesot. ahol a csornai pre
montrei barátoknak még miiulig birtokuk és ispánjok volt.
Ez a más vallású föklesuraság pedig nem volt kedvező
az evang. egyházra nézve. Lövőt ellenben a X'ádasdyak
kegyeikkel halmozták el. így i)él(láúl Nádasdy Pál gróf
I^ethenyei István lelkész kértére KilT-ben liz kőből búzát
rendelt a lövői iskola részére, amelyben öreg ifjak is
tanultak. Ebből az iskolából került ki a lövői születésű
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Vajda György kőszegi rektor, majd pedig gróf Erdödy
Bálintné udvari papja. Xein csoda tehát, hogy a neíneskériek mind jobban Lövő leié vonzódlak. (^Adattár VI. 47.
Payr Eht. Emi. 100. Ehker. tört. 120.)
Csepreg pusztulása (1621. jan. (3.) után azonban Lövőt
és vele Nemeskérl is feldúlták Collallónak és Esterházy
Miklósnak hadai. Az egyház vesztesége annál nagyobb volt,
mivel Nádasdy a jeles Lethenyeyt Csepregre hivla át a
vértanú Zvonarich Imre esperes helyére. De méltóképen
l)ótolta őt Lövőn a fiatal Musay Gergely, akit ide 1()2;5.
Zvonarich Miliály püspök avatott fel. Az új lelkész, aki
hamarosan lelt esperes és kerületi jegyző, még nagyobb
mértékben megnyerte a nemeskériek szeretelét és filiájukiiak Lövőhöz való csatlakozása IMusay idejében meg is
lörlénL Pedig a régi kapcsolatok felbontását az egyház
kerület csak nehezen szokta megengedni.
Mikor az erélyes és fiatal Kis Bertalan püspök 1631.
á|)rilis elején Lövőn és Horpácson az egyházlátogatásL
végezte, akkor még Nemeskérnek ezekhez való viszonya
nem került szóba hivatalosan. A jegyzőkönyv nem mondja
Nemeskért sem az egyik, sem a másik leányegyházának,
lebben Horpács filiájaként csak Lédec szerei>ei, valamint
Lövő mellett sem említik Nemeskérl, mint filiál. 1631-ben
még bizonytalanságban maradt a nemeskériek hovatar
tozása, de régi óhajtásukat bizonyára kifejezték már a
l)üspök előtt. (Adatlár VL 43. és 47.)
b) Kis Bertalan püspök egyházlátogatása Nemeskéren
és a Lövőhöz való csatlakozás 1633.
Hógi vágyukat csak két év múlva tudták megvalósítani.
1633. évi jan. 12-én ilyen szokatlan téli időben egy nagyobb
előkelő bizottság szinte ünnepélyes módon jelent meg
Nemeskéren egyházlátogatás és a függő viszony rendezése
céljából. Eiliákban az ilyen kiszállás nem is volt szokásos.
.Icleiivoll Kis Bertalan püspök és az* esperesek közül
Liilienvei István, Galgóczi Miklós, Ságodi Gergely, Terbócz
.lános és Serényi György a Kerület jegyzője. A földesurat,
Nádnsdv Pál grófot, a főtisztjei, nemes Guari Miklós és
\\illnycdy .lános (supremi familiares) képviselték. Neme.sker részéről |)edig jelenvollak: Musay Gergely lövői lelkész
es ker. aljegvző (ami feltűnő) és Mikó Benedek, Sopron
megye esküdi birája (assessor), Kéri György, Vajda Mihály,
Gallen Mihály, Lóránt Gáspár és más «nemesek , A céhmesterek (aedilui; Királv Mihály és Sári András voltak. A
horpácsi lelkész hiányzott. (Adattár VI. 79.)
l-.zek jelenlétében nyomozták és vették számba a
nemeskéri kis templomnak ( sacellum sancti Michaelis >
ingó és ingallan javait. Itt derültek ki azok d földek, rétek,
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lemplomi szerelvények, papi ruhák és 80 forint készpénz,
inelyekröl lentebb m á r szóltunk. Kkkor vallolla J^alog
Tamás, a 00 éves nemes, jnint iiagyanyjálól halloll (k)Igol,
hogy régente j)le])ániaház is volt Xeineskércll és pedig
azon a helyen, melyet most Veres Tamás bír a lemjjloim
előtt, a másik részén pedig út vagyon. Legleljebb Koszto
lányi leikésznek építhettek paplakol, jnert a rel'ormáció
elült Xcmeskér esak rilia voll. Vagy talán a leromboll és
szélhordotl régi zárdaéj)ülelet vélle J^alog Tamás plébániaháznak. Iskolaépületről és tanítóról ebben az egyházlálogalási jegyzőkönyvben jnég nines szó.
A fentebbi Balog Tamás a rendesen csak kápolnának

A nemeskéri r. kath. templom, mely a reformáció korától
1732-fg volt az evangélikusok birtokában.

nevezett kis templom földjeiről ezt vallotta: «A Seresben
birt az én nagyapám négy Jiold földet, kiről ke|)él is
adtának kél esztendőben. Egyszer azért az én nagya])ám
az erdőre menvén, a fáról leesett és a nagyapám nem
bírván magái, nem élhette a földeket és a nagyanyám azt
mondolta: fiam, h a n e m szántod a földekel, elveszik lőliink
az egyház számára.; Balog szerint ezeket és egyéb földekel
most Veres Tamás. Lóránt Gáspár, Semberger Máté és
Semberger Mihály bírta, a rétekei pedig Csizmadia l'ál,
Kéri (Ivörgv, Sári (iergely és Darabos Gáspár. (Adallán
VI. 80.)"
A kihallgalotl nemeskéri hívek az egyházlátogalók előtt
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most 1633: ugyan mind azt vallották, hogy Nemeskéri
Horpácsnak volt a filiája, de valósággal ekkor már Lövő
höz csatlakoztak, amint azt i 95 éves nemes Mikó Benedek,
a vármegye esküdt bírája (juratus assessor comit.) nyíltan
be is vallotta: A fára felől azl mondja, emlékezik róla,
hogy Horpácshoz való volt volna, de c e r t i s c o n d i t i o n i b u s Lövőhöz rendelték; fizetése mostan az prédikátor
nak flór. 10. Aceidentia ut in caeteris locis conformis.
E szerint Xemeskér a kerület ludta nélkül már is Lövőhöz
csatlakozott és a lelkészí járandóságot is megállapította,
líizonyítja ezt az is, hogy az egyházlátogatáson a lövői
és nem a horpácsi lelkész volt jelen. (Adattár VL 83.)
Az átcsatoláshoz azonban szükséges volt az egyház
hatósági jóváhagyás, amelyei most a vizitáció alkalmával
kérelmeztek a püspöktől és espiereseklől. A jegyzőkönyv
szerint erre nézve ez volt a halározal:
Ahol pedig nemeskéri uraim (noha megbízonyodolt
az, anak elölte a fölyül való lesláliókba'n, hogy ök min
denkor Horpácshoz lanciuam ad maternam ecclesiam
hallgaltanak) azl kívánják, praelendálván a messzevalóságot, a szent consisloriumlól, hogy szabadságot engedne
nekik, hogy ők szabad fárák lennének és sehonnét ne
íüggenének, hanem amikor és amint tetszenék ő kegyel
müknek i)ro libilu Lövőre, akár Ujkérre járhatnának
prédikációra, arra az ő kegyelmük inslantiájára így végzeit
;i szenl consislorium:
Mivelhogy a szabad akarait csak világi dolgokban is
nem hasznos és nem is tiszle.s.séges, sokkal inkább a
lelkeknek idvt^sségérc nézendő dolgok az Isten fiának a
Szí-nl Málé (^ap. 18. megírt határjával: Qui non audierit
ccciesiam etc. vannak berekesztve, línnek okáért ezen
niialisnak is semmi úttal magán való szaibadságol neau
állhattunk, hanem avagy régi anyai eklézsiájokal, a hor|)ácsit kelletik hallgatníok és attól függeníök, avagy a lövői
jiaroihiál anyai eklézsia gyanánt dcceplálniok, mind addig,
míg uz örök úr Isten az ö áldott szent igéjéneíí tiszta
|H-e(likáltatásál olt szolgáltatja és magoknak is valahai
prédikátor tartásra ezen helyben erejük és módjuk lehet.;^
lAdaltár VI. 85.)
A kerületi egyháztanács tehát szabadságot adott nekik,
hogy Lövőhöz csatlakozhatnak. Mint fentebb látni, Ujkérre
IS gondollak, a 114 éves Kéri Máté 1611-ben Kőszeghy
Lergely ujkéri lelkész jelenlétében íratta a végrendeletét,
de azért L'jkérhez csatlakozni nem volt komoly szándékuk,
s ezt a kerület sem engedte volna meg. így hát 1633 óta
hivatalosan is Lövő filiája lett Nemeskér. Az erélyes Musay
dergely lövői lelkésznek volt ebben bizonyára főrésze,
írl-f 1 "^''^^ '^ kerület jegyzője az ehlátogatásí jkönyvbe
lo33-ban a Lövőre vonatkozó 1631. évi feljegyzés után
pótlólag d következőket írta be:
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íFiliális Xemeskér. Boiia leinpli sive saoelli. Solutio
ministri sat. Kzen fára rendeltelett a lövői eklézsiához
tiliálisúl. Fizetése azért itt a jiiinislernetv t'lor. 12. Melynek
telének, úgymint hal forintjának megfizetésének najjja
Szent (iyörgy najjja. felének a na])ja pedig Szent Mihály
nap. Amikor pedig ide jön minden harmadik vasárnap
|)redikálni, tartoznak ö kegyelmük céhmester által ételi,
ilalt adni őkegyelmének. Az oskolamesleniek j>edig fize
tése flór. öl. l£z a fizetés örökös fizetése mind minislernek.
mind i>edig oskolameslernek. A több aecidenlalis provenlus
j)edig, úgymint keresztelés, gyóntalás és egyéb temetés
lelett való predikáláslul való fizetés szintén úgy mint
Lövőn in ecclesia maberna. (Adattár VI. 47.)
Kzzel a kerületi határozattal Xemeskérnek HorpácsióI
Lövőhöz való átcsatolása hivatalos szentesítést aiyert. De
.Xemeskérben továbbra is megmaradt az a törekvés, hogy
megerősödvén amagyül ekézel lé alakulhassanak, amint ezt
a céljukat Kosztolányi lelkész itlejében egy rövid időre
már meg is valósították. .Magok sem hitték, hogy mily
közel áll ez az idő és nem ilyen viszonyok közi kívántak
ők célhoz jutni. Musay (lergoly lövői lelkész, földesurának.
.Xádasdy I*\'rencnek váratlan hileha/gyása után kénytelien
voU már KMl. Xemeskérre menekülni.
c) A szomszédos evangélikus anyaegyházak.
L ö v ő 1631. évi egyházlátogalásáról még jnegjegye/zük, hogy itt a várost íiallen András és Szííts Pál nemesek,
I'ortics György bíró, Tersák .fános. Deák János, Obrán
Márton, Fejér Márkus, Jágodics Mihály és Varga Péter,
Kovács Baiázs gondnokok képviselték. A hívek Musay
lelkészt dicsérték, csak azl kérték, hogy «ö kegyelnie tótul
is néha-néha prédikállana némelyekért . Tehát voltak még
ide menekült horvátok, de nem sokan. Volt az egyháznak
egy «nyomtaloll tót graduálja> is. A lemi)lomnak voltak
földei a «törvényfánál > (akasztófa) és a várhelynéJ .
(iallen András, kinek a templom mellett voltak zsellér
házacskái, jogos tulajdonának igazolására olőniutatla a
város méltóságos levelét , melyet atyja (iallen György
még 1572. kapott s ezt a privilégiumot Xádasdy Ferenc
1599. is konfirmálta. A prédikátori ház a temjjlom meUellí
épült, de régebben még közelebb állt a templomhoz. A
lelkésznek tiz jobbágya s elég szántófö-kle és rétje van.
Az iskolaház zsellérház s csak négy hoki földje van.
Vidéki és német gyermekek is jártak az iskolába. A tanító
neve, sajnos, nincs feljegyezve. (Adattár VL 43—17. líhker.
tört. 118—424.)
H o r p á c s azzal sokat veszített, hogy Xemeskér tőle
elpártolt. .\z IGiJl. évi egyházlálogaláson jelen voltak a
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község részéről: Mendel Jakab biró, Czetől Benedek!
gondnok, Parragh György, Czuppon Benedek, Latz Pál,
Tőke Benedek, Rusa András sat. Lédeczröl is Török
Mihály biró és a földesúr, Xádasdy Pál gróf képviseifetében Thury Benedek horpáesi ispán (officialis allodii Horpács), később is sopronmegyei buzgó evang. patrónus.
A lelkész Rotarius Márton voll kit még 1619. avatott fel
ide a püspök. Művészi szép régi templomukban egy
aranyozott ezüst kehely és a szószéken egy bécsi csótár
volt. A templomnak 40 hold földje volt, melyről a bérlők
egy-eg>' köböl termést szoktak fizetni. És a cenzus fele
a templomot, fele pedig a lelkészt rlilette. A gógánfai és
iédeci határ között is volt négy hold földjük, ezt még
Xádasdy Ferenc parancsára kapták meg Galamboki Máté
csornai préposttól. És volt egy kis k e r e k e r d ő is 13 holdnyi.
A prédikátori ház itt eleitől fogva a templom melleit
az egyház földjén épi'üil és nem a többi ház rendjében,
l'^hhez is 37 hold föld tartozott. A haszonbérlők közt a
földek miatt villongás is támadt, azért látleletre, ad oculatam revisionem kellett kimenni, amelynél Nagy Benedek,
a csornai prépost ispánja is jelenvolt. A premontreiek
nek tehát most is volt itt biriokuk. Iskolaháza azonban
Horpácsnak soha bizonyos helyen nem volt, hanem a
mester ott tanított, ahol a > velál (község) rendelt neki
lu'lyet. így tehát az iskolának földjei sem voltak. Gabonát
és díjpénzt kapott a tanító is. Az egyházlátogatók elren
delték, hogy Xádasdy Pál gróftól meg kell kérni évenként
azt a palástot is, melyet atyja és nagy atyja a nemeskériektől elvett földek fejében adott a horpáesi papnak. Az
egyházlálogatás folyománya volt az is, hogy Galgóczi
Miklós fertőszentmiklósi esperes-Lelkész 1631. júl. 9. ismét
kijött Horpácsra és Rotarius Márton lelkész parochialis
jobbágyai között a földeket szétosztotta. (Adattár VI. 50—52.
l-:hker. tört. 115.)
U j k é r n e k is mint feaitebb láttuk, korán voltak már
lelkészei és tanítói. Xéha a nemeskériek is ezek szolgála
tával éltek, a két Szopornak i)e(lig ez volt az anyaegyháza.
U)()2. és 1626. egyházkerületi gyűlés is volt itt. A 114 éves
Kéri Máté 1611. Köszeghi Gergely ujkéri lelkész jelenlétét •'! í*^'^ 'végrendeletet. 1628-ban Ferrari András volt a lel
készük. t6;U-bon a püspöki egvházlátogatás alkalmával
pedig Albinus Fejér János, akit 1632. papi egyháztanácsos
nak IS m^választotlak. Volt tanítója is, ki 1628. jelenvolt
a (^epregi zsiiuilou, de nevét nem jegyezték fel. IJjkérneik
IS Xádasdy Pál volt a földesura. Vannak nemes és «nemleieir lakói, kik egyformán szántanak a lelkésznek. Van
meg itt lized és sedecima. Kehely négy van, egy töredezett
inoiistrancia, paj)! öltözetek és li szószéken kárpit. A pap';ik a templom földjén van. Az iskola pedig a régi plé-
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bánia helyén. Ujkér iskolája egyike a legrégiebbekiiek.
Ilt is jár a lanílónak sabbathaiis és; Szenl Gál kakasa.
1633-baii Xodil'icis Istvánt, a voit sárvári rektort hívták
meg lelkésznek. De 1634. m á r Serényi (ivörgy az iijkéri
lelkész, aki Krdélyből Tordáról vaíó, előbb szombathelyi
plébános és kanonok volt, 1620 óta pedig légrádi lelkész.
Xálunk is hamar megválasztották kerületi jegyzőnek. 1635ben Zdánensis Mihál}' az ujkéri lelkész, ki előbb szintén
sárvári rektor volt. 1637-ben Thomanides János az ntódja.
A hitehagyott Xádasdy Ferenc 1644. vétette el az ujkéri
lieanplomot, de az országgviilés 1646. visíjzaadtn. ('^tEhker. tört. 112. 1.)
A l s ó - és F e l s ö s z o p o r most ismét Ujkér f'iliái,
bár mint láttuk időnként saját lelkészei is voltak. Sajál
templomuk is volt. Az 1627. évi lövői kerületi gyűlésen
ezért nem voltak hajlandók arra, hogy az ujkéri temj)lomot is tatarozzák. Kis Bertalan püspök 1631. máj. í).
ide is kijött egyházat látogatni. Szojjorról jelenvoítak:
Szomay Pál, Sá^hi István, Meszlenyi Ferenc és Pál de
.\lsószopor. Szopori Ferenc de Felsöszopor, Czene Ferenc.
Felsőszopori (lyörgy István, Alsószopori -Vagy Pál és több
más nemes. A felsőszopori határban voU a kápolnácska,
melyhez a régi Czene, Szopori és Győrti családok 16 hold
l'öldet adtak, melyeket azonban most a rokon Kálmán,
Helyei és (Csikós családok a magukénak vitattavk. N'oH itl
egykor j)lehániaház is, amiivt a Czene rinmilia régi elemitől
hallolta, a temi)l()m mellett alszélről, s c melliell három
hold erdő kit pap gyakrának hivnak . 1646-ban ismét
külön lelkészük volt Skriba János, ki 1631. a nemesládonviaknak szolgált. (Ehker. töri. 113. Prol. Adattár
VI. 57.)
E g y h á z a s fa I v á n 1631. máj. 8. volt vizitáció. Lel
készi hivataluk ekkor üresedésben voilit, de a nemesek
közül jelenvoítak: Pá.sztory Gergely, Szomay Pál, Bazthy
Gergely, Tompa Menyhért, Pirithi István, Jorovils János
bazlifalvi gondnok; Völcsej filiából Thölösi Ferenc*) vár
megyei esküdt, Völc.sey Pál, Lóránt Imre gcmdnok és
íiógánfáról Nagy Benedek biró és Tóth János. Amint
láttuk, a leikésznek itt elég szép jövödelime voilt. <Iskola.
eleitől fogva nem volt, hanem a mostani nemzetes patrónus
urak é])iletlék az egész keresztyén hallgatósíiggal együtt.
Itt is járlak német gyermekek is az iskolába. Lelkésznek
ínég 1631. megválasztották Györvári Miklósi, ki 1612. innen
ment S^écsénybe. 1645-ben sárvári Te.xforis György a lel
kész, ki ez évi szepl. 16. írta Baztifalvi Bazti Margiit végrendelelét. melyben ez Egyházasfalva templomának is két
darab földet hagyott. Texioris Sopronba távozván, az
A Tölösyek ma is az Egyházasfalvi előnevel

használják.
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utódja itt 1647. Büki György lett. A gyülekezet csak a
gj^ászos évtizedben szűnt m«g. (Adattár VI. 52. Ehker.
tört. 114.)
B ü k ebben az időszakban is virágzó gyülekezeit. 1628
óta Hlinka László a lelkésze,, akit szülőhelyéről (Banovce)
Bánóczinak is neveztek. Valószínűleg ő volt őse a dunán
túli Bánóczi családnak. 1631-ben Breznóbányai Mihály,
1634-ben Zdani (Dan) Mihály, a volt sárvári rektor, 1635-ben
Textoris György, 1646-tól 1652-ig pedig Büki Mihály a
lelkésze, aki igen nehéz viszonyok között a csepregi alsó
templomban is szolgált. Kerületi gyűlés 1645 óta többször
is volt itt. A patrónusok most is főként a Mankóbüki Horváthok és a Fodor család. (Ehker. tört. 108.)
S z a k o n y is szépben fejlődött és kiváló gyülekezete
volt a kerületnek. 1612-ben Kis Bertalan, a későbbi püspök
volt a lelkésze, 1621-ben pedig Albini Márton. 1628—30-ig
Kőszegi .\ndrás. Finnek utóda Galli János, akinek özvegye
1647 is említtetik. 1646-ban a szakonyi születésű Fábri
Istvánt hivták meg Lozsról. Szakony ismeretlen nevű
tanítója jelenvolt 1628. a csepregi zsinaton. 1644 óta itt is
sokszor volt kerületi gyűlés. (Ehker. t. 110.)
I v á n lelkésze 1628—31. Bepka Márton volt. Az 1631.
évi egyházlátogatás szerint Telckesi Török Éva oltárterítöt
ajándékozott. .\ templom kikövezett padimenitnmos volt.
.\ parochiához 32 hold föld tartozott. Iskolaház csak nem
régiben épült Telekesi Török Ferenc kegyességéből. 1628ban ismeretlen nevű tanítójuk volt. 1642-ben pedig Lasnár
Gergely a tanító. Későbbi lelkészeik: Sutoris Mihály 1632.
Gvőrvári Ferenc 1634. Odor István 1646. és Kótay János
1652. (Ehk. t. 105. Adattár VT. 71.)
B é p c e s z e m e r e az 163Í. évi egyházlátogató jkönyvben mint ' filialis pro tempore Nagy Szemere ad Iván
spe<'lans említtetik. Iván és Szsmere közös lelkésze 1631.
Repka Márton volt. Ez időben Szemerei István, Halasi
.Mihály vármegyei esküdt, Újvári István^ Ajkay Péter és
:i 85 éves Káldi Demeter voltak a község kiválóbb patró
nusai. Szemerey Györgynek, aki anyai részről a későbbi
Péteri Takátsoknak is őse volt, a Zvonarics Mihály püspök
rokonságából származó Zvonarics Ilona volt a felesége.
Szemere még 1631. anyaegjí^házzá alakult s ekkor Szemciiyei György lett a külön lelkésze. Ekkor épített új
iskolát és így bizonyára tanítója is volt. 1646-ban Verbói
Mátyás lelkészt találjuk itt. Nemes Ujszászi Mihály 1655.
évi vallomása szerint Szabó Gergely egy rétet. Deli
FVrenoné pedig két hold földet hagyott a templomnak.
^ í í g y g t ö r e s d e n 1633. nov. 7. volt egyházlátogatás.
A lelkésze ekkor Eöri Péter. Jelenvoltak: nemes Csoma
Mózes gondnok, nemes Hölgvészi .\dám, Pathv János
vármegyei esküdt, Pathy .Miklós, Szabó Mihálv, Kis Imre;
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Kis Geresdröl Sibolti Sámuel, Csejthei (Csajtai) György.
Jánosfalvárói Fáncsi Pál, Törkönyi János, Kerecsényi
György vármegyei esküdt, Csát'orílról Balogh Imre, Xagy
János és más nemesek. 1637-ben Deési Istvánt avatták fel
geresdi
lelkésznek. Gotthard Miklós 164(5. mint geresdi
o
lelkész volt jelen a büki zsinaton. Musa\' püspök 164'9.
Philippi Fülöp Mátvást avalta lel geresdi lelkésznek, 1654ben pedig Pozsgay Mártont. (Adattár VI. 86. Fhk. tört. 101.:Í
X e m e s 1 á d o n y 1) a n is líí.Jl. május havában volt
az egj'házlátogatás. Lelkészük ekkor Skriba János. Jelene
voltak: Szemerei István de eadem. Keresztúri Pál de PórLádon, nemes Michaeleez Pál, Kisfaludi István, Petenye
András, Tompa Péter de eadem jnegyei esküdt. Bán István
de Berekalja gondnok, nemes Pribék János^ Kálócz Pál de
Pór-Ládon, nemes Mesterházi ,MiháK', Benedek^ György
és László sal. Skriba után Kopcsányi János lett a lelkész
1635 körül, akinek idejében a l'iatal Laysperger György
nyolc évig volt ládonyi tanító. Azután Lasnár GergelV
lelkészkedett itt 1646 54-ig. akit bepanaszoltak, mivel nem
akart parijiát tartani, hogy ugyanazon délelőtt prédikál
hasson Pórládonyban és Meslerházán is. Musay püspök
ez ügyben 1651. külön kijött Pórládonyba. A hitehagjott
Xádasdy keze ide nem ért el. a nemesek ei-ösen védték
papjokal és temj)l()mukat. vAdatlár VI. 75. Fhker. t.;103.
S a j I () s k á 1 () n 1631. máj. 12. járt Kis Bertalan püspök.
A lelkész itt ekkor Kopcsányi János volt, k,i azután Ládonyba ment át. Jelenvoliak. .N'iczki Boldizsár, Szemerei
István, Bácsmegyei .lános de .Xagyszigel, nemes Sághi
István, (Chernél .\mbrus szolgabíró, Szentlászlói Zsófia,
Estrakovits István özvegye, Móricz (iyörgy gondnok. Laki
Mihály biró. Ládonyi l'\'renc arannyai szőtt bársony
díszítményt adott a predikálószékre. Az egyház földjei
Cziráki .\(lám és liajki István birtokával voltak határosok.
1635-ben már bogyoszlói Kóla Islván, 1646-ban pedjg
Thomanides János volt a sajtoskáli lelkész. (Adattár VI.
65. Ehker. t. 104.)
S á g h o n 1631. Ljvári András volt a lelkész. Az egy
házlátogatáson jelenvoltak: Sághi István és András, Ferda
-Mátyás, (iurdats .Mihály, Kisságról Finta András és .Mihály,
Czompó .András, Simáíiázáról Bácsmegyei János de Xagy
szigel. 0-ui)pon Tamás és Gergely és még több nemes.
Bácsmegyei egy ón bajvtistcriumol ajándékozott és egj'
táblát csináltatott az oltárra, melyen a feszület és a felilámadás van kiábrázolva. A gyülekezetnek 12 hold földje
volt, mely a pap diófájáig terjedi. .\ lelkész minden har
madik vasárnapim prédikált Simaházán. Az iskolaház a
piébániaházhoz ragasztatott volt, de mivel (félelmes jnind
a plebániaház s mind a templom tőle , lebontatták s a
csordásházat rendelték iskolaháznak. Az iskolába német
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gyermekek is (cserébe adattak) járlak. Tanítóit nem ismer
jük. 1632-ben már Texloris (lyörgy a lelkész, azután pedig
I)()br()ni Gábor, akinek 1635-ben igen heves peres ügvö
volt Ferda Mátyás patrónussal. 165()-ben Németi Györgyöt
avatták tel ide lelkésznek, ki a nagyon is kiskorú Sibolti
Évát jegyezte el Kisgeresdről. (Adattár VI. 59. Ehker. 1.106.)
;
L ó c s o n 1031. Bánszky .\ndrás volt a lelkész. Az
egyházlátogatáson megjeleniek Farkas .\ndrás, Dukay
Tamás, Sőber Mihály, Mcszleny Péter, Döbrőczi István
.Msólócsról, Székely István, Berényi Miklós, Németh Mi
hály Berényböl, Hetyej Gergely, Mihály és István ez utóbbi
Vasmegye esküdtje. Mind ezek mint nemesek és patrónusok említtetnek. Kgy kelyhet Bocskay hada előtt a val
lonok vittek el Pongrácz Ferenc házából. Székely Istvánné
Újhelyi Zzuzsanna egy vont arany patyolatkeszkenőt aján
dékozott a szószékre. A templom földei 30 évig Czemetei
István kezében voltak. Ravasz Miklós deák 8 frtot adott
a templomra. 1640 4()-ig Nemsovai .\ndrás, 1651-ben
Miskolezi Mihály, 1652-ben Bessenyei István, 1656-ban
Dan Miklós volt a lóesi lelkész. 1656. és 1669-ben kerületi
gyűlés is volt itt. (Adattár VI. 62. Fhker. tört. 107.)
IV. Nemeskér mint anyaegyház és püspöki menedékhely.
Borús jelek a láthatáron. 1644—1671.
a) Musay Gergely püspök Lövőről Nemeskérre menekül.
A püspök, itteni munkássága. A nemeskéri iskola, Tükörös,
és Csernei tanító. Lövő visszafoglalása s ujabb elvesztése.
A két Szopor csatlakozása.
Nemeskér sokkal korábban lett anyagyülekezetté, mint
sem hogy remélhette volna. De sajnos oly viszonyok
között történt ez. amelyek magára nézve sem voltak
kívánatosak. Ujabb Xádasdy Ferenc ugyanis, a húsz éves
nalai gróf, Sárvárnak s a so|)ronmegyei Felsővidéknek
földesura, Dunántúl Krőzusa. akit étlesatyja és az egyház
kerület lelkészei a legnagyobb gonddal nevellek evang.
hiléhen, gróf l"",sterházy Miklós nádor rábeszéíésére s a
nádor leányával kötendő házasság reményében ifjúi könynyelmü elhatározással 1643. nov. 25. elhagyta apáinak
hitéi és áttért a római kath. egyházba. A hitehagyottak
rendes szokása szerint ezután kegyetlen vallásüLdözéssel
akarta elhitetni a világgal, hogy meggyőződésből s nem
önző számításból tért ál. Xádasdy Ferencnek ez az árulása
lordulópont a dunántúli evangélikusok történetében. A
^'•"/'.gzás után ezzel állott be az elnyomatás kora. A fiataí
gróf Fslerházy tanácsára jezsuitákkal vette magát körül s
nagy kegyetlenséggel űzte" el urodalmaiból az evang. lel-
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készeket és lanílókal. Lelki atyjának. Kis Bertalan püspök
nek is menekülnie kellett Sárvárról.
Így űzte el Xádasdy Lövőről, volt buzgó tanítóját,
Musay Gergely esperest is 1(544-ben és a lövői templomot is
elvette az evangélikusoktól. Musay feljegyzése szerint ezen
Felsövidéken akkor Lövőn kívül még a következő községek
vesztetlék el templomaikat: Bő, Ujkér, Keresztény, Horpács. Kövesd, Lozs, Ebergőcz, Pinnye, Pereszteg, Czenk,
Dávidczenk^ Hidegség, Boz, Homok,'Hegvkö. (Payr, Eht.
Emi. 137.)
Musay esperes Lövőről a l'illába, Nemeskérre mene
kült, ahol a nemesség vette öt oltaltaába. így a kis falu
nak most már lelkésze volt s ezáltal anyagyülekezetté lett.
De Musay Lövőhöz való törvényes jogát fel nem adva,
mindig csak exiliumának, száinüzetési helyének nevezte
Xemeskért. A volt filia ilyen móílon nagyobb jelentőséget
nyert. A Sárvárról elűzött Kis Bertalan i)üspök már 1644.
május 31. kerületi kis gyűlést tartott Xemeskéren s itt
történt, hogy a püspök Croek Joakim Ernő császári hadvezér kérelmére a königsbergi porosz Dieker Henriket az
Ölmüc mellett táborozó lutheránus hadsereg tábori lel:
készéül a nemeskéri templomban felavatta s Dieker ekkor
szimbolikus könyveinket is aláírta. Bizonyára az L Rákóczy
György ellen induló császári csapatokkal került ide ez a
protestáns tábori lelkész is. (Részt vett ebben az erdélyi
hadjáratban Esterházy Miklós nádor s a fiatal Zrínyi
Miklós, a költő is. Payr, Eht. Emi. 80. Ehker. tört. 126. ()82.
Musay Gergely, Wittnyédy István sojironi Jeles próká
tornak sógora és jóbarátja. 1637 óta már az ú. n. iFels'ővidék (districtus sujjcrior) esperese volt. Mint nemeskéri
lelkész is buzgó munkásságot fejtett ki. Iskolát építettek
s tanítót is hívtak. Xemeskér eisö ismert nevű tanítója
T ü k ö r ö s György volt, akit (bizonyára több évi szolgá
lata után) a himódiak és hövejiek hívlak meg 1659. júl. 22.
lelkészül. "Tiszteletes és böcsületes urunknak, ekkorig
való nemeskéri scholamesler urunknak nevezik s felava
tását kérik, ami szepl. 8. Locsmándon meg is történt. így
Lövőnek a régi jó iskolája is áttelepül Xemeskérre. (Adat
tár \T. 78. Egyet, levtár V. 10. ehlát. jkv. 25. 1. Eht. Emi. 93.)
Musayra azonban csakhamar nagyobb gond és felelős
ség is várakozott. Kis Bertalan halála ulán a büki gyűlésen
1646. aug. 13. püspöknek választotta meg a kerület. Xemes
kér ily módon püsi)öki székhellyé lett. de lelkészét igen
sokszor elszólították hazulról azokban a veszedelmes, há
borús időkben az egyházkerület dolgai. Xádasdy hite
hagyása és tcmplomfoglalásai után I. Rákóczy Györgj'
fejedelem a lincí békekötéssel kényszerítette a r. kath.
földesurakat, hogy a zavargások (disturbia) idején 1644.
febr. 3-ától 1645. nov. 30-ig elfoglalt templomokat adják
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vissza s az 1()4(). évi országgyűlés annak végrehajtására
királyi bizlosokat is küldöll ki. Musay mint új ])üsi)ök
ezekhez a biztosokhoz csatlakozott a nélkül, liogy erre
világi részről felhatalmazása lett volna. A visszaítélt temp
lomokat rövid istentisztelettel, hálaadó imával birtokba
vette. Igen sokat szenvedett ebben a körúljáljan, amelyről
igen értékes naplót is vezetell. (Itinerarium Gregorii Musay.
Payr, Ehtört. Kml. 135. 1.). 1647. aug. 28. Szombathelyen
és november 4. Sopron vármegye gyülé.sén személjesen
is megjelent, hogy a földesurak s különösien Xádasdy el
járása ellen tiltakozzék. 1649-ben is a sérelmek hosszú
jegyzékét terjesztette elő SzombiUhelyen és Pozsonyban.
Kőrútjában a kir. biztosokkal 164() őszén megjelent
hivatalosan Lövőn is. ahonnan két évvel előbb elűzték;
A biztosok 1646. kétszer is járUik itt. KIőször nem jöttek
ki, hanem csak Kövesdrc hivatták Lövő képvisielőit s a
megjelent hat vagy nyolc ember földesuruk Nádasdy
l*>renc kedvét keresve azt mondta, hogy szerelik az oda
rendelt (iubasich János horvát papot, és meg is tartják.
Kzérl azután meg is hagyták közöltük. 1646. iiov. 13-án
azonban az újabb biztosok, fziráky Mózes sopronmegyei
alispán, Bessenyei Islván kiskomáromi ka])ilány, Hanvay
I'erenc abauji és Bolka Ferenc ])á])aL követ, már szemé
lyesen kimentt>k Lövőre s ezek meggyőződvén arról, hogy
a hat szenátoron kívül a többi hallgatóság mind evang.
lelkészt kivan, a tem])lomol s a többi egyházi javakat
visszaítélték nekik. Távozásuk után azonban zavargás tá
madt a városban s Végre is az evangélikusok levén több
ségben, a templomot ezek foglalták el, Musay tüergely az
oltár előtt imádságol mondott s a jelenvolt r. kath. papot
kitették a paplakból. De nyolc nap múlva Nádasdy emberei
urodalmi lisztek állal bátorítva ismét elvették a templomol és visszahozták a misemondól. Musay i)üsi)öknek
ily dolgokat kelleti megérnie másodszor is a maga volt
gyülekezetében. A locsmándi r. kalh. főesperes is tartott
Lövőn 164(). caiionica visitációt. Ennek jkönyve szerint
Lövőn r. kalh; pap volt s a 41 birtokos (sessionali) közül
11 kalh. volt, a lobbi ereinek . Az 1651. évi r. kath. viziiláció szerint is kalholikus a pa]) és a lemi)l()m, de a lakos
ság legnagyobb része nem kalholikus. A soproni jezsuiták
naplóik szerint, 1650 körül itt térítés céljából missziót is
tartottak. .\z 1659. febr. 7. tartott egyházJátogatás szerint
csak 30 birtokos van Lövőn, de a nagv adóbehajtások miatt
elszegényedtek. 13 a kalholikus, a töl>bi eretnek. Csak a
nagy üldöztetés, a gyászos évtized után lesz reájok nézve
kedvezőbb az arány. 1697. évi vizitációjuk szerint már
274 a r. kath. és 82 az evangélikus. Ilyen eredménye lett?
az erőszakos térítésnek. (Győri püsp. jkvei. Dt. ehker.
t. 122. Vanyó A. T. A k a t h . r e s l a u r . Nyugatmagy. 106. 1.
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Mohi A. Lövő lörl. 34.)
De Lövőn kívül sokai küzilötl Musay (^sejrreg második
templomának megtartás'áérl is, melyei az 1640. évi ország
gyűlés szinlén visszailélt az evangélikusoknak. Wiltnyédy
István, Mankóbiiki Horváth Ferenc, Ebergényi János
szolgabiró és Gödi Imre kösicegi lelkész voltak a munka
társai. 1652. július 26-án írta Musay Gergely Pálffy Pál
nádornak a kegyetlen vallásüldözésről, hogy Csepregen
még 135 házban van lulheránus gazda. De mind hiába,
Perennyei András, az utolsó csejjregi lelkész halála után,
Xádasdy még ez évben 1652. jún. 4. ezt a templomot is el
foglalta tölök. Musay sok lievek'l és folyamodást írt ^t
ügyben is. Abban a levélben, melyei a esepregiek erdeké
ben Gödi Imre 1651. aug. 5. frl Musaynak Xömöskérre ,
ez a püspököt < minden háza iiéjiével egyetemben köszönti
s azt kivánja, hogy Isten a kisded ébregető vendéget is
nevelje nagynak az Ecclesiának elömentére s az kegyel
mednek szolgálatára". E szerint Musaynak már éltes korá
ban is fia született Xenieskéren, amint hogy voltak itt
Musayak még a XIX. században is. (.\daltár \'. 51. Ehker.
tört. 85.)
Nemeskéri hivatalos dolgainak jegyzékében olvassuk,
hogy Szentmiklósi János kajári esperes 1650. okt. IB-án
Örményi Miklóst, a volt csoknyai ref. lelkészt hozta magá
val Xemeskérre, a ])üs])ök lakóhelyére hil'vallási könyveink
aláírása és püspöki megerősílés céljából. Örményi ugyanis
a lébényi magyar templomban Szentmiklósi esperes jelenléiében ünnepélyesen áttéri hozzánk s valószínűleg Le
benyben és Lébényszenlmiklóson szolgálta egyházunkat.
Ugyanezen 1650. évben adta ki újra Musay püspök Lethenyey István, Semptei Benedek és Szenlmiklósi János es
peresekkel és Fábri István kerületi jegyzővel együtt az
egyházkerület régi agendáját és törvénykönyvéi és pedig
elég sürü igazításokkal és betoldásokkal. (.Vgenda 104 oklal
és Canones 56 oldal. Somorja 1650. nyom. Wechelius
András.^ Azután pedig nag\' buzgalommal látogatta a
l)üspök évről-évre az egyházközségekel, még a legtávolabb
levőket is; így például vizitációl tartóit a Fertő túlsó
partján levő mosonmegyei magyar és német gyülekezetek
ben is s ezekben a nehéz időkben is új templomokat avatott
fel Ruszton 1651. és Eöriszigeten 1655-beu. Kerületi kisg;y'ülés is volt ismét Xenieskéren 1654. iúl. 3-án. Itt avatta
fel Musay a légrádi születésű Ivánka Pétert, kit a somogymegyei Tarányba küldölt lelkésznek. Sok vesződsége volt
Domjáni Mihály martyánci lelkésszel is, aki lutheránus
nak tetette magát, de alattomban kálvinistái volt s a kél
prol. felekezet a martyánci templom miatt liosszú pert
folytatott egymás ellen. Musay ez ügyben 1655-ben Wittnyédy Istvánnal Pozsonyban is járt. A templom végre is
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az evangélikusoké lett s a némelgoiu-si zsinat 165."). nov. 25.
ez esetből kifolyólag liozta azt a határozatot, hogy minden
lelkész evenként saját esi>eresél(")l vegye az úrvaesorál,
hogy senki az ágostai hitvallás színe alatl ai kálvinistaság
magvát el ne hintse hallgatói között. (Dt. ehk. tört. 126.
2()ő. 481. ()3Ü.)
.\ kerület dolgai így sokszor vonták, cl gyülekezetétől.
Pedig itt sok gond és fáradság várakozott reá. Az e l l e n s ^
esak várta a jó alkalmat, hogy Nemeskér vallásszaliadsága
ellen is támadást intézhessen. Piiski János győri jnispök
niegbizásából Supijanich (iyörgy locsmándi r. kath. főesperes 1651. máj. 13-án Lövőn, 14-én pedig Ujkéren és
Xemeskéren járt vizitálni. De néhol az evang. nemesek J>e
sem bocsátoiták a tem|)l.oniukba. Suppanich ekkor még
nem követelte a nemeskéri temjilomol. Xemeskérről csak
azt mondja a jegyzőkönyvük, hogy van temploma, de j *
lelkészük nem kathoükus és pedig jnaga a szuperintendens
Musay .Mihály (sie) szolgál nekik. Xenieskért ekkor még
megvédték az evang. lakói, I>e az üldözött gyülekezetek
ből már ekkor is mind többen keresték fel a kis templomát,
amelyet esak kápolnának lehetett mondani. így tudjuk,
hogy 16()(). már Xemeskérre jártak az ebergőci nemesek,
akik eddig Lozsnak filiája voilak és L'jkér lelkészének el
űzése után, a két filia, Alsó- és Felsőszopor is Xemeskérhez csatlakozott, hogy azután cmiek legyenek hü leányegyházai mind e mai napig. Az új filiák csatlakozásával
Musayra is mind több lelkij)ásztorii gond és munka
nehezült.
A kettős hivatal és nagy elfoglaltság clilenére is Musay
püspök szakított időt arra, mint maga mcmdja! ezen.
nemeskéri exiliumában , hogy IBOl-ben összeírja az elvett
és még fennálló dunántúli evang. gyüliekezetek jegyzékéi
(Hegestum"), amellyel igen értékes forrásiralol hagyott az
utókorra. Kg>'ik utolsó funkciója v^oll még, hogy IGtíI}.
jún. 26. Kőszegen a nagyobbik ú. n. német templomban
lelkésszé avatta Szenczi Fekete István rektori, a későbbi
szomorú emlékű püspököt. Híí sejíítője és munkatársa volt
mindvégig sógora, Wittnyédy István, a soproni jeles pró
kátor. A sok gondtól és jnunkálól megfáradva ágyba dőlt.
16(J4-ben január 9-én a barkai kisgyülésen még lelkészeket
avatott, de már február havában elhunyt. A francia zsoldos
csapatok átvonulását tehát, melyek aug. 1. Szentgotthárd
nál a lörököl megverték, de Lövőt, X'emeskérl és a szom
szédos falvakat feldúlták és kifosztották, már nem érte
ineg.*"; Püs])öki utódját a háborús világban csak lOl).").
lebr. 11. választották meg. Hamvai a nemeskéri régi (a mai
r. kath.) templom alatt pihennek. Haynóczi és Hrabovszky
*) Payr S. Sz. Feltété István 21. Mohi A. Lövő tört. 35.
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szerinl jjüspöksége idején 145 lelkészi avatott fel összesen
cs az ö korában 220 volt a (lunánli'ili gyülekezetek száma,
líelegsége idején Fisztrovieh (iyörgy egyházaslalvai. büki.
majd kőszegi esperes-lelkész .segédkezeti meliielle. lizért
némelyek Fisztrovichot is nemeskéri lelkésznek mondják,
de lévesien.
Mnsay halála után a ncmeskériek a zsobuú születésű
idősb S o l n a y Islvánl választolták mi-g lelkészüknek, aki
1605. márc. 27-én még mint répeeszenierei lelkész írta alá
hilvallási könyveinket, luinek idejében IG68. cpílellek u
nemeskériek jjaplakot ex rundamento . Ilyen eddig még
nem volt. Musay tehát, i'igy látszik, esak valamely bérelt
magánházban lakolt. Ks Solnayval egy időben tanított itt
a második ismert nevű nemeskéri tanító ( ^ s e r n e i (Iyörgy.
Xeineskéren később is szívesen gyűlésezlek az egyház
kerület vezetői. Fisztrovit's (Iyörgy püspök is U)()8. nov. 115.
itt larlotl kerületi kisgyülést és itt a régi kis templomban
avatta tel az osztrák Ot'fenhasenbót való Weiszbeek Jánost
királylalvi (königsdorl'i) lelkésznek, akit később Pozsonyba
hívlak meg.*) Az üldöztetés viharai azonban Xemeskérre
is elhatottak.
b) Gróf Erdődy Bálintné ev. udvari papja Lövőn. A szomszédos
gyülekezetek üldöztetése.
Lövőn, amint láttuk, már 1G4(). megszűnt az evangéli
kusok nyilvános vallásgyakorlala, de 1650 elején egészen
váratlanul mégis evang. lelkész, a lövői származású V a j d a
(jyörgy, volt kőszegi rektor, hivattatott meg Lövőre, de
esak a várkastélyba udvari lelkésznek. .\ hitcihagyott
Xádasdy ugyanis a nagynénjének, báró Révay Zsófiának.
Erdődy Bálint gróf özvegyének (b. Révay Péter koronaőr
leányának) itt Lövőn adott menedékhelyet s mivel a k e ^ e s
nő ai)áinak evang. hilél semmi áron sem volt hajlandó
megtagadni, unokaöcese kénytelen volt elnézni, hogy vár
kastélyába evang. udvari lelkészi hivj(m. Vajda, (jyörgy
szép kéi)zettségű, az egyházi zenében is jártas lelkész volt.
Musay jjüspök Doroszlón 1650. jan. 11. egyenesen a grófné
papjául avatta fel ( in eoncionatorem aulieum dominae
magnífieae Krdődianae ) . Frdődyné Révay Zsófiát a dunán
túliak 1640. mint egyik legbuzgóbb jjalronájukat emlegették.
Flőbb Monyorókeréken lakott. Wittnyédy István volt |az
ügyvédje és képviselője az országgyűlésen. Lelhenyei István
kőszegi lelkész 1648. Cassai Andrásnak ;Az özvegység
*1 Szülei az üldöztetések elöl menekültek Pozsonyszentgyörgyre. Királyfalváról Batthány űzte el 1671. Sopronban is lakott egy ideig. Pozsonyba 1682.
hivták meg. Fia János Ferdinánd nemescsói leik. volt. Mária nevű leányát
Győrött 1712. Sipkovits Tóth János pápai leik. a későbbi püspök vette el.
Schniidt K. A pozs. ehk.-t 88. 1.
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siiiiyarú állapoláról
szók) köiiyverskcjéi a.jánli)tta és
ajándékozla néki. Monyorókerékcn az Kniödyek nem adlak
neki udvari i)apol, azért meneküli l.övöre, unokaöccsének,
itjai)!) Xádasdv Ferencnek birlokára. (Payr, Révav Judit
ló. 21. Khker. L 123. 684.)
Lelkésze, Vajda (lyörgy már Lövőről (ex Caslello Sicz,
melyet talán a fentebbi Perneszi építtetett) 1650. márc. 16.
irt egy igen érdekes levelet C.seiyregi (Kiránicz) Mihály
diáknak, akivel irott graduált készíltelefcl. E levéll>en
emiili Vajda, ki az egyházi zenére nagy gondot fordított,
a uyomltatott Csepregi (iraduált ezt az elveszett igen
ériékes énekeskönyvet. Asszonya ő nagysága ekkor már
igen erőtelen állapottal volt, azért nem távozhatott tíl
mellőle. Csak egy-kél évig maradhatott Vajda Lövőn,
l'rnője meghall. A gyülekezeLet a ])lébános aliigha bocsálolta be a kastélyban tartott evang. istentiszleletekre.
U j k é r e n Xádasdy Ferenc 1644. szintén elvétette az
evang. templomot, de a kiküldött J>i,zottság visszaadta.
16ől-ő3-ig Szili Ferenc volt a lelkészük. 1651. évi máj. 14-én
a r. kath. főesperes is tartott itt canonicg visitatiót, de
megjegyezte, hogy ezeknek is eretnek apostoluk van, mint
a nemeskérieknek s a hozzátartozó alsó- és felsöszoporiak
is mind eretnekek (acalliolici\ .\ büki gyűlésen 1659. lljkér
nevében Erliart Márton és Nagy János gondnok azt kí
vánta, hogy a két Szopor mint fii iák a paplak és iskola
építésében, a kertelésben s egyéb dolgokban is harmadosok
legyenek. Erre Meszleni Pál és Szopori Gergely szopori
gondnokok azt felelték: 'Nekünk szoporiaknak magánosan
való templomunk, oemeteriomunk (temetőnk) és kelyhünk
vagyon, ennek okáért mi azoknak épületihez vagyunk
kötelesek. .\ materna ecclesia paplakát főként azért is
nem akarlak tatarozni, mivel ez az áttért Xádasdy birtoka.
ll)()()-ban Xádasdy gyalogos katonái foglalták el az iijkéri
templomot és űzték el lelkészüket. Szili Ferenc azután
l()6i5. már Szilvágynak volt a lelkésze. A r. katli. főesperes
lOtii}. évi vizitációja szerint l'jkér is Xádasdy birtoka. A
lakosai újonnan megtért katholikusok. magyarok. < Ezen
a környéken, mondja, van néhány ereinek falu is, melye
kel csupa nemesek laknak, féktelenek és javíthatatlanok;
ezekhez nem is mentem el. Az 1697. évi r. kath. egyház
látogatás szerint Ujkéren 114 lélekből 80 volt katliolikus
és 34 evangélikus. (Ehkcr. tört. 113. Zsilinszky III. 202.)
A s z o p o r i a k temi)lomát is az 1662. évi ország
gyűlésre beadóit panaszlevél szerint Xádasdy Ferenc vette
el. Sz()])oron át Sárvár felé utazván a temető és templom
yj'í'in volt lakatokat leverette, helyükbe másokat rakatott
s iigy az evang. lelkészt, mint a helybeM evang. nemes és
nem nemes hallgatókat az istenlisztelettől elzárta, folyó
evi (1661) Invocavit (böjt) vasárnapján pedig Bácsi jezsuita
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a magához viil f^rőfi szolgákkal és kk-rikusokka! a lemploinol cU'oglalta. De KiTO után a kél Szopor lakói mégis
visszafoglalták a iclsöszopori k-mplomol, meri Szeliepcsényi
esztergomi érsek Oi'elsége nevében kövelelte azt vissza.
(Zsilinszky III. 202. Yanyó i. m. 107. 1.)
lís hasonló dolgok történtek másfelé is. Midőn az
e b e r g ö e i nemesek és jobbágvDk, múlt évi (1661) kará
csonykor istentisztelet és úrv.usorázás céljából Xemeskérre mentek, visszatértükkor Nádasdy gróf crdőörei őket
ruhájoktól és fegyvereiktől megfosztották s azóta senki
sem meri közülök saját felekezete pajjjához menni. Ekkor
1661. pünkösdkor foglalták el a b ő i református temi)lomot is a soproni jezsuiták Sárvárról jött német katonák
kal, A jyapol elüziék, javait elkobozták. (^Zsilinszkv III.
203. 204.)
H o r p á e s n a k az utolsó ismert evang. lelkésze, mint
fentebb láttuk. Holarius Márton volt. Xádasdy Ferenc
1644. febr. 3. és 1645. nov. 30. közöli az evang. klkészl innen
is elűzte. Az először itt járt kir. biztosok visszaítélték a
templomot, de az evang. hívek az urodalmi tisztek fenye
getése miatt nem merlek lelkészt hivni. A plébános pedig
Kövesdröl már misézni is áljárl. A második bizottsá45'
1646. nov. 13. újra visszaadta az egyházi épületeket és
földeket a hat jobbággyal cgyüll. 1660 körül végre is a
(soproni) jezsuiták erőszakkal foglalták eV a lem|)Iomol és
űzték el csúfosan a lelkészt. Az ulolsó horpácsi ev. lelké
szeket már nevük szerint sem ismerjük. 1663. febr. 26-án
Galoczlius István r. kalh. préjyosl tartott itt canonica
visitatiól s jeg>'zökönyvl)e véletle, hogy Horpács Xádasdy
I-'erenc birtoka, a tem])lom |)rofanizálva van és nincs még
újra felszentelve. A falu lakói mind újonnan megtéri
katholikusok és magyarok. Az l(i62. évi országgyűlésen
már a sérelmek közt szerepel a horjjácsi temj)lom elfog
lalása. (Zsilinszky III. 199. Dl, ehker. tört. 118. A locsmáiídi
esp. visil. 1663. Győri |)üs|). levlár.)
E g y h á z a s f a I v á n kivélelesen a gyászos évtizedig
is meg tudla tartani a nemesség az evang. lelkészekel.
1651 óla h'isztrovics György, a volt csepregi lanár és
későbbi i)üspük voll a lelkészük, akii Bükre s 1661.
Kőszegre hivlak meg, .\z ulóda a jeles Deselvics István
lelt. aki ilt hall meg l'^gyházasfalván 1670. jan. 11-én.
Szenczi Fekete István ])üspök hal naj>|)al később jan. 17.
lartolt ill egyházlálogalási, melyen jelenvoltak Alsó-Bazlifaluról Haraszi Mihály gondnok és Gyarmati Dávid, Völcsejrő! nemes .Xagy György és Döbrő.si Islván^ (iógánfáról
Xéniel .Mátyás. Foki Benedek és Boda Miháh' biró. .\
lanílójok ekkor Hazukká Illés, ITlolsó ev, lelkészük Légrádi
István volt, akit 1650. Felsőszeiiben avattak lel s aki 1662.
mint nemescsói lelkész írta alá a Concordia könyvét. Még
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IBTO-ben is Xemescsón volt. Nagy eMensége volt eig;^'házunknak TDasztit'aluban Pásztory Zsigmomi, Sopron megye
jegyzője, akinek a kőszegi Széchy Péter gróf írta 1670,
júl. 26. Bécsből, hogy a 'rarcsa-fürdőn összejött Sz. Fekete
István püspököt, Serpilius János soi)roni városbírói és
Sowitsch Kristóf soproni lelkészt Bécsben rebellióvál
vádolják. Eőri Mihály ifjú, Pásztory vacsoráján hallotta
ezt és azonnal megírta Feketének. Ez a Pásztory Zsigmond
1671. május 27-én Esterházy Pál főispáai falvaiból mintegy
40 horvát Jovaskatonál összetoborozván, ezxk az ő paran
csára Egyházasfalván a paplakba betörtek, Légrádi István
lelkészt mindenféle szidalmakkal illetve kegyetlenül meg
verték és kocsira téve Pásztory házába foglyul hurcolták,
a paplakon talált összes javait i>edig elprédálták. Temp
lomukat Pásztory május 31-én ünnepélyes precesszióval
foglalla el. A félholtra vert lelkészt azután megfélemlítés
sel és álnoksággal nyilvánosan a teimpiomban még a legrutabb hitehagyásra Is rákényszerítette. lly^n szörnyű
dolgok történtek Xemeskér vidékén már a gyászos év
tized elején. Horváth és Fábián r. kath. írók erről nejn
tudnak, szerintük Hegyi Pál volt az első egyházasfalni
plébános (1691—1706) a teiniplom elfoglalása után. (Ehker.
jkv. III. 112. 493. M. Sión 1864. 672. Payr, Sz. Fekete 47.
Ehker. tört. 115.)
A közeli sopronmegyei ev. egyházközségek közül a
gyászos évtizedig fennállottak jnég: B ü k (lelkészei: 1660—
61. Fisztrovich György, 1666—69. I'^ábri Gergely, 1670 óta
Fábri István; legtekintélyesebb patrónusai az 1669. évi ker.
gyűlésen Mankóbüki Horváth András, Balázs és Péter
voltak), S z a k o n y (lelkészei: 1651—59. Fábri Gergely,
1666—70. Laurentius János, a tanítója 1670. Saárosi alias
(^sima János), I v á n (Musay 1661. évi jegyzékében), X a g y g e r e s d (1659. Posgay Márton itt a lelkész, 1671. jún. 4-re
Sz. Fekete István zsinatol hiriletett ide, de «igen súlyos
okok miatt) elmaradt), N e m e s l á d o n y (lelkészei: 1646—
54. Lasnár Gergely, 1654—58. Zvonarics Sámuel esperes,
1664-ig Bakicsányi István, kit ekkor Légrádra vittek, S a j l o s k á l (Musay 1661. évi jegyzékében^, S á g h (1670. Tükörö.s György volt a lelkésze, az egykori nameskóri tanítója
E ó c s (utolsó lelkészeit nem ismerjük). K e r e s z t é n y
.Musay 1661. évi jegyzéke szerint) és R é p c e s z e m e r e ,
t'nnek lelkészei 1659—1663. Makoviczky Tamás, 1665. Solnai
István, 1670-ben Gubanóczi Tamás s mellette a tanító
l'ábri János. (Ehlátog. jkönyvek.)
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c) Szenczi Fekete István püspök egyházlátogatása Nemeskéren
1671. Solnai István lelkész.
Az üldöztetés szelét megérezve a szomorú emlékű
Szenczi Fekete István kőszegi lelkész és püspök az 1671.
év elején jan. 18-án egyházlátogatást tartott több sopron
megyei gyülekezetben, így Xenieskéretl is. Ezáltal is új
erőt akart önteni a vészedéiejnben forgó egyháztagokba.
Perennyei Bálint szécsényi lelkész, kerületi jegyző és a
szomszédos lelki pásztorok voltak a kíséretében. Nemes
kér lelkésze pedig ekkor idősb Solnai István volt, aki
Zsolnáról jött Dunántúlra s 16ü5. márc. 27. mint répceszemerei lelkész írta alá hitvallási könyveinket. A helybeli
nemesek közül jelenvoltak Meledenczy István, Szabó István
és Xemeskéri Kis Miklós, mind a hárman Sopron megye
törvszékének esküdt bírái, akikre az itt ülésező megyegyűléseken bizonyára nagy szükség is volt. Megjelentek
továbbá Orbán János, Király Márton és Bereczk Orbán
gondnokok
is.
ft
A felvett jegyzőkönyv szerint a falu közepén épült
régi t e m p l o m o t a temetővel együtt az elmúlt 1670.
évben javították ki. A toronyban egy harangjok van. Kelyliök keltő, az egyik ezüst, a másik réz, mind a kettő ara,nyozva. .\ szószék egyik takarójába (mappád a négy evan
gélista alakja van művészileg beleszőve. Az egyik oltárlerítőn pedig Ábrahám volt művészileg kiábrázolva, amint
Izsákot feláldozni akarja. (Ehlálog. jkv. 117. 1. Egvet. levt.
V. 10.)
Mivel Xemeskér Lövőnek voll a filiája, azért itt
p a r o c h i á l i s h á z emberemlékezel óta nem is volt,
csak most 1068. építettek fundamentomból újat a tempr
lomtól délre, egyfelől az iskola, másfelől pedig Krayczár
.'Vdám háza szomszédságában. Szándóföldek a parochiális
házhoz most nincsenek néhány elzálogosított szántóföldön
kívül, melyet a lelkész számára szoktak bevetni. Éven
ként hal holdat tartoznak a; hívek háromszor megszántani,
bevetni s termését a parochia kertjébe behordani.
Ugyanekkor, hogy a papi háznak állandó szántóföldjei
is legyenek, Meledenczy István a püspöknek kézadással
Ígérte meg, hogy keresztyén buzgóságlól indíttatva másfél
holdat, Szabó István vármegyei esküdi pedig kél holdat
ád a lelkész használatár,a az Árkos-rót és az iváni
út mellett. Megígérték, hogy az oltani többi birtokost is
hasonló adományozásra fogják felszólítani. De kikötötték,
hogy az elzálogosított földekből ez nekik majd arányosan
meglérítlessék. Hélje sincs más a panóchiának. mint az,
n\ely a földekkel együtt van elzálogosítva. Ezen mintegj'
két szekér széna terem, melyei a hívek tartoznak lekaszálni
s a paplak kertjébe behordani. Hogy ez az elzálogosítás
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mikor történi és kinek zálogosították el, azt nem tudni.
I.ehet, hogy Xádasdy Ferenc \'€tte zálogba. Ez annál valór
sziiiübb^ mert a, kivégzett Xádasdy javainak elkobzása után
volt itt I. Lipót királynak három szessziója.
.\ lelkésznek fizetnek a jobb módúak eg\'köböl gabonát,
melynek fele búza, fele rozs; a szegényebbek félköblöl, a
zsellérek önquilini) i>edig tehetségük szerint 25, 20 vagy
12 dénárt. Keresztelésért egy kenyerei és egy tyúkot. Eg\'házkelésért 5 dénárt. Fialalok esketéseérl 25 dénárt, h a
az egyik jegyes özvegj', 40 denárl, ha mindkeltő özveg^'.
akkor 80 denárl. Halotli beszédért 25 denárl. A három nagy
ünnepre adnak a hívek a lelkésznek egy pint bort. Beteg^gyóntatásérl 12 dénárt. Gyóixáshoz a gondnokok adnak
i)ort a község pincéjéből (ex communi cella). Tűzifát ren
desen 13 szekérrel, ha ez nem elég, akkor többet is szok
tak adni.
Az i s k o 1 a, mely már régebbi épület, a parochiális
ház mellett van. A mostani tanító C s i e r n e i György. Fize
tése 10 forint és 10 köböl búza. A tanulók pro una angaria
^egy kántorra^ negyedévre 25 denárl^ a német gyermekek
ilyenek is voltak} félforintot fizettek. Haliottkíséret ének
szóval 12 (ienár, ha éjjeli virrasztáson is énekel 25 dénár.
Minden háztól egy kenyér. A nagyobb diákoknak jószántokból egy forintára húst szoktak adni, de ez most, mivel
nagyobb diákok nincsenek, a rektornak jár. A nagy ünne|)eken a reklornak is e^y pint bort adnak a hallgatók.
Hégebben .Musay idejében tehát magasabb színvonalú volt
az iskola, nagyobb diákjaik is voltaik.
F e l s ő - és A 1 s ó s z o p o r filiákban azok, akiknek igás
barmok van félköböl búzát és félköböl zabol fizetnek.
.\kiknek nincs zabjok, azok 12' ^ dénárt. Akiknek nincs
igás barmok, azok fertály búzát és fertály zabot. Mind
egyik filia 4 - 4 szekér fát szolgáltat. Az accidencíákal úgy
fizetik, mint az anyaegyház. Van aranyozott ezüstkelyhök
és ugyanilyen lálcika (patella). Vaji fehér-feketén szövött
és egy másik török keszkenő (raantile). Templomuk Felsőszopor határában van a falu végén az országúi mellett.
Tornyában egy harang. A szószéken egy szőnyeg (tapes
vei lapetum), vulgo csólár dictum. Az oltárnak két térítője
m a p p a . Alsószoi)oron egy traktusban 18 hold templom
föld volt és ;j hold erdő. A nemeskéri lelkész a filiába min*len harmadik vasárnap és a nagy ünnepek harmadik
napján jár ki. És ennek arányában tartoznak a filiák is
i^ pajjlak építésében részt venni. (Fhlál. jkv. 119. 1.)
l"\'kele István püspök, aki másnaji 1671. jan. 19. már
Hépceszemerére ment tovább, amint látjuk, gondosan
számba vette az egyház javait. Bár meg is tarthalta volna.
Az itt felszámlált fizetése volt bizonyára Musay püspöknek
is, mint nemeskéri lelkésznek. És ehhez jelentékeny réssz^el
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járultak hozxá a szaporiak is. A vizitáció után Soliiaiy István
lelkész hamarosan elhagvla Xenieskért. Lehel, hogy a
püspök maga rendelte más helyre. Már 1671. ^pr. 4. írtak
a nemeskériek és szoporiak Röszegre a ijüspöknek, hogy
lelkészükéi megtarthassák. Látták bizonyára a veszedel
met, melv őket leiiyegeti. De Soln£\y, mé^is elment a vasmegyei Doroszlóba. 1672-ben máj. 16. már innen űzte el öl
Kuzmits Péter kőszegi plébános Széchv Péter gróf megbizásából. tEgyct. levt. l a 7, 170. Ehlát. "jkv. 416.)
V. A gyászos évtized Nemeskéren és a vidékén (1671—1681).
a) Nemeskért eltiltják a papválasztástól. Templomuk elvétele.
Simonides Jakab lelkész Pozsonyban és a komáromi börtönben.
Wesselényi szövetségében gyanús volt minden magyar.
A vasvári béke miatt még Lippay (lyörgy primás is tár
gyalni kezdett Zrínyi Miklósüal a íranciai segítség dolgában.
Pálfy Tamás nyilrai püspök és kancellár pedig Wesselényi
ügyében még Szelepcsényi tlyörgN' priniásl is bevádolta
Bécsben. A szövets.ég fejei: Wesselényi. Xádasdy Ferenc,
Zrínyi Péter és Frangcpán l-'crenc, mind r. katholikusok
voltak. És a klérus mégis a protestánsokra hárította az
egész vádat. Ily végzetes veszedelemben nem a haza meg
mentése, hanem a protestánsok kiirtása volt a főgondja.
Széchenyi (lyörgy győri püspök Mímlecuccoli császári had
vezérnek 1670. május 20-án ezt írta Szombathelyről: Az a
kél szegény ember ,Zrínyi és Fiákóczi, kiket a vérpadtól
megmenteni akart), egyik a harangozó, másik a mester,
az átkozott eretnekek zsinagógájában meg letl csalvia
általuk s íme az egyik nem tudott harangozni, a másik
nem tudott kánlorkodni. mert egyiknek se volt soha feje
a rebellióra. Azokal kell megbiintelni, kik őket elcsábíták.
(Pauler II. 56.) S így gondolkodtak a katholikus világiaik
is. Keglevich Miklós tornai főispán 1671. febr. 15-én írta
Szelepcsényi prímásnak: Az jó alkalmatosságot az caIholica religiónak promoliójára ne mulassza el, ínind ezen,
mind a más világon érdeméi veszi.' (Pauler II. 237.)
Ezt a «jó alkalmatosságot igyekeztek tehát a protestán
sok ellen kihasználni. Papi vezetés alatt vizsgáló bizottsá
gok
jártak 1670. Győrött, Pápán. Kőszegen s főként a
o
protestáns lelkészeket és tanítókat vallatták és fogták
gyanúba. Széchenyi püspök ]>edig a templomok elfogla
lását kezdte meg. 1671. míjj .14-én íjiár a kőszegi német
templomot is elfoglalta s azuián papokkail és német, horvát
katonákkal sorra jártiik a városokat és falvakat. így került
a sor 1671. már Xemeskérre is. A püspöki vizitáció és
utolsó kerületi gyűléseink nem tudták gyülekezeteinkeU
meiímenteni.
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Solnay István lelkész távozása nagy veszedelmet hozott
Xemeskérre. 1671-ben július 4-cn ugyanis Egyed István
sajtoskáli számtartó (rationista) a királyi fiskus nevében
tiltakozott Nemeskér egész községe előtt új evang. lelkész
nek választása ellen. És pedig azon az alapon, hogy I. Lipót
király ö felségének is van Nemeskéren három szessziója
(trés coloniales sessiones). Tehát ö felsége ott a legfőbb
patrónus és így királyi engedély nélküli nem szabad oda
evang. lelkészt bevinni. A három telek alatt, azt hiszem,
a számtartó csak a Bécsben 1671. ápr. 30. lefejezett gróf
Nádasdy Ferenc elkobzott földjeit érthette. Szegény Nádasdynak vére jóformán még ki sem hűlt s íme vagyoná
nak elkobzását az egyház szemfüles szolgái (valószinüileg
az a Bangha páter által úgynevezett szerzetesi könnyű
lovasság) már is a protestantizmus ellen használták fel
még ilyen kicsiny vidéki helyen is. Széchenyi György győri
püspök és kalocsai ér.sek Gálos Gergely lövői papot akarta
Xemeskérre rendes plébánosul beültetni, de a nemeskériek
tiltakoztak ellene és nem bocsátották be. Ebből is látszik^
hogy az evang. lakosság itt még mindig nagy többségben,
volt, bár amióta Xemeskér vármegyei székhellyé lett,
mindig több r. katholikust telepítettek ide.*)
A nemeskérieknek sikerült Simonides Jakab személyé
ben még egy új evang. lelké.szt is meghivniok. Simonides
felvidéki volt. Egyik rokona, Simonides János somog\'iharosi lelkész 1631. turócmegyeinek írta magát. Az ide
került Simonides Jakab 1651—59. Mórichidán volt lelkész,
1655-ben alesperesnek is megválasztották, 1665-ben pedig
a sopronmegyei Xémetibe hivták meg és innen ment
Xemeskérre 1671-ben, ahol még két-három évig volt hiva
talban. A nemeskéri templomot Széchenyi püspök emberei
1673. vagy 1674. vették el. Ekkor Simonidesnek is mene^
külnie kellett, aki Szeliepcsényi pozsonyi törvényszéke elé
is 1674. márc. 5-lkére 'meg volt idézve és ott meg is jelent,
A reverzálisokat nem írta alá s e miatt busz társával együtt,
akik közül csak Köpeczi Balázs szkárosi lelkész volt re
formátus, hajón Komáromba szállították, ahol Drahosóczi
-Vndrás várkapitány undok és sötét földalatti börtönbe
záratta őket a török foglyok mellé, ami halilátlan volt a
keresztyén világban. Vele volt Zsédenyi István a dörgicsci
és Bugányi Miklós a sajógömörei lelkész is^ ajcik áLlhatar
losak maradtak mindvégig. A többi 17 lelkészt Kocsi Csergő
Bálint tótoknak mondja. Ezek a szenvedésektől megtörve
Hofkirchen Lajos komáromi várparancsnok utján Szelepcsényihez és Kolonicshoz folyamodtak, hogy most már ők
*) Bangha B. a maga rendjét e szavakkal jellemzi „a pápa egyetlen
szavára könnyű lovasságként, fürge tisztekként azonnal odavágtatni . . . Lásd:
A jezsuita rend és ellenségei. Bpest 1928 9. 1.
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is lemondanak reverzálissal lelkészi hivalailukról, amíg
majd ö felsége másként nem intézkedik. Ezek közt volt
Simonides Jakab is. De a kegyellen főpapok a. prédikátorok
gyengeségét látva most m á r nem érték be a lemondással,
hanem a hilehagyást és áUérést követeilék tőlük. '.] -\
hónapi kínlódás uLán, c-sakhogy az undok raboskodáslól
(hidak, csatornák, pöcegödrök tisztogatásától) szabíululjanak, legalább színleg, erre is elszánták magukat. Zsedényi.
Borhidai, Edvi Illés és Szentmiklósi hilhősök példája nem
tudta őket az árulástól vísszatarlani. .ludáspénziil őO, 30
vagy 24 forintot és egy-egy olvasói kaptak fejenként Ilyen
árulás után Simonides többé nem mutatkozhatott Nemeskéren, sem az egész Dunánlúl. Xincs is szó róla sehol.
Rokona, Simonides János beszlert-ebányai rektor elment
a nápolyi vitra is, közel volt már a gályákhoz, de haláiriii
kínzott Kdví Illés és (iócs Mihály példájától megrettenve.
Masznyík 'lóbiással együtt megszöktek. vSimonides János
Galéria Omniuni Sanclorum míivélien írta meg ;i gálya
rabok történetéi.*)
Ilyen körülmények közölt lOglaJták el Dunántúl a
többi evang. templomokal is. Kgyházasl'alva Siorsát, Légrádi
István lelkésznek illeni jnegkinzalásálmár lentebb láttuk.
Az 1(381. évi országgyűlésen Nemeskér, l'jkér, Xagygeresd.
Hépceszemere, Xemesládony lemi)lomaínak elfoglalását
panaszolták fel az evangélikusok. Hészletesebben ismerjük
Pozsony, (iyőr. Kőszeg, Sopron, Huszt, Eéi>esfalva, Balf.
Ágfalva, Harka. .Meggyes vallásgyakoriatának megszünte
tését, templomaik elfoglalásai és lelkészeik elüzetésél. Csak
Sopronnak engedlek magánházban ovang. islenliszlelelet
Eggenberg hereegnő és a bécsi evang. kövelek kedvéért.
,l()7r)-ben 1. Lipót Nagyvázsony, Pápa és Légrád véghelye
ken is megengedte, hogy i)roiestáns lelkészek prédikálhas
sanak a katonai őrségnek. l'",gyéb helyeken 1. Lipót uralma
alatt mindenütt szünetelt a pmlcsláns vallásgyakorlal. Leg
feljebb titkon rejtekhelyeken és álruhában szolgáilhattak
egyes lelkészek, aminl ez Rábaközben c-s a l-elvidéken is
megtörténi. Xagygeresdről találjuk felijegyezve, hogy az
ide behelyezeti Xigri Izrael |)lél)ános, nem lievén kathoilikus
hívei, l()7()-ban elment és 1()77 óla Iványi Mihály lett
Xemesládonv és (ieresd lelkésze. J-arkas M. A nagvgeresdi
gyűl. tört. 8' 1.).
•
',
b) Nemeskér, mint vármegyei székhely. Széchenyi György püspök,
a „Felvidék" új földesura.
Xemeskér, a kis község, már a XVII. század folyamán)
nagyobb jelentőségre jutott az által, hog>' Sopron vár*) A nemeskéri Simonidest lásd : Lampe-Ember, Hist. Ref. 809. Burius
Micael 104, Thury E. Adalékok 8. 1. Rácz K. A pozs. törvszék 11. 180. Payr
S. Eht. Emi. 72. Dtuli Ehk. Tört. 93. 396. 475.
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megye már 1651. évi okt. 10. hozott egyhangú határozattal
törvényszéki üléseinek .széklieiyél (sedesjudiciaria) Fertő
szentmiklósról ide tette ál.*) Míg az.erőszakos térítések és
a tömeges áttérések meg nem kezdődlek, evang. egyházunk
nak ebből haszna is volt, mert Xemeskéren sokszor for
dultak meg evang. szolgabirák és esküdtek, akik .mint
palrónusok a gyülekezeteknek is jó szolgálatol tehettek,
így például már 1654. május 26. is a nagygeresdi hívek a
nemeskéri megyegyűlésen kérték fel az evang. Ebergényi
János szolgabírót, hogy a viaszos rét ügyében menjen ki
hozzájuk, aki azután jún. 1-én a püspök és több lelkész
valamint Chernél Miklós . és Mcsterházy Mátyás megyei
esküdtek társaságában meg is jelent Geresden és elintézte
a peres ügyet. (Várm Protoc. 11. 368. Ehker. tört. 102.) .
Több helybeli evang. nemes is, mint Meledenczy és a
Xemeskéri Kissek, könnyebben és sűrűbben vehettek részi
a megyegyüléseken és egyházuk ügyében is felszólalhat
tak. De Xemeskéren gyülekeztek ám össze gyakrabban
az Qvangélikusok ellenségei, a hitehagyoll Xádasdy Ferenc
gróf és ennek túlbuzgó tisztjei, akik elsősorban magát a
községet akarták áttéríteni és a régi templomot az evaaigélikusoktól elfoglalni. Voltak me^yegyülések még ezentúl
is Xémetiben, Lozson, Visen, Csepregen és más községek
ben is, de legtöbbször és rendesen mégiis Xemeskérre
gyűltek össze a vármegye urai. Az illeni kis buzgó gyüle
kezet és annak lelkésze, tanítója, temploma és iskolája
mind nagyobb figyelem tárgya lett úgy a jó barátok, mint
az ellenség szemében. A vármegye 1669. külön házat is
vásárolt Xemeskéren megyei székhelynek. De nagyobb
helyiség ebben most még az áté])ítés előtt nem volt s a
megyegyüléseket, ünnepélyeket a régi kis templomban
tartották, mely ekkor még az evangélikusok birtokában
volt. A megyeház építési költségeire minden egyes porta
után 50 dénárt vetettek ki. 1671-ből a vármegyei gyűlésnek
három nemeskéri evang. tagját ismerjük, a fentebbi Mele
denczy István, Szabó István és Xemeskéri Kis Miklós
esküdteket. Az utóbbinak családja nagy jelentőségre emel
kedett. A királyi rendeleteket a jnegyegyülé.seken hirdették
ki s így az egyházra nézve kedvező vagy kedvezőtlen intéz
kedésekről a nemeskériek értesültek első sorban. A község
nek már csak ez a székhelyi jellege is arra sarkalta .a
nemeskériekel,. hogy jeles papot és tanítót.'-Yálgsgzanak és
jó hire legyen az iskolájuknak. Viszont az üldöztetések
idejében pedig azért volt Xemeskér helyzete notíézebb,
mert a helj'ben ülésező vármegye nagyon'is Szemmel tarlotla s könnyen fátehette a kezét.
* A F. Szentmiklöson okt. 10 megválasztott (Mankóbüki) Horváth György
alispán (1651—54.) még evang. volt. A r. kath. Aszalay György és Szalay
Gábor s az evang. Rátky György voltak vele szemben jelölve. (D.-tuli ehker
tört. 334. 1.)
4*
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És i'ijabb veszedelmet jelenteti Xemeskérre nézve az a
változás is, hogy a Bécsben lefejezett Xádasdy Ferenc gróf
nak elkobzott birtokait, Sárvár várát s a "hozzá tartozó^
úgynevezett '<Felsővidéket> a kincstártól 1677. Draskovich
Miklós gróf vette meg, ez pedig, mivel pénze nem volt. a
gazdag Széchenyi György győri püspöknek zálogosította el.
Ez lett tehát most a földesúr is Csepregcn, Nagy- és Kisczenken, Lozson, Lövőn, Ujkéren, Horpácson, Gogánfán.
Ivánban, sőt voltak birtokrészei Xemeskéren és Alsószoporon is. A püspök és örökösei mind buzgóbban foly
tatták az erőszakos térítést az evangélikus falvakban s
ezekbe mind több r. katholikusl telepítettek be. Széchenyi
György már mint esztergomi primás ezt a <Felsővidéket>
hasonló nevű unokaöccsének adományozta, aki a grófi
rangot is megkapta. Az erről szóló diplomát 1697. a nemes
kéri templomban hirdették ki a megyegyűlésen. És 1698.
ápr. 2. is a Széchenyiek ügyében volt megyegyülés Xemes
kéren. Ez az ifjabb Széchenyi György gróf, a primás öccse,
még a bátyjánál is türelmetlenebb volt. Leányát, Júliát,
báró Ebergényi László tábornoknak adta feleségül, aki
Daszlifaluban lakott s 1697-ben Pászlory Ferenc volt az
ispánja. Az Ebergényiek, Pásztoryak nem régiben még
evangélikusok voltak, most pedig üldözik elliagyott hitfcleikel. Szédiényi, az új gróf 172(). panaszkodva írta vejé
nek, hogy soproni házának a lutheránus Löffelholz tábornokné lett vétel útján a felső szomszédja: Hitemre, in
kább kiköltözöm házaml)ól, mintsem lulheránust szenved
jek a szomszédságomban, fis mégis lutheránus volt az
orvosuk (Gensel Ádám), a zenelanítójuk (Wohlmulh János),
talán még a prókátoruk is.*)
A vármegyei székhely és az új földesuraság, amint
látni fogjuk, erősen befolyásolja majd a nemeskéri artikuláris egyházközség életsorsát.
HARMADIK RÉSZ.
N e m e s k é r a z artíkuláris e g y h á z a k é v s z á z a d á b a n
1681—1781.
VI. Nemeskér mint artíkuláris egyház a régi kistemplom
birtokában az első félszázadban 1681 — 1731.
a) Nemeskér neve a törvénycikkben. Nehézkes szervezkedés
Thököly idejében. Asboth János, Thököly volt udvari papja
(1681 — 1691). Füstös Márton tanitó.
A gyászos évtizedben, midőn országgyűlések és a
nádor helyeit idegen papi ember, Ampringen Gáspár, a
*) B. Szabó S, A Széchenyi csal. tört. I. 388. 412. 446. 727.
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német lovagrend nagymestere, mint kinevetett kormányzó,
vezette az ország doígait, minden jó magyar Forrón óhaijtotta az alkotmányossághoz való visszatérést, csak a fő
papság nem kívánta ezt. Ennek minden ambícióját kielé
gítette a fényes sikerrel kecsegtető eretneküldözés. I. Lipót
ban magában is, mielőtt Ampringent kinevezte volna,
lelkiismereti kételyek támadtak, de három jezsuitából, há
rom más szerzetesből és egy világi papból állló bizottság
nyugtatta meg, hogy nem vét az esküje ellen, mert Magyar
ország a fölkeléssel eljátszotta alkotmánvát. (Szilágyi S.
M. X. Tört. VII. 319.)
Széchenyi (lyörgy győri püs[)ök ekkor mondotta,
hogy míg egy jjiébános él Magyarországon, soha gyűlést
nem admittál . Es a soproni Szent Mihály-templomban
egy jezsuita prédikálta: Sokat beszélnek az országgyűlés
ről, de én a nyakamat teszem rá. hogy neim lesz mieg.>
Féltek, hogy a magyar prédikátorok gályaraibsága és egyéb
nemzeti és protestáns sérelmek is szóhoz jutnak. De
Thököly Imre gróf fegyverei mégis rákényszerítették I.
Lipótot, hogy az országgyűlést 1681. Sopronba összehívja.
.\ sérelmek felterjesztésével és hosszú vitákkal tárgyalták
itt a vallás ügyét. .V r. kath. rendek, akik mögött kolonics
állott, nem tudtak megegyezni a ])rotestánsokkal. Esterházy
Pál herceg, az új nádor sem bírta őket kibékíteni s így
a király bölcseségének kellett a vitás ügyet eldönteni. Az
ilyen királyi leiratok és döntések pedig a gömöri követ
szavai szerint úgy készültek, hogy palatínus uram vitte
az érsekhez, onnét Hocherhez, úgy fúrták, faragták az ő
felsége resoíutióít . (Zsilinszky III. 510.)
Egy ilyen királyi rezolucíóban 1681. nov. 9-én fordul
elő Nemeskér neve először Vadosfa, Nemesdömölk és
Xemescsó mellett. (Zsil. 488.) És ennek aliapján készült az
1681. évi 26. törvénycikk, mely Nemeskért is ú. n. artikuláris gyülekezetnek teszi meg. Nem nagy és népes,
hanem inkább kisebb falvakat választottak ki ilyen artikulárís hclyekül. Talán az is számba jött, hogy Nemeskér
vármegyei székhely, ahol könnyű lesz az evangélikusokat
féken tartani. Ezek pedig annak örültek, hogy itt megvan
a másfél század óta birtokukban levő kis tenrplom, s hely
ben és a környéken a buzgó, áldozatkész és lélekszámra
nézve is tekintélyes evang. nemesség. Ekkor még senki
sc(m gondolt arra, hogy a törvénycikk a szabad vallás
gyakorlat mellett régi templomukat is ne biztosította volna
számukra. Vadosfa és Nemeskér a fenliebbi artikulus által
'i3gy jelentőségre jutott a vármegyében, mert nem sok idő
lelt bele és Sopron városán kívül csak is ezen két faluban
engedte meg a felsőség az evangélikusoknak a nyilvános
istentiszteletet.
Az 1681. évi 25. és 26. törvénycikkek nem eléggé vilá-
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gosqk és egyes szakaszai egymásnak ollenmondanak. A
bécsi békére hivatkozó és az általános valliásszabadságol
kimondó szakasz alapján So])ron megyében is a volt anyagyülekezetek majdnem mind lelkészt hivtak és ismét meg
kezdték vallásgyakorlatiikat. A kiküldött kir. biztosok és
a feiadott kir. rendeletek azonban tiltakoztak ez ellien. A
vitakérdés már jó három hónap múlva a törvény szenteíjítése után szóba került Xenveskéren Sopron megye lfi82.
ápr. 6-án tartott közgyűlésén. Tallián István jegyző itt az
új törvényeket magyarra lel'cM-dílva felolvaista. Felsőbüki
Fodor János volt országgyűlési követ azonban miként ezt
a protestáns rendekkel már a diétán is megtette, itt is
protestált a vallásügyi 25. és 26. cikkely ollen. Erre F>sterházy Pál nádor és Draskovich Miklós országl)iró küldöttei,
Fabiankovics János, Tar Mih;ily és Sárkány János szintén
protestáltak: ha az evangélikusokiiaik nem kell a törvény,
akkor hát annak kedvezményeivel sem élhetnek. Ki akar
itt protestálni? — kérdezi most F'odor — a nádor és az
országbíró, akinek szabadságunkban kellene bennünket
megvédeni? Az ő protestációjuknak semmi törvényes alapja
sincs, sőt ellenkezik a kir. di])loraával és a törvényekkel.
Az evangélikusok tiltakozásának ellienben törvényes alapja
van.) Majd Kuzmich Péter győri kanonok is ])rotestált az
új törvény ellen Széchenyi (iyörgy püspök nevében. Azt
hallotta, úgymond, hogy az ágostai és helvét hitvallásúak
már lelkészeket és tanítókat is hivtak a győri püsjjök jogai
nak sérelmével; ö tiltakozik ez ellen és ha valami kár éri
őket, a maguk vakmerőségének tulajdonítsák. t > r e ismét
Fodor felelt meg: Mi köze van a győri püspöknek az
evangélikusokhoz, midőn mi az ő jurisdictiója alá nemi
tartozunk, ezután a plébánosoknak nem is fizetünk, haneni csak a magunk ])re(likát()raiudk. Ami i>edig a i)üspök
fenyegetését illeti, úgy készüljön mi reánk, hogy vagy ő
nagysága emészt meg bennünket, vagy mi ő nagyságát.
I'elsőbüki Fodor János o szavakat háromszor is ismételte
a megyegyűlés előtt és Tallián jegyző kérdésére az összes
evang. nemesek kiáltották: Amit Fodor mondott, azt mi
is mondjuk, írja tehát, hogy a megyebeli összes evang.
nemesek nevében protestált. Mily bátor és önérzetes volt
ekkor még Sopron megyében az evangélikusok fellépése.
(Serpilius J. orszgvül. na])lóia 293. Pavr, A sepr. ev. ehk.
t ö r t 506.)
Ebből látni, hogy sem a nádor, sem az országbiró
nem akarta a törvény csekély kedvezményét sem megadni
a protestánsoknak. Kolonics Lipót már 1682. jún. 14. írta
Széchenyi győri püspöknek: Jó újságokat írhatok. Őfel
sége elhatározta, hogy a jelenlegi zaviajtos vallási viszo
nyokat az országgyűlés előtU állapotukba fogja vissza
állítani. .\ templomok újból való vissz.afoglalása és a
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prédikátorok elüzésie ulán szükséges lesz az őfelsége által
kiküklendö bizottságot bevárni. A magyar kamara feladata
lesz az eddig elkövetett erőszakosságokat Icikulalni s a«ok
okozóit megbüntetni.
(Mauncj-. Leoj). Koljonitsch 132.
Payr i. m. 507.^
Kolionit;s és a kiráJy teli/it kiküldött biztosok általi
akarták a törvcnyadta csekély kedvezményt is minéi
szűkebbre szorítani. Széchenyi György gróf, a jjrimás öccse
később azt állította, hogy Xemeskéren is járt már 1682.
ilj'en bizottság gróf Draskovich Miklós elnöklete alatt s az
ágostai hitvallásúak számára temi)l()mhelyül 34 öl hosszú
és 16 öi széles alkalmas és méltó condecens) háztelket
jelöltek ki. amint ez Draskovich ieientéséből kitűnik. A
nemeskériek ezt később azonban kétségbe vonták. Hogy
Draskovich elnöklete alatt már 1682. kir. biztosok jártak,
ez Kőszeg történeléből is kilüiiik. Itt okt. 8. jelentek meg
Draskovich Miklós, Zichy István, lírdődy Kristóf grófok,
Szenté Bálint alnádor és Szapáry Péter alországbiró, hogy
az új vallásügyi törvényt foganatosítsák. Arra a hirre jöt
tek, hogy a kőszegiek ev. lelkészt akarnak behozni. Szar
páry Piéter már ekkor is úgy magyarázta a törvényt:
Jóilehel Őfelsége articnlo 25. az religio exercitiuínját
universaliter megengedte, de arliculo 26. ezen universalitást r e s l r i n g á 1 V á n, bizonyos helyekel rendelt a vallás
gyakorlására, s minthogy abban Kőszeg nem említtetik,
léhát ne is merészeljenek prédikátort hozni. íme tehát
jártak ilyen kir. biztosok, de Xemeskéren hogy már ekkor
is voltak-e és jelöltek-e ki helyet, arról ötven év múlva
nem volt irotl bizonvíték. A'árm. jkv. VIII. 867. Ghernel K.
Kőszeg tört. II. 118.Í
Hogy az evangélikusok a soproni országgyűlés után.
siettek templomaikat a megyében visszafoglalni és lel
készeiket visszahívni, arról a győri ])üspök fenyegetőzve
panaszkodott, mint láttuk. 1-' téren bizonyára a nerneskériek sem voltak utolsók. 168o-ban, midőn a török Bécsiét
ostromolta. Thököly hadvezérei jártak Sopron megyében
s ezek az evangélikusoknak visszaadták templomaikat. Az
1687. évi országgyűlésen a rábaközi templomok és Bük,
Egyházasfalva, í'jkér, Xemesládony. Ságh, Lócs, Geresd
és Répceszemere elfoglalt templomai még benne vannak a
sérelmek között, de Xemeskér már nincs ott, holott 1681ben még benne volt. Ebből arra következtelünk, hog>'
Xemeskér visszavette és meg tudta tartani templomát. A
kuruc világban pedig a buzgó evang. Telekesi Török István,
Egyed, Sobor és Szentandrás ura volt Dunántúl II. Rákóczi
Ferenc vallásügyi biztosa, aki az 1705. évi szécsónyi orsz.ággyülés határozata szerint a vitás templomokat a több
ségnek, tehát Xemeskéren is bizonyára az evangélikusok
nak ítélte oda. Ezek a tényezők teszik érthetővé, hogy a

56
nemeskéri elvett s bizonyára r. kath. szertartás szerint újra
fel is szentelt templom az Esterházyak és Széchenyiek
vármegyéjében és pedig a megyei székhelyen 1681 után
még félszázadig az evan<gélikusok birtokában maradhatott.
A nagy és gazdag r. kath. egyház nem tudott ott plébánost
és tanítót tartani, az evaiUgélikusok ellenben jetes lelkésze
ket hivtak, iskolájukat jóhirncvü kis gimnáziummá fej
lesztették és így határozott szellemi fölényben voltak. A
r. kath. földesurak csak jobbágyokat s néhány szolgát,
gondnokot és porkolábot lelei)ítettek a megyeháza mellé.
De ezt tervszerűen csinálták, a század végén már százfelé
járt a r. kath. hívek lélekszáma.
Az artikuláris egyházközség szervezkedése csak nehéz
kesen történt. 1673 óta bezárultak az evang. iskolák, kevés
volt a lelkész és tanító. 1677-ben tértek vissza Nápolyból
hosszú bolyongás után az életben maradt gályarab
f)redikátorok. Kemenesalja a vallási üldözés miatt 1680.
fegyveres felkelésre készült. Ostffy Miklós várát Asszonyián
a templommal együtt (iyorből hozatott sugárágyukkal
lövették porrá. A boldogtalan Fekete István püspök, aki
tíz év előtt még Nenieskéren tartóit egyházlátogatást, nem
tudván megállani a szenvedések tüzében, maga is hite
hagyóvá lett és mint városbíró üldözte Kőszegen elárult
hitfeleit. Caraffa a Felvidéken az evangélikusok vezetőit
vérpadra hurcolva 1686-ba.n az eperjesi kivégzésekkel
döbbente meg az országot. Az országgyűlés 1687. csak
kegyelemből és ideiglenesen mondta érvényeseknek a
soproni törvénycikkeket. A Lipót-féle explanatio 1691. a
legkegyetlenebbül intézkedett az artikuláris egyházakról
is. 1700-ban a győri püspökség területén összeiratták a
lutheránus és kálvinista nemességet és jobbágyokat, mert
velők akarták eltartatni a katonaságot, akár csak XIV.
Lajos és La Chaise páter idejében Franciaországban. (B.
Szabó L. A Széchenyi csal. tört. I. 388.)
Ilyen viszonyok között kinek lehetett kedve az evang.
papi pályára lépni. És mennyi bátorság és áldozatkészség
kellett hozzá, hogy a magyar nemes továbbra is evan
gélikusnak vallja magát és patrónusa legyen egyházának.
De Xemeskéren az elijesztő példák ellenére is hithű,
áldozatkész nemességet találunk továbbra is. 1681 után az
első lelkészeik és tanítóik neveit nem ismerjük. Nem volt
idejük és békességük anyakönyvet vezetni. Csak átmeneti
leg, rövid időre akadtak akkor lelkészek. Vándoraipostolok
jártak ismét faluról-falura, mint n reformáció korában.
Sopron megyében 1680. és 1681-bői csak néhány ev. lelkész
neve ismeretes. Beleden Bárány György és Horváth György
volt lelkész egymás után. .\z előbbinek fia, ifj. Bárány
György, a kiváló tolnai esperes Beleden 1681. született.
Vadosfán volt Szántó András tanító, aki később Gvőrnek,
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majd Eperjesnek lesz jeles lanára. Nemesládonynak 1680.
Iványi Mihály volt a lelkésze, amint ezt ő maga bizonyítja
(). Asszonyfán 1721 márc. lÖ. kelt levelében. Ugyanekkor
temploma és tanítója is volt Ládonynak. Xagygeresdnek
167(i. ótii voltak ismeretlen nevű lelkészei, 1677. itt szolgált
Iványi Mihály ládímyi lelkész is. Répceszemerének a török
háború előtt Magyarósy János volt a tanítója,. S miként a
65 éves nemes Xiigy Anna vallotta «Bécs megszállása alkal
matosságával Tököiy idejében> tehát 1683. ennek követeli
által rendeltettek biztosokúl Mesterházy Péter és (Xemeskéri) Kiss Miklós evang. nemesek s a Répoe mellett levő
temi)lomokal ezek adatták vissza, az evangélikusoknak.
Ezek bizon^'ára a jiemeskéri tem])lomot is, ha még nem
lett volna az evangélikusok birtokában, visszaadták volna.
A török talárhadak 1683. Xemeskért és a szomszéd községe
ket íeldulták. Lövő egész pusztasággá lelt, úgy kellett újra
belelepíteni. (Farkas M. A n. geresdi gyűl. tört. 8. és 10. 1.
Mohi A. Lövő tört. 36. 1.).
Xemeskérnek 1681 után az első ismert nevű lelkésze,
ki az artikuláris gyülekezet szervezését megkezdte, A s b , ó t h János volt, a jeles tudós theologus és erélyes
egyházkormányzó, aki előbb Thökölynek volt az udvari
pai)ja. .\sbólh 1657. Hegyfalun született Asbóth György
és Marelz Orsolya sziegénysorsú szülőktől. Répceszentgyörgyön Keresztúri György volt a tanítója. Sopronban
pedig Sárfői és L^nger rektorok idejében tanult. Itt rövid
ideig Sowitsch Kristóf lelkésznek is famulusa volt. Azután
Pozsonyban Keyl Gáspár lányait tanította kél évig. Visszalérve Sopronba Preining Pálnál volt nevelő, majd pedig
Draskovieh Miklós gróf kedves emberének, P'alussy Miklós
nak íródeákja. Preining Pálné biztatására ment ki Xaumburgba s 1680. Jenába, ahol három évet töltve csak 1683
tért vissza hazánkba. Ez évi jvm. 20. mondott a késmárki
vártemjilomban i)róbabeszédet és Heutschius Fülöp kassai
szuperintendens Thököly Imre udvari pa])jának avatta fel.
1685-ben mint Thököly tábori lelkészével Xagyszombalban a város falán találkozott vele ifj. Piliairik István elűzött
modori lelkész. Ekkor itt iszonyú tűzvész dühöngött s
Pilarik is Asbóth példáját követve csak a város falán át
ugorva menthették meg életüKet. Thököly elfogatása után,
Asbóth visszatért dunántúli hazájába. Xemeskéren saját
kezű feljegyzése szierint 1689. jún! 17. kezdte meg lelkészi
munkásságát.*)
*) Lásd : Nemzeti Múz. 2077. Fol. Lat. 573. 1. Weber S. Ev. Őrálló
1906. 129. 1. Klein S. Nachrichten l 128 , 285. II. 225. Porkoláb L Harangszó.
1917. Az Asbóth-család. Asbóth János már 1557. birtokot foglalt el Peresznyén a borsmonostori apátságtól. Kovács I. A borsm. apátság t. 158. 1. Rábasömjenben 1633. Asbóth rétje említtetik. Alsószelestén 1641. Asbóth Jakab
a biró. Prot. Eht. Adattár. VI. 114. 118. A családnak később igen sok tekin
télyes tagja volt.

58
0 kezdett itt új anyakönyvel vezetni, amelyet elődei,
abbanhagytak. Asbóth tudja, hogy voltak itt papi elődei,
de nem nevezi meg őket. Haclenus ab antecessoribus nicis
inlermissa - - nKmdja az anyakönyvről. A komolyhangú
előszóban az anyakönyvek l'ontxxsságát fejtegeti Baldnin
Frigyes wittenbergi tanár müvére hivatkozva. Az első. ki
a könyvbe beje:gyezve van az ujkéri SzenteMárton, István
fia, akinek Barassa.i (Hrassai^ 'l'aniás és Sós Márl(m voltak
a keresztszülei. .V helybelieken és szojjoriakon kívül van
nak Lövő, Ujkér. Horpács, l-!gyházasfalva. Daszlifalu, Ság.
Lőcs, Simaháza és távolabbi községekből is mindjárt az
első évben. .\z első csonka évben 21-et, de már 1690-ben
74-et keresztelt. .\ már fentebb említett nemesi neveken
kívül .\goston. Balog, Bajusz. Bokkon. Böröczk. Bősze.
Cseh, Darás, Deák, Fejér, (rerencsér. Helyei, nemz^etes
Horváth Zsigmond. Ihász. Kámán. Koronczay. Kulcsár.
Lampért. Lendvai, Luka. Mikó. Őri. Bolyán. Borpáezií,
Bimanóc'zi. Sarródi. Simaházi, Talabér, Török, az idegenek
közül Hauswall. Heller, (^sitkovics, Kránicz. Krapeez.
Skriba sat. nevekkel találkozunk. l-'íőkeWí tagja a gyüle
kezetnek Meledenczy i-erenc és feiiesége Cróri (("luary")
Marinka. Fgy helyen jnég Pásztori Zsigmond is szere]>el.
mint keresztszülő. Széj) magyar név IfiÖO-b'ől a nemeskéri
Istenes János, 1707-ben az esperesség Dömölkre küldött
egy Istenes .lánost tanítónak azznl az intéssel, hogy az
eredmény megfeleljen a nevének. .\ régi ároni családok
ból Musav és l-eseivics utódait is itt tafáljuk Xemeskéren.
(Payr, Fht. Emi. 282.^
Asbóth lelkész a so|)roni lyceum jeles igazgatójának,
a nyelvlaníró Kövesdy Pálnnk leányát, Kövescly Klárát
vette feleségül. .Xemeskéren 1(>90. aug. 12. szülelelt .\dám
nevű fiúk. akinek Artner Vilmos és Taebezeit Pál soproni
patríciusok voltak a keresztszülei, de ezek el nem jöhetvén
nemzetes (Xemeskéri^ Kis Miklós és Meledenczy Ferenc
helyeltesítelték őkel a feleségükkel. .\ gyermeket a szom
széd lelkész, ("lál .lános keresztelte, aki 1658. Doroszlónak,
1670. Kottának volt a papja, l^z az .Xsbóth .\(lám nenveskéri ifjú. mint öreg (liák 171 1. disserlaliót írt I>ackner
Kristóf ])olgárineslcr éleiéről, jnelyel Fridelius igazgató
nyomtatásban is kiadott iBegensburg 1714\ Fz a család
Asbóth lelkésszel gyökeresedett nveg Xemeskéren. .\sbóth
Gergely és neje Koroknay l^rzsébel, (lyörgy. Mihály. János
Benedek nevű fiaikkal 1710. mint nemeskéri lakosok nyer
tek nemességei. De valószínű, hogy ez már csak a régi
nemesség felújítása volt. (Fht. l-anl. 287. I^orkoláb i. k.V
.\sbóth lelkész az anyakönyv második részébe az esketésoket jegyezte. 16ÍK)-l>en lí) i)árt esketett .\ harmadik
részbe pedig a perselypénzekel írta be nagy jiontossággal.
Még annak is nyoma van, hogy elment ai győri vásárra s
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e miatl lU'iii k'llék ki ;i U'iiijjlomh'ulál. Xiifíy buzgósággal
vezeUe Asbótli úgy az anyagi, jnint szellemi ügyeket. A
halottakra való liarangozásért is pénzt szedett az örökösök
től. Mint kiválóan ké])zelt lelkésznek nagy gondja volt az
iskolára is. F ü s t ö s Márton volt 1681 után az artikuláris
egyház első ismert tanítója, ki a releségével együtt 1690.
kétszer is szerepel kereszteléseknél. Füstös 1695. már
Xeimesládonyban voll s a nemeskériek mást hivtak helyette,
.Vsbófh hálásan jegyezte fel, hogy Felső- éa A'.sószopor,
Simaháza és Hetye nemesi községek voltak az elsők,
melyek a nemeskéri lelkész eltartására siegítségüket fel
ajánlották. .\ többi községek csak később csatlakoztak,
mikor a saját lelkészük már elüzeletl. 1695-ben még Lócsnak, Sajtoskáluak, Xemesládonynak, Nagygeresdnek, Jánosfa-Csáfordnak és Ré])ceszemerének volt lelkésze. (Pavr,
Eht. Emi. 244. 258.)
De az artikuláris gyülekezetek különösen az 1691. évi
L i p ó t-f é l e E X p 1 a n a t i o óta mind nagyobb jelentősé
get nyertek. Mert e .szerint a jirot. lelkészick nem artiku
láris helyen semmiféle eg\'házi cseltekvónyt nem végez
hettek. .\ messzelakó híveknek is tehát az artikuláris
helyek templomait és lelkészeit ke'.llelt felkeresniök ige
hallgatás, gyónás, keresztelés, osketés sat. céljából. De
ilyenkor is előbb otthon a helybeli r. kath. papnak kel'lelt
a stólát lefizetni. Es az artikuláris helyről sem volt szabatl,
a lelkésznek más helyekre, a fii iákba Víigy ai szórványba
kijárni.*) Igy tehát mind nagyobi) lett az a terület, amelyet
a nemeskéri lelkésznek kellett egyházi szolgálatával el
látni.
Asbóth ezt a buzgó szervező nuinkáját azonban korán
megszakította. 0 mint többre hivatott egyházi vezér egész
kerületének sorsát is szívén viselte. Míg a hívei átkától
kísért Fekete István ajíoslata püspök korán vénhedett,
beteg testével Kőszegen mind városbíró élt földi gazdag
ságának és megölő szeiuvedélyének, a borilalnak, (f 1692),
addig Xemeskéren a tettvágyó fiatal Asbóth vállailkozik,
hogy árván hagyott egyliázkerületét legalább itt SiO])roa
és Vas megyében rendbe hozza. Két évi buzgó munkásság
után másfelé ment el egyházai menteni. 1691. júl. 8-án jnég
a hetyei Somogyi István gyermekét keresztelte, de Szent
háromság 8. vasárnapján jnár legalább t;gyidőre bucsut
mondott gyülekezetének. Devecserbe Veszprém megyébe,
azutáji pedig Szeiitmártonba ment a Kemenesaljára:.

*) Ez az Explanatio Kolonics müve és Timon Álcos elfogult felekezeti
'elfogással ezt mondja „mélyen átgondolt hatalmas elaborátumnak". (Timon,
A párbér. 122. Lásd hozzá Warga L. Eht. II. 629.).
. . .
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b) Bokány Ádám rövid lelkészkedése (1691—94) és Asboth
visszatérése. 1695—1699. Tóth Mihály tanitó.
Nemeskcrre H o k á ii y Ádám preclikálor jötl a helyébe.
1691. oki. hiivában már ez keresztelte az ujkéri Simon
(lergely és az alsószoj>ori Skriba (lyörgy gyerinekeil.,
Hokány már idős ember volt, lüOl-beu l'^'iri-Szigelen lelkészkedelt. A felesége Solnai Mária, bizonyára a néh.ii
nemeskéri lelkész, Solnai István leánya volt. Az anya
könyv vezetését is abban hagyta. Már r694-ben aratás után
elment Xemeskérről, Asboth Jánost nem ludla pótolni.
A szentgrótiakkal szerződőit az 11)95. évi egyházlálogailás
ulán. 17(X)—14. pedig a surdiak lelkésze volt Somogyban.
Talán fia volt az a Hokány Józsiás, aki 17()6. Jánosházán
mint tanító, 1725. ivedig Ivemenesliogyészen mint lelkész
szere])el. Bokány Gábor ])edig a jegyzőkönyv szerint mint
patrónus volt jelen a kuruc világban 1706. Mihálvfán tar
tott gvűlésen. (Pavr, A dlúli ehk. lörl. 227. 330. '347. 477.
Eht. Éml. 264. 270.)
Xcmeskérnek 1694 őszétől 1695 pünkösdjéig nem volt
lelkésze. Asbólhot híviák és váriák vissza, aki előbb
Devecserben, 1695 elején pedig Kemenesszenlmárlonban
végezte a lelkipásztorkodás és az egyházszervezés nehéz
munkáját. Szentmártonból 1695. máre. 14. írt a kerület és
az egyházmegye ügyében a .győri esiicrességiiek, ápr. 21-én
pedig Zabler Jakab bárlfai lelkész és i)üspöknek, akihez
előbb már Kerman János k;ipolc-si lelkészi, mosl pedig
Király Málé és Solnai Sámuel kandidátusokat küldte fel
avatás végett. Zabler a feleletél)en erélyesen sürgette, hogy
ez a vidék is a jó rend érdekében esperest válasszon. E/.
indílotla megmozdulásra a lelkészeket és patrónusokaL
akiknek első kívánsága is az volt. hogy Asbólh menjen
vissza Xemeskérre. Es ez még május havában meg is
történi. Az Asboth család visszatelepüli. K\ consensu
Status Evangelici ad minislerium ecclae Xemeskériensis
reduclus — írja a buzgó lelkész az anyakönyvbe s június
liavában már vígan kereszteli a Porpá^czi, Ihász, Mester
házi, Tamáska, Xémeth sal. gyerekeket s a szopori mester
nek, István deáknak fiát és Rácz István ujkéri mester
leányát. Azért hozták vissza, hogy azulán egyhangúlag
es])eresnek is választhassák meg, ami még 1695. oki. 9.
megtörténi a mihályfai gyűlésen. Kemenesalji esperességségnek nevezték, holott Vas megyén kívül Sopron, Zala és
Veszi)rém megyére is kilerjedl. Xagy feladat volt ezl a
püspök és esperes nélkül hagyalott nagy területet rendbe
szedni. És Asboth nem pihent, már oki. 27. elindult Hor
váth György patyi lelkész kíséretében egyházlátogató nagy
körútjára, amelyen Szentgrótig, Kővágóörsig, Devecserig
és Gergeíyiig is eljutott nem kis fáradsággal s jegyző
könyvbe vették az egyház bajait.
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A közeli gyülekezetek közül 1695. megnézték Répceszemerét, melynek ekkor Dolgos György volt a lelkésze és
Horváth György a tanítója. Xemesládonyból a Lelkész ez
évben távozott el, de másikat kérnek. A tanítójok pedig
Füstös Márton, aki Xemeskérről jött ide. Nagygeresdről
más gyülekezetbe ment el a lelkész, de visszakérik. A taní
tójuk Sartoris György. Xeines Eőry Mihályt megkérik,
hogy a szombatnapi malomjövödelmet adja meg a lelkész
nek.
Az egyházlátogatás után Asbóth esperes 1696. márc. 7.
a mihályfai gyűlésen számolt be az eredményről. Az oltár
elé állva olvasta fel a kánonokat (Somorján jelentek meg
utoljára 1650.), ezek szigorú megtartására kötelezte a lel"készeket és ez évben is újra meglátogatta az egyházakat.
Ennek folyamán 1696. dec. 13. mint esperes behivatta
Xemeskérre A l s ó s z o p o r képviselőit, Gyarmathy Péter
és Szopori Gergely nemeseket s jegyzőkönyvbe vették, hogy
külön lelkészük nincs és emberemlékezet óta nem is volt,
hanem régebben az ujkéri lelkész gondozta őket. Most
A á r o s István a tanítójuk, aki tisztét hiven tölti be s a
hívek is buzgón járnak el a könyörgésekre. Ilyen módon
ugyanazon a napon hivatta be Xemeskérre L ó c s kép
viselőit is, Hetyei István megyei esküdtet és Szabó Istvánt.
Ezek jelentik, hogy lelkészük nincs, a tanítójok Szakonyi
György, aki szorgalmasan végzi dolgát. A templom javai
és a kegyes alapítványok be vannak írva jegyzőkönyvükbe.
A parochia pu.sztán áll. (Kemenesalji jkv. 1696. 52. és 53.
sorsz.).
Aki az egyház szolgáit másutt is oly szigorúan vonta
számadásra, az bizonyára otthon is mintaiszerüen felelt
meg lelkipásztori kötelességeinek. A munkatársa ez időben
T ó t h Mihály tanító volt, akinek neve 1698. fordul elő a<5
anyakönyvben. Említésre méltó, hogy 1697 őszén (szept.
16—nov. 9.) Guraby Mátyás locsmándi r. kath. főesperes
is canonica visitatiót tartott ezen ai vidéken s feljegyezte,
hogy Xemeskér egj'kor Lövő filiája volt, most pedig őfel
sége által articulariter az ágostai hitvalllásúaknak enged
tetett. 93 katholikus, 157 ágostai hitvallású és 2 reformátuis
van benne, Asbóth János a prédikátoruk, oriundus ex
Hegyfalu Com. Castriferrei, annorum 40. (íme ő jegyezte
fel Asbóth életkorát, melyet mi pontosan nem tudtunk.)
i:s Szoporról is feljegyzi a főesperes, hogy nemesek
laknak benne. Előbb Ujkér filiája volt, de most Xemes
kérre járnak. 159 lélek lakik benne, ezek közül 20 r. kath.
a többi ágostai hitvallású. (Gj^őri püsp. ehlátog. jkve 1697.
Kelemen Atanáz: Keresztély Ágost restaur. tev. a győri
i'hmegyében. Pannonhalma 1931. 71. 1.).
Asbóth gondosan vezette most is az anyakönyvet.
Ebből tudjuk meg, hogy 1698. T ó t h Mihály volt a nemes-
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kéri oskolamesler, aki nemes Király Islvánuak voll a
komája. 170(5. patyi tanító, majd bakonylamásü lelkész, akit
1735. VárpalüLára rendellek. Valósziniilieg nemeskéri szüLelésü, mert sok volt itt a Tóth nevű. Az anyakönyv mutatjai
azt is, hogy István deák 1695. szopori mester volt, lG98-ban
pedig már Szilsárkányból jött Nemeskérre házasságot
szerezni. 1691). aug. 1-én Aárus Islván volt Alsószoporon
a lanító. Innen tudjuk, hogy 169(). Hácz István volt az
ujkéri, 1698-ban pedig Tassi Györgj- a siniaházi tanító és
1097. Szeli András a nemesládonyi lelkész. Magának Asbóthnak is 1697. oki. lü-én Mária nevű leánya születelt, aki
nek (Xemeskéri) Kis Miklós és Helyei István nemesek a
kereszlszülei. Ilyen komasági viszonyban voll Asbóth
esperes Nemeskér több nemesi családjával is. így például
nemzetes Györky Fái és neje nemzetes Rátky Boriska
nemes szülőkkel, akik 1098. a távollevő Varjú János pré
dikátori j s meghívlak komának, de Simon Imrével helyeltesítellék. Vadoslának volt ez időben még Aáchs Mihály
előtt, Varjú .Vdám nevű lelkésze. Lehel, hogy a kereszt
névben tévedett is Asbólh. Ks komája volt Asbóth Helyén
lakozó nemzetes Helyei Islván és neje nemzetes Gzompó
Marinka szülőknek kétszer is. És. ezek 1697. Nagy
Erzsébetet, nemz. Nagy István vieeispán úr leánykáját is
meghívlak kereszlsziílőknek. Vajj(m Alsószopori vagy
Felsőbüki Nagy voll-e jnár ez az alispán is, mely utóbbi
nak családja később oly igen buzgó kalholikus? Ásbólhéknak ez a gyakori szereplése a keresztelőkön azt mulatja,
hogy kedves papjok voll a iiemeskérieknek.
Más Ickinlelben is jellemzők ezek az anyakönyvi adar
tok. Nemeskéren ugyanis 1691 és 1699 között többször is
találunk idegen német katonaságot. Mintha már is a győri
])üspök terve valósult volna meg: az .éneinek hiikosság tartsa
el a katonaságot. A német katonák közt voltak protestánsok
is, akik a Jtényszerüll helyzetben valah(>gy mégis összjebarálkoztak a magyarokkal. Kun tor József például 1098.
Hausberg Paul német vitézt hívta meg komájának,
Horváth Márton pedig Beck Sebastíánt vom Wadtmannischen Regiment . Kgy esketést Asbóth 1097. így írt ax
anyakönyvbe: Üie eadem ái)r. 8. copulállam egy Antonius
nevű Soldatot, Saxot, Saxoniai leányzóval, Katával. Tisztje
commissiója mellett. Kz.ek otthon aztán kereshették a
házassági levelüket. S a katonai beszálliásolásnak erkölcsi
téren sem maradi el a rossz hatása: 1(595. dec. 17. Keresz
teltem Kaszás Ilona fiát, Jánosi, aki törvénytelen ágyból
született. Német Vitéz lévén apja. De azért nemes Luka
Imrénó és az Orbán lestvérek elvállalták a keresztszülői
tisztel.
'
Asbóth ismét négy évet löllöLl így buz.gó munkásság
ban Nemeskéren, de azután más helyre távozott. Talán
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€speresi buzgalma nem hagyta pihenni. 1699. május havá
ban találjuk utolsó bejegyzéseit. Jó békességben vált meg,
meri utódot is ö ajánlott s azt választották meg. Hrabovszky
szerint Asbóth Kővágóőrsön is volt lelkész. S itt volna
éleiében oly időköz, mely megengedi, hogj' Kővágóőrsre
helyezzük. De 1700-ban már ismét Xemescsón találjuk,
ahonnan az énekíró Aáchs Mihály most távozott Devecserbe. Ilyen sokszor vándorollak ezek a mi legderekabb
papjaink is. Továbbra is esperes maradt Asbóth, mert
hiszen Zala és Vas megye is Kemenesaljához tartozott,
llt Nemescsón 1704. a szószéken prédikálás közben szél
hűdés érte s két évi szenvedés után itt halt meg. Miskey
Ádám esperes, aki még személyesen isinerte, mondja eze
ket. () is említi, hogy Asbóth Devecserben és Kővágóőrsön is volt lelkész. Az üidözé.s.ek miatt már majdnem
teljesen megsemmisült kemenesalji esperességet —mondja
Miskey — kilenc évi esperessége alatt ő hozta jó rendbe;
minlegy a hajótörésből megmariKlt deszkaszálakból ő al
kotta újjá. Külsőleg is tekintélyes aLak lehetett. Miskey
szerint fejét és állát, mikénl a naziroknak, borotva soha
nem érte». Özvegye Kövesdy Klára és gyermiekei Nemies^
kérre húzódlak vissza, ahol birtokuk is lehetell. Fia,
Asbóth Ádám és a nemességért folyamodó Asbóth Gergely
nemeskéri lakosok voltak. (Payr, Éht. Emi. 289.)
c) Nemeskér a kuruc világban és a vallásügyi bizottságok korában.
Andrási György és Csered Mihály lelkészek. 1700 — 1731.
Tasi, Varjú, Gallovianszky, Szarka, Fábri, Borgátai Nyirö
és Skerlák tanítók.
Az anyakönyv első kötelének végén van egy régi feljegj'zés, melyei mint érdekes rilk'i adatot szószerinl közlök
Anno 1702. Die 26. Februári. Mi Xemeskériek közönsér
gessen Tiszt. Senior Asbóth János Urunk más Gonditióra
menvén lülünk, az oő kegyelme bölcs Recomendaliojábúl
lettünk Vocatoriát Nemzetes Tiszt. A n d r á s i Gj'örgy
I r a m n a k , Rábaközben .\emes Faradon lakozónak eő ke
gyelmének. Mely Vocatoriumnnkat eő keg>'elme meg nem
vetvén s velünk convocalván mint böcsületes Egyházi Tiszt.
.Mely convenlionalis két eszlendőbeli tüzelísirüí eő kegyalmével számol nem vetvén us(iue ad Diem hodiernajm,
mely is Isten által ma véghez ment s pLenarie exceiplo
Tritico contenláltatott eő kegyelme úgy mint pro Anno
1700 el 701. Az melyrül quietáljuk eő kegyelmét. Milidenczy Ferencz m. p. Szarka (iyörgy m. p. Orbán György
in. |). Szabó aliter Horváth F>rencz m. p.»
l'^bből tudjuk meg, hogy Asbóth a távozásakor maga
helyett nemes Andrási Györgyöt ajánlotta lelkésznek, aki
legalább is 1700 elején vagy talán "már 1699. is elfo^lallaí
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helyéi. S ebből ismerjük meg Neimeskér akkori elöljáróit,
gondnokait. Andrási öreg ember volt már, s azokban a
zavargó háborús időkben az anyakönyv vezetését is abban
hagyta. Csak tiz keresztelést jegyzett 1701. a régi rendes
anyakönyvbe. Lehet, hogy külön jegyzéket vezetett. Katona
János, Tompa Imre, Szendéről Pál és Mihály, Vörös István,
Orbán György, Szarka András és György, Fábján Márton,
Mészáros György, a szoporiak közül pedig Szabó Mihály.
Révész Éva, Nagy Ferenc, Balaskó Évai, Gyarmati Ferenc
es Péter nevek fordulnak elő. Innen tudjuk meg T a s i
György tanító nevét is, aki a tiz közül három esetben
keresztszülő. 1698-ban már Simaházáii volt tanító, 170().
pedig Méneseién.
Andrási lelkész a fiatal éveiben a humanista tudósok
szokása szerint még görög-latinosan Andreides és Andreáé
formában írta a nevét. De a nép, mint a fentebbi nyugtából
is látjuk, Andrásinak nevezte. Csepregnek is volt már
1602—07. egy Andrási-Andreades Mihály nevű jeles rektora,
később szakonyi. majd pozsonyi lelkész (^tl614). Ks Andrási
.lános Sopron város szenátora volt, aki 1641-ben KXK) ma
gyar forintot hagyott a szegény tanulók tAndíjára. .Vndrási
Györgyöt 1665. FTsztrovics püspök a vasmeg\'ei Szécsénybe,
a Telekesi Törökök falujába avatta fel. Ilyen előkelő helyre
képzettebb lelkészt választottak bizonyára. Mikor Xemeskérre hivták, akkor Faradon voll lelkész, vagy talán mene
kült. Asbóth ajánlata jó bizonyság volt mellette. (Pavr,
Eht. Emi. 95. 1.).
Xehéz időkben került ide Andrási. Azok az évek ezek,
melyek II. Rákóczi F>renc€t a szabadságharcra kényszerí
tették. Kolonics Magyarországol az osztrák tartományok
közé beolvasztani akarta,, az evang. vallást pedig üldözték.
17(X)-ban írták össze a protrcsláns lakosságot, hogy a katona
ságot ezekkel tartassák el. A r. kath. fíiesperesek mint
egyházlátogatók Xemeskérl is mindig szemmel tartották.
A győri püspök 1701. Keresztély .Vgoston hitehagv'olt
szász herceg (•előbb katona) volt s az ennek idejében készült
kimutatás mondja (I. k. 567. 1.): \ locsmándi esperességben 1701-ben ezen falvakban vannak predikánsok: Geresd,
Xemesládony, Jánosfa, Szemere, Szopor és Xemeskér.>
Fz utóbbiról megemlíti, hogy artikuláris hely s valamennyi
más vallású nemeseknek a faluja (diversorum nobilium
locus). A király 1701. rendeletet adott ki, mely szerint a
töröktől visszafoglalt területekre az 1681. évi törvény már
nem terjed ki s a hitehagyottak, ha evang. hitükre vissza
térnek, mint esküszegők fognak bűnhődni. Xem volt csoda,
hogy Rákóczi zászlói alá 1703 óta a dunántúli evangéli
kusok is nagyszámmal .sereglettek. Telekesi Török István
huszárezredes volt a kuruc háborúkban és Rákóczi kor
mánytanácsosa. Mesterházy László pedig ennek az őrnagya.
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A Kisfaludy, felsőbüki Fodor, Karcsay, Losonczi családok
tagjai szerepelnek e vidékről mini csapatvezetők és Rákóczi
biztosai. A büki evang. libergényiek ivadéika, Ebergényi
László pedig (Széchenyi gróf veje) természetesen mint
császári tábornok liarcolt a kurucok ellen. Telekesi Török
nek később igen felrótták, hogy tábori lelkészét átengedte
Locsmándra istentiszteletre. A kuruook oltalma aliatt
szabad volt a vallásgyakorlat, de igen kevés a lelkész,
ezért T. Török sürgetésére a tehetségesiebb tanítókat is
előleges vizsgálat és próbabeszéd után felavatták. E célból
Selmecbányára Pilarik István püspökhöz kellett elmenniök.
Fekete óta nem levén a kerületnek püspöke.
Andrási György még 1706. is lelkész volt Nemeskéren.
Ez év elején ugyanis Bercsényi Miklós az evang. lelkészeket
és tanítókat a szolgabirák által január 27-re KemenesMiháh'fára hivatta össze, hol a templomban eskütételJel éis
nevükaláírással kellett Rákóczinak hűséget fogadniok. A
dolog sebtében történi, de azért még Kapolcs, Kővágóörs
jjapja is megjelent. Itt volt Andrási György is mint nemes.kéri lelkész. A szomszédságból csak Szeli András nemesládonyi és Tatai István nagygeresdi lelkész volt vele. A
közeli tanítók közül letették az esküt Brodnyánszky Mihály
nemesládonyi, Pados Mihály jánosfai. Fodor Mihály acsádi
és Szecskó Balázs meszleni tanítók. Nemeskéren ekkor nem
volt tanító, különben annak is itt keUett volna lennie.
Megjelent a mihályfai lemplomban néhány patrónus is,
Rákóczi hívei: öry Mihály, Karcsai János, Benkő Imre,
Bokányi Gábor, Xoszlopi András, Hajas András, Potyondi
János, Boros Zsigmond, Horváth György és Thulmann
Mihály. Ezek és a lelkészek felihasználták az alkalmat és
egyházi gyűléssé átalakulva a szélütött és már halottnak
tekinthető Asból'h János utódául megválasztották egyhan
gúlag főesperesnek a nagyérdemű öreg Aáchs MiJaályt,
előbb nemescsói, most devecseri lelkészt. Az aliesperes
mellettök már eddig is Lénárt Benedek mihályfai lelkész
volt. (Payr, Eht. Emi. 269. 289.)
A kuruc háborúk, amint azt Telekesi Török leveleiből
látjuk, sok szenvedéssel jártak. Ezt a vidéket is, amint Lövő
történetéből is látni, hol a kurucok, hol/ a labancok pusztí
tották. Xemeskér templomában a régi labanc zászló ebből
az időből való. A császári hadvezérek iszonyú boszut álliottak. Andrásira is nehéz Feladat váraikozott. A nejiéz,
háborús időkben még az anjakönyv vezetését is abbajihagyla. Nem tudjuk, megérlc-e itt a szatmári békekötést.
Hizonyos, hogy a háború után ismét erős szervező kézre
volt szükség. í:s ilyen lelkészt kapott Nemeskér ismét a
jeles, tudós és erélyes (>seroti Mihály esperes személyében.
C s e r é l i Mihály Győr-Révfaluban 1670 körül születelt
C-sereli Pál és Kovách Katalin szülőktől. Gvörött, Pozsonv(
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ban, Zittauban és 1692—93. Wiltenbergben tanult. Az
utóbbi helj'en együtt volt a .szintén győri Torkos Andrással
s ugyanitt két latin értekezést is adott ki.*) Hazatérte ulán
Győrré hivlák meg tanárnak és káplánnak M. Hegyfalusi
György helyébe. Még 1699. is Győrött volt, ez évben aján
lott neki, mint győri rektornak és volt kedves tanítójának
ifj. Aáchs Mihály egy latin értekezést Strassburgban.
Faradra hivatván meg lelkésznek. 1700. febr. 1. Zabler
Jakab bártfai püspök avatta fel. ki ekkor Giralton volt
száműzetésben. 1703. febr. 19-én mint csáfordi prédikátor
kötött házasságot (iyőrött néhai Enesei István vicehadnagy
leányával, Marinkával. A kuruc viliágban ime Geresd filiájának, Csáfordnak is volt lelkésze. 1704. júk 9. óla pedig
Xemescsóban volt lelkész, mint ilyen volt jelen 1706. jan.27.
Is a mihályfai gyűlésen. 1712. febr. 6-án még mini a kőszegi
magyar gyülekezel lelkésze emlíllelik Záborszky János
nemescsói lelkész melleit. Xemeskéren csak 1712. találjuk.
(Hrabovszky Gy. már 17(M). is iti akarja tudni.) Az anya
könyv 39. lapjára ő maga írla,; .Vnno 1712. .\prilis die
praelerpropter ullinia gyütlom én Gsiereli Mihál ezen
Nemes Kéri Ecclesiában. lUisinka nevű leánykája 1712.
dec. 1. már Xemeskéren születeti. Első nejének halála
ulán 1718. Marlh Mária Zsuzsannát vette feleségül, akitől
két fia születeti, Mihály 1722. jún. 17. és József 1728-ban,
de született még két lánya is. Maga is nemes ember és a
győriekkel jó viszonyban levén három Torkos nővéri
hivlak meg férjükkel keresztszülőnek: Torkos Évái. Károlyi
István kispéczi lelkész és esperes nejéi, ennek unokanövérél, szintén Torkos Évái, nemes Kisfaludy Imrénél és
Torkos Kalalint, nemes Tulok l'erencnét. Jellemző, hogy
az egyik koma (.Kisfaludy vagy Tulok) utólalg magába az
anyakönyvbe írta be e sorokai: .\nno 1722. die 19. Junii
tiszteletes és nemes (iSerelhy Mihály uram ő kegyelme
hivalolt keresztkomának mag.unat és feleségeméi, jóllejiel
tllmaradlunk a komaságlúl, de ci kegyelme leveléhez lartván
magunkal, compareállunk és Gserelhy uraim ő kegyelme
engemel a komaságra a^-ceptált. .V kissé már ké.sön 1728.
szülelelt József fiúkhoz is előkelő konuikal hívtak: Mankó
büki Horváth Bálintot és nejét Károlyi Reginái (az esperes
lányai) és mihályfai llorvilii .Xndrást nejével, Döbrősi
Judillal. Derék ])apfiak voltak ezek a Gserelliyek. C&erelhy
Báliul kajjílány 1771. még a végremieleiében is ötven
forintot hagyott Xemeskérnek. Cserety Pál kapitány 1758.
Vargha Pélier enesei birtokát vette zálogba l(X) frtérl. Tőle
*) De syllog.smo formait et arte disputandi. Praeside Deutschmann.
Wittenb. 1693. A második: De protoplastorum libertate in legem facultate.
Witlenb. 1683. Szabó K. Itl. 3836. 3839.
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pedig rokona Mlinárik László vette át.*) Nemeskér nemesi
lakosságál a papfiak (Muzsay, Deselvics, Asbóth, AndreadesAndrási, Bokány, Cseroty, Perlaky, I^aíogh) lélekszám szierint is sok értékes egyháztaggal gazdagították.
Csereti nehéz időkben vette át lelkészi hivatalát. A
környéken nagy erőszakkal folyt a térítés. Az 1714. évi
r. kath. vizitáció szerint Ujkéren 238 lélekből már csak
27 volt lutheránus Egyházasfalván és Dasztifalu, Gógánfa
filiákban 430 kath., 36 lutheránus s egy kálvinista. A mostani
pap 45-öt térített át. De lehet, hogy túlzottak ezek az
adatok. Az 1714—15. évi országgyűlés 30. cikkelye szente
sítette az Explanatiót. A sopronmegyei egyházak a r r a hivat
koztak, hogy 1681-ben, sőt már ezelőtt is fennállottak. A
királyi és főpapi magyarázat szerint pedig ez a kedvez
mény nem vonatkozott oh^ megyékre, mtílyekben artikuláris helyeket jelöltek ki. III. Károlynak 1717. á,pr. 19.
Sopron megyéhez intézett rendelete nyíltan kimondja,
hogy őfelsége megszorítani akarja a vallásgyakorlatot,
ellenkeznék tehát szándélíáVal. hogy az ott tényleg birt
Lemplomok mellett jnég két azonfelül ráadott artikuláris
lemplomhellyel is dicsekedhessenek. Különbséget tettek
tehát r e s t r i n g á l t (megszorított) és p r i v i l e g i z á l t
(kiváltságos) vármegyék között. Amazokban csak ai két
artikuláris helyre szorították az evang. vallásgyakorlatot.
Ilyenek voltak Sopron, Vas, Pozsony sat. összesen 11 vár
megye. Míg a privilegizált megyékben mjqgtürték legalább
egyidőre azokat a gyülekezeteket, melyek igazolták, hogj'
1681. és már előbb is fennállottak. Ilyenek voltak Zalát,
Veszprém, Győr, Komárom sat. összesen húsz vármegye.
jFarkas M. N. Geresd eht. 16. Fináczy E. A közokt. tört.
M. Terézia korában.)
Sopron megyében 1714 és 1717 között foglalták el
1 arád, Szilsárkány, Egyed, Szentandrás, Sobor templomait.
Xemeskér közelében is 1716. még csak Nagygeresd és
Xemesládony templomai Voltak meg. Keresztély Ágoston
i'szitergomi érsek és a győri püspökség adminisztrátora
kérelmére (aki hitehagyott szász herceg volt) III. Károly
már 1716. júl. 10. elrendelte, hogy csak artikuláris helye
ken tűrjék meg az evang'. vallásgyakorlatot. A vármegye
azonban kevés katonaságot küldött a papokkal s miként
a kir. leirat maga bevallja, Geresden, Ládonyban és Soboron
"a nép s különösen az asszonyok zendülése miaitt; kény
telenek voltak a templomfog'alók megfutaimodni. Pompás
ötletük volt ez a répoemelléki evang. nemeseknek; csukott
ItMnplomokat feltörő és lelkészi családokat kergető jjápista
papokkal és szedettvedett zsoldosokkal ők nem mérik
*) Fábry-Bozzay-féle
család 11, 1.
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össze a kuruc háboruhan kipi'óbáU kardjukat, hanem
bánjanak el velük az asszonyok, a lutheránus Dobó
Katicák, l'gy is lett. Seprőkkel, lapátokkal, szénvonókkal,
trágyalébe mártott pemelekkel állottak ki az .asszonyok és
kergették el a vitéz hadfiakit. lízt a módszert követték
később a kemenesalji asszonyok is, midőn Zinzendorf győri
püspök 1732. tőlük foglaltatta a templomokat. Csöngén
például egy bizonyos prépostot négy vagy öt asszonyi
állatok impuritásba mártott pemelekkel ily módon locscsantották nyakon . Az utána jövő katona fakadt ki azután:
Pí, ilyen adta, teremtette, bezzeg megesék Atyaságodnaik.
Ezt felelvén emez reá: Semmi e fiam, csak nyerjünk. Megtiörülvén szemét, száját, visszafordult és hintóra ülvén,
lovább ballagott, innen ment Mihályfára, ahol is már
készen várták. Szomorú, de iellemzí) kép a múltból. (Pavr,
Eht. Emi. 283. 1.).
Hasonló esetek voltak a Hépcemelléken is, az asszo
nyok zendülései maga a kir. leirat említi. Az első kudarc
után 1717. ápr. 19. jött azután szigorú rendelet a megyéhez
III. Károly, lllésházy és Hunyady kancellárok aláírásávaJ.
hogy Geresd, l>ádony és Sobor lelkészei és tanítói legfel
jebb 15 nap alalt más helyre költözzenek, az ott épült
templomokat, jnirochiákat és iskolákat pedig szintén lőnaj)
alatt súlyos büntetés terhe alatt és mindenesetre katonai
karhalalom kíséretében foglalják vissza. Igy szűnt meig kél
régi anyaegyházunk s ezzel az egész Hépcemellék is csak
Xemeskérre járhaloll templomba. A geresdiek sokszor csak
erdőkön keresztül, rejtett ulakon zarándokoltak az arlikuláris helyre, meri a falvak fanalizált lakossága ezt a kis
szabadságol is ombertelen bántahnakkal tudta megkeserí
teni. Nemeskér anyakönyvélK'n 17l(S. taláijuik az első nagygeresdi hívek neveit. (Farkas M. i. m. 23. l.j.
Így lesz a Xemeskérre ulall egyházi terület mind
nagyobb és így szai)orod()ll Cseréli lelkész gondja és dolga
is napról-napra a hívek számához mérten. Mind nagyobb
feladat hárult a nenieskéri iskolára is. (^seneti mint voll
győri igazgató és irodalmi téren is próbálkozott férfiú,
bizonyára ismerte egyházunkban az iskcvla; jelentőségét.
Ekkori oskolameslereinek csak a neveit és családi viszo
nyait ismerjük az anyakönyvekből. (Isereti idejében az
eiső Varjú Islván voU. ki liiíK) körül már Rábaszentmihályon működőit mint licenliálus, Hrabovszky ezt már
Xemeskér nyolcadik mesterének mondja, de nem tudjuk,
kikel vesz számba. Első felesége (Iraindlin Erzsébet volt,
ellől születeti 1712. aug. 11. (iyörgy nevű fia. 1714. jnárc. 23.
(iallovianszky .\dám laníló is szerepel a nemeskéri anya
könyvben. l)e 1717. és 1718. isméi Varjú Istvánt találjuk
Xemeskéren második feleségével Molnár Kriszlinával.
Varjú 172."). szergényi lelkész volt Vasmeg'yében. De már
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1718. Szarka Ádám lesz a kinító, valószinüleg niemeskéri
születésű, akinek Szálai Krzsébet a felesége. 175()-ben Réti
nek van egy Szarka nevű laaiílója. 17á)^172B-ig ifjabb
Fábri Islván voll a nenieskéri oskolamester (felesége Major
I\.ala\ aki 1700. mini jnihályt'ui tanító lesküdötl hűséget
a kurucoknak. Az idöselib Fábri István 1095. Kapolcson
és 17()(). Vecsén volt tanító, l-'ábrit 1720 őszén Rorgátai
Xyirö János váltotta fel a neme.skéri tanítóságban, aki itt
nősült, Horváth Krzsébet volt a felesége s itt volt még 1728
végén is. Kamondnak is volt 1750. egy Xyirő nevű tanítója..
Fzután jönnek a Felvidékről is tótajku tanulók és tanítók
Xemeskérre. akiket az iskolának és az itt élvezett jótéte
ményeknek jóhire vonzott ide s akik meginagyarosodtak.
Sok ilyen lót diák tanult már a XVIII. század óla Csepregen, Sopronban, (iyőrötl és Vadosfán is. Ilyen felvidéki
mester volt 1729. Skerlák Mihály, aki. Bű Boriska hajadon
nal együtt hívtak meg keresztszülőnek, Bészletesebb ada
taink ugyan nincsenek, de az iskola már Csereti idejében
is nagv()í)b fejlődésnek indult. í^Anvakönvvi adatok és Pavr.
Eht. Éml.)
\i artikuláris gyülekezet kormányzásában valami
lényegesebb változást most még nem látunk. .\ lelkész és
a gondnokok (aeditui vezetik az egyház ügyeit. .\ rózsa
hegyi zsinat 1707. már felügyelőket is (inspeetores el curalores) említ és a pietista lelkészek gyülekezeteiben Győrött.
Xagyvázsonyban a XVIII. század elején már voltak ilye
nek, de Xemeskéren Cseréli korában még nincs egyház
felügyelő és nincs ])resbylierium sem választolt tagokkal.
Ivözgyülésileg végezték el fontosabb dolgaikat, a nép az
iskolázott és vagyonosabb nemeseknick. mint i)alrónusoknak a szavára hallgatoll. .legyzőkönyvek. rendszabályok
ebből a korból még nem inar.idlajk. Ilyeneket csak később
találunk. Ifjabb Jievek az anyakönyvekben: Beleznay, Boj
tár, Borsoíii. Bü. Csapó. Cséri. Czui)i>on, Dima, Divéki.
noklor. Döbrősi. (iándor. (iombás. (lyülevészi. Hegedűs.
Koczor. Ivopcsándi. Könczöl. Meszleni. Pandúr. Rúzsa.
Bajczi, Sági, Simaházi. Szeli, Szili (a szombathelyi püspök
neve'. Székől. Szilágyi. Szigeti, Szeder. 'Parródi. Tóközi.
Velikei aliter Tóth, Szarka, Szeder. Uífvardi sat. És a
beköltözött mestereml>erek a török-talár dúlás után több
német és horvát nevet is hoztak magukkal, ilyenek Burgorich. Cziller, Benczeli Jakab korcsmáros. Jelenich Szabó,
llonkovich, Kusztrovics szabó, Lebenlaller, Paltinger (a
szombathelyi jjűsiiök anyja neve\ Pirger, Posch Mátyás
mészáros. Polák. Rautenstrauch Joakim, Rath, Rozman,
^lipiiach László bognár, Warmuth sat. Ezek a; nemeskéri
lányokkal össze is házasodtak s a nép és az anyakönyv
német nevöket elhagyva csak Mészáros, Kovács, Szabó sat.
néven nevezte őket. .\z ismerkedést a magyarokkal már mint
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cseregyermekek megkezdlck. A/. 1fi7l. évi ogyházlál()}íalásból ludjuk, hogy német gyermekek is járlak a iiemeskéri
iskolába. Kz a csereküldés régi eredetű. Xemeskéren a
XVIII. század óta igen sok a német és magyar nevű iparos:
vendéglős, mészáros, csizmadia, szűcs, lakács, szabó, asz
talos, lakatos, kovács, szíjgyártó, bognár sal., kik Sopron
nal élénk összeköUetésben állottak. Odamentek s ide is
jöttek. Több magyar nevű nemesember is volt az iparosok
közöli, akik sok diákot taníttattak Sopronban.
Cseréli lelkész élénk részt vett az esperesség dolgaiban
is. Asbólh után 1706-1708. Aáchs Mihály é s ' 1708-1713.
Lénárt Benedek mihályfai lelkész volt az esperes, t7l3-ban
pedig a tudós Hegyfalusi (lyörgy devecseri lelkészt válasz
tották meg, akit azonban erkölcstelen élete mi,atl már rozs
nyói magyar lelkész korában 1708. hivatalvesztésre Ítéllek
s az árvái várban egy évi fogságot szejivedelt. Dunántúl
erről, úgy látszik, nem tudtak s itt mint ludós pa))ol
esperesnek is megválasztották. De itt is botrányos életet
élt. S emialt ép])en Cseréli Mihály és jó barátja. Torkos
András, a buzgó győri lelkész követelték 1714. hivatalos
leveleikben Hegy falusi elmozdítását, ami meg is történi s
utána az ales])eres. Király Máté szenlgróti lelkész vezette
az egyházmegyét. Ennek 1725. bekövielkezett halála után
pedig Cscreti Mihályt választották meg' esperesnek. Új
hivatalai átvéve 1725. és 1720. nagyobb szabású egyházlátogatást tartott, mely ekkor a püsi)öki vizilációkat is
hivatva volt pótolni. Bátorság is kellett ehhez, meri már
napirenden voltak a tem|)lomfoglailások s az ellenszegülő
lelkészeket fogságba hurcolták, mások pedig javaiktól meg
fosztva földönfutókká lellek. Miskei .\dám esperes, mini
sziemtanú és kortárs jegyzi fel, hogy az 1715. évi 30. t. cikk
megtiltván mindenféle gyűlések tartását, még kisebb
partikuláris gvülésekre sem mertek összejönni. (Buchholtz
Gy. Famílienchronik 'M\. Payr. Eht. Emi. 290-292.^
Majd magára Cseretire és gyülekezelére is eljöttek <>
nehéz napok. ir)73-ban elfoglalt templomukat a nemeskéri
evangélikusok talán már a gyászos évtizedben is, de 1681ben bizonyára birtokukba vették és ennek birtokában
Thököly biztosai. Mesterházy Péter és Xemeskéri Kiss
Miklós még jobban megerősífelték őket. .\ kuruc világban
is teljes vallásszabadságol élveztek. De a vármegyei gyűlé
seken, melyekel néha a templomban tartottak, l)ánlotta a
r. kath. többségei és különösen a türelmetlen klérust,
hogy itt az eretnekeknek, habár kicsiny, de mégis régi.
szép temjilomuk ikápolnájulO van. A i)esli vallásügyi
bizottságokban 1721. kezdték ennek dolgát is feszegetni.
.=^ fiatal ,túlbuzgó új győri püs])ök, a hilebagyott családból
való Zinzendorf Fülöp is (1726-33) a bécsi udvarnak igen
kedves embere, szemet vetett Xemeskérre s a vármegyében
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oly hatalmas Kslerházy és Széchenyi grófokkal szövet
kezve intézte támadásait a nemeskériek ellen. A refor
máció korában az egész község evangélikussá lett. Tehát
üresen csak nem hagyhatták ot^ a rég^i temi)lomukat és
n«m kellett helyelte másikat, újat építeni, midőn az egész
falu ismét egy hiten való volt a kialakuló evang. egyház
ban. Ök nem áttérteknek, nem a'ijhitüeknek , hanem az
ciniberi hozzálélelektől és téviedésektől megtisztított igaz
keresztyén és kalholikus («veracatholica») egyház tagjainak
Indiák és nevezték magokat s mint ilyenek jártak az őseik
által éjiítctt régi kis templomukba tovább is. Ehhez tehát
teljes jogot formállak s midőn az 1681. évi törvénycikk
nekik vallásszabadságot biztosított, ezt a temi)lom nélkül
el sem tudták képzelni. Lesújtó volt léhát rcájok nézve úgy
az lfi7;5. évi lemplomfoglalás, mint a most támasztott újabb
követelés. Ezt az öröklött, s azután mintegy 180 éven át
(1543- 167:V és 1()81 1731) birtokukban levő templomot
minősítette most az ellenfél .egyszerre «általuk 1683. elrabloltnakí.
A ncmeskéri r. katholikusok > nevében, akiknek száma
a vármegyeház odatelepítésie után is bizonyára nagy kisebb
ség volt, a klérus s a velők tartó földesurak, az új püspök
befolyására támaszkodva már 1728. febr. (i-án folyaimddtak
111. Károly királyhoz, hogy a nemeskéri templom a neim
kalholikusoktól (acatholici) elvétetvén nékik adassék át.
Már ekkor is azt állítják, hogy a r. katholikusok vannak
többségben, ők az előkelők; a mágnások, grófok, bárók
néha a megye székhelyén több napig is egNütt vannak,
nem mehetnek tehát Lövőre vagy magánházba misét hall
gatni. A vészfelhők már tornyosultak, ez a kérdés már
(>serclinek is sok gondot okozott. De ő még a régi kis
Iqmplomban ])redikált mind végig. Xem is sokáig élt már,
a kettős hivatal terheit nem bírta. Miskeii jegyezte fel, hogy
1729. jan. 21-én, midőn halolti beszédet nnmdott a tempJomi szószékről, szélhűdés érte. Nem halt ugyan meg. de
egyházi szolgálatol végezni már nem tudott. Enesére Győr
megyébe költözőit el (első) feleségének birtokára s itt még
1 1 évig élt a halálnál is nyomorúságosabb életet;, míg
végre 1713. niegszabadull szenvedésieitől. (Eht. Emi. 292.)
A locsmándi r. kath. főesperességben 1711. tartott
egyházlálogatás szerint Nemeskéren 1697 óta a r. katholi
kusok száma 93-ról 112-re, az evangélikusoké 157-ről 202-re
eiinelkedell. Szojjoron i>edig a r. kathulikusok 20-ról 72-re
i'inelkedtek, az evangélikusok 134-ről 113-ra szálltak alá.
Ha ugyan pontosak ezek az adatok. Tehát mindkét helyen
most is kisebbségben voltak a r. katholikusok. (Kelemen A.
i- m. 71. 1.).
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Vn. Templomfoglalás és templomépítés Perlaky József
püspök lelkész idejében (1729—49).
a) Az uj lelkész hivatalba lépése a Carolina Resolutio évében 1731.
Nemeskér a nehéz időkre ismét meglalálta a maga
kiváló emberéi. Perlaky .lózsel' ősi diinánlúli nemes ároni
esaládból szülelelt. Már ősei is kiváló tehelséqeikkel, ma
gyaros szókimondó bálorságnkkal és nagy erélyükkel lüntcUék ki magukat. Az egyházi irodalom ismételten foglal
kozott már a Perlakyak ősi papi családjával, melynek min
dig voltak irodalmi téren is kitűnt lagjai.* .lózsef atyja,
Perlaky Dávid, Surdon Somogymegyében Ki.")!), szii'elell.
Sopronban tanult, Győrött volt tanár, lelkész i)edig I'.perjesen, Sajógömörben és Ostgyánban. Kdesanyja, Hunnius
Katalin a wittenbergi jeles j^rofesszorok családjából való.

A nemeskéri vármegyeház utcai Uülsö épülete.

Perlaky József Sajógömörben született 1701. Mint nagyobi)
diák I""rdélyben Dániel Zsigmond uri házában is nevelős
ködött. Wittenbergbe (iyőrből ment ki s 172."). okt. 28. irat
kozott be az egyetemre. Több mint három évet löllött itt
a jeles Wernsdorf és Schröer |)ri)fesszorokat hallgatva. .\
nemeskérick már 1729 tavaszán meghívták lelkészüknek,
de a győriek is (az élvezett sti|>endiumok fejében számot
tartoltak reá s 1729 -17;51. majdm\m két évig (iyörött volt
konrektor és diakónus (segédlelkész . .\ntoni Sámuel
szuperintendens avatta fel (Aetneken 1729. május Ki-án s
mint győri tanár Vette fel^eségül Matkovich lívát. id. Mat*) Lásd Perlaky Dávid-tói : -Régi és ujabb egyházi beszédek" melyeket
az 1529. évtől a jelenkorig evang. lelkészi hivatalt viselt Perlakyaknak eredeti
kézirataik szerint kiadott P. D. Pest 1852. Perlaky Dávid : Történeti adatok.
Költészeti toldalékkal. Pest 1837. 12. r. 80. 1. És Payr Sándortól : A Perlakyak
négyszázados ároni háza. Bpest 1905. 8. r. 82. 1.
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koviíh Fái leányát. Xenicskéri állását 1731 elején foglalta
cl. Utódát. Fábri (Icrgelyl lebr. U. hívták nvcg (lyörré, ő
pedig az első keresztelőt febr. 20. írta a nemeskéri anya
könyvbe. (Prónay-Stromp, Eht. Kml. 2()4. 1. l\öttevényiXagy, A győri ehk. tört. 88.!
Xenieskéren tehát majdnem két évig (1729—31) lelkeszhelyettesnek kellett lenni. Bizonyára a már meghívott
Perlaky gondoskodott ilyenről, de a névét nem ismerjük.
\ alószinüleg a jeles kép/jetlségü P o r n b s z k y Péter liptómegyei ifji'i. aki (iyőrölt Vásonyi Mártonnak és Pozsony
iban Heer Vilmosnak volt tanítványa, helyettesílette mint
nemeskéri rektor a lelkészi is. (Stromp i. m. 211.)

A nemeskéri vármeíJyeház udvari belső épülete.

Perlaky. a 30 éves fiatal lelkész és új házas. Isten nevé
ben kezdi a lelkipászlorkodásl. .Xnyakönyvi bejegyzése sze
rint háborús híreket terjesztenek ugyan mindenfelé, de ő
jó reménységgel van őfelségének lli. Károlynak a vallás
ügyében közzéleendő döntése iránt. 1731. máre. 21. meg is
jeleni a Carolina Hesolutío, de köszönet nem volt benne.
Istentiszteletet ezután is esak artikuláris helyen lehebelt
tartani, katholikus főesperesek vizsgálták meg. hogy a prot.
lelkészek Uulnak-e keresztelni, vegyes házasságot csak r.
kalh. pap előtt leheteti kötni, a (lekrelális eskü szerint
Máriára és a Szentekre kellett a tisztviselőknek esküdniök
sat. Csak az az egy engedmény volt benn©, hogy szujierinlendensl választhatnak. Az egyházi bajok zavarták meg
Perlakynak családi öröméi is.' 1731. nov. 14. születelt
Zsuzsanna nevű leánykája. Komák még a győri rokonok
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és jóbarálok vollak: iiemzeles Najíy Islván uram az ő
asszonyával és Hádli Pál vagyonos győri kereskiulő a fele
ségével. De a nemeskéri nemesek közül is már komái
lesznek nenujeles Horváth Bálint, Szili András, ,a lelsöszopori szüVelésíí szombathelyi püspök is Szily .lános volt .
Horváth Péter, Mesterházy Péter, Búza János úr. Bogodi
('Bakody vagy Bögöti") Márton úr, Tzendrei (iyörgy. Bátor
(iyörgy úr és Szabó János úr. Bizonyára ezek vollak akkor
az eklézsiának előkelőbb, buzgó tagjai.
A fiatal lelkész azonban eleitől fogva, mint cMienségettalálta magával szemben a töbljségében most már r. kath.
vármegyéi, amely most készült itt a már 1()()9. megvásárolt
vármegyeházát nagyobbra átépíteni, jeléül annak, hogy a
székhely — az arlikuláris gyülekezet nem nagy örömére ~
lovál)bra is itt marad. A nemeskéri domus comitatensis
conservatora (gondnoka^) Morvái .\dám v-oll, akinek 17151.
sze.pt. 14. hűséges szolgálata fejében a földjei után járó
adót elengedték. Az építkezést il'.Vl. fejezték be. a fő- és
alispánnak, a szo!gabiráknak, levéltárnak építettek új he
lyiségei s a gyűlések számára is egy nag;^' termet. F. hátsó
főépület előtt volt az udvar, melyet félkör alakban az
előépül el vett körül szép kapuval s fölötte a vármegyo
címerével. E félkörű épületben, mely ma már ne,m áll.
(esak nem régiben bontották l e \ lakott a porkoláb, a haj
dúk s az alsóbb személyzet, ebben voltak a vasrácsos bör
tönök is. A jnegyeházához a nemeskéri határban egy kisebb
földlerülct is tartozott, a vesztőholy. melyen az akasztófa
álloll. Ezt szelídebb szóval törvény fának nevezték. .K
megyeház börtöneiben sokszor sínylődtek evang. rabok is
és pedig főként úgynevezett vallássértö vétségek miatt*
A 'vármegye székhelyén nem nézték jó szemmel a luthe
ránus, eretnek templomot és most már fokozottabb erő
vel intézlek ellene rendszeres, tervszerű támadást. Még
Perlaky József is a régi kis templomban kezdte meg az
igehinielésl és a szentségek kiszolgáltatását, de alig múlt
el egy év, és már kizavarták belőle.
Láttuk, hogy a nemeskéri r. kalholíkusok nevéi>en a
peslí vallásügyi bizottság tárgyalásaira hivatkozva, már
1728. folyamodás készült, melyben a régi kislemplomhoz
való jogukat vitatták és annak átadását kérlek. .Míg csaló,dunk. ha a késcibbi eseményekből ílélve ennek az ügynek
ébrenlartóit és sürgetőit ismét -a pápaságnak (Banghai)áler
állal úgynevezett gyors és ügyes, könnyű lovasságában ,
a soproni jezsuitákban keressük, akik hatalmas pártfogót
találtak a Bécsben oly kedves Zinzendorf győri püspök
szemelvében.
*) Sümeghv D. vm. {ölevéltáros szíves közlése. Vm. jkv. Vili. 818. Mohi
A., Lövő tört. 99 1. és a Mechle család közlése.
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b) A nagy templomper 1731-ben.
A nemeskéri r. katholikusok nevében folyt a :i>er, de
olt állt ezek mögött a püspök, a főispán, az alispán, az
Esterházy és Széchenyi grófok, a vármegyei ügyész Felsőbüki Nagy István, a szolgabirák és az egész hivatalos vár
megye. A vastag kötet vármegyei jegyzőkönyvnek nagy
részét a nemeskéri kis templomra vonatkozó akták töltik
meg. Xem igen volt fontosabb nemzeti ügyük al)ban a
nemzetietlen korszakban. .\ hitehagyott családból való
püspök, Zinzendorf, a vezérük Győrött és jezsuiták az előharcosaik. A lutheránus törökök, ellen harcolt most is
a magyarok nagy része, miként egykor a soproni nag>'
Wittnyédy István mondta gúnyosan már Xádasdy Ferenc
ről és Esterházy Pálról.
A vármegyei jegyzőkönyvek szerint már 1731. ápr. (i.
kaptak a nemeskéri r. katholikusok királyi leiratot, mely
a pesti vallásügyi bizottság aktáira hivatkozott s amelynek
alapján már a kis templom átadását követelték. De Perlaky
lelkész és a nemeskéri gyülekezet ennek ellene mondott.
.\ vármegye azután többször idézt'^ őket maga elé, — hiszen
helyben voltak — hogy hallgassák meg és foganatosítsák,
amit helytartó tanács, ez a <f!agellum haereticorum (eret
nekek korbácsa^ az 1715. évi 30. t. cikk ala])ján elrendelt.
De a lelkész és hívei nem jelenlek meg s a temj)lom kulp
csait, b á r a vármegyei ügyész már többször is követelte,
nem adták ál. .\z ifjabb Felsőbüki Nagy István, vármegyei
ügyész 1731. május 16-án végre is fiskális akciót indított
ellenök a megyegyűlés előtt. Perlaky Idlkészt Hannibál
István és egy másik szolgabíró által hivatták meg. Do
nem jött át a megyeházába s nem jöttek a többi meg
idézett nemesek sem. Ekkor az ügyész makacsság és őfel
sége parancsolatja iránt való tiszteletlenség vádjával fenyegette meg őket. Végsőig a nemeskériek sem feszíthetlek a
húrt s a vidékről is bejött evangélikusok lelkészükkel
tanácskozást (amint a vád mondja, konventikulumol^ tarlottak. .\ megye jegyzőkönyvébe írták a tanácskozók neveit,
méltó, hogy mi is megörökítsük: Bögöli Márton Nemes,kérről. Németh Mihály Kisgeresdröl, Horváth Bálint Ujkérről, Horváth Ferenc Rábakereszturról, Vörös Ferenc
Pórládonyból, Kis Zsigmond Csérről, Asbólh Benedek Pórládonybói, Mesterházy Péter junior Mesterházáról. Hor
váth Péter Pórládonyból, Mesterházy (lyörgy junior Xeniesládonyból, Uj Miklós Tólkereszlurról, Szabó Dániel
Felsőszoporról, Hettyei Ádám Hettyéről, Lőrincz János
Xomesládonyból, Udvardi Pál Felső-Lozsról, Ihász aliler
Kovács Péter Felsőszqporról. Ez a névsor nem teljes,
bizonyára voltak ott mások is. De m á r ez is mutálja, hogy
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veszcílelem idején mily nagy vidék tette magáévá a nemes
kéri templom ügyét.
Az artikuiáris kis konvent úgy liatározott, liogy lel
készüket ugyan nem engedik oüamenni, de másnap máj. 17.
menjen be mégis a megyegyülésre Bögöti Márton. Németh
Mihály, Horváth Bálint és Horváth l^Vrene. lís megjelient
még a nenieskériek közül Miisai László (valószinülieg Musai
püspök fia), Tankó Islván, Czenilrei dyörgy, Szarka András,
Hegedűs János. Az ügyész az l(i81. évi törvényre és az
1091. évi Lii)ót-iéle Kxplanatióra hivatkozva most is azt
vitatta a gyűlésen, hogy csak az épitőhely illeti meg ott
az evangélikusokat és nem a lemi)!oni s ezért újból is a
kulcsok átadását kövelelte tölök. NénK'th Mihály kisgeresdi nemes cM-re közbeszólt. Minket l-'elséges l'runk
igazított ezen nemeskéri temiplomra és ugyanazt nekünk
adta. Xagy István ügyész ennek hallatára Németh Mihályt
mint őfelsége parancsolatának megvetöjét vvili|>endens; és
meghamisílójál helyezte vád alá. A/. <'vang. nemesek viszont
halasztást (respiriumi kértek a jövő megyegyülésig, mert
őfelségéhez fognak folvamodni. TVármegvei jkönvvek VIH.
7t)0^ 7t)7. 1.).
Kérvényüket fel is küldték még május havában. Bizo
nyára Perlaky lelkész és legjobb prókátoraik s legbuzgóbb
l)alrónusaik. Ostffy Mihály, Vidos Miklós, Willnyédy .lános,
a Káldyak és a Mankóbüki ll.orváthok szerkesztették ezt.
Nagy lelki konslernációval hallották \a vármegye május
17-iki határozatát
írják a kérvényben. FJlsőben is lel
készüket. I'erlaky .lózsefel veszik védelmükbe, aki nem
jelenhetett nveg a megyegyülés előtt, mert ő nem szabad
ura magának, hanem egyházának hivatalos szolgája és
principálisainak 'engedelmeskedni tartoz.ik. Szerintük az
1681. lévi 21). t. cikkből nem következik, hogy ahol arti
kuiáris 'helyen temi)lomuk van. az tőlök olt elvétessék és
másikai ié|)ítsenek. Őfelsége ezt nem rendelte el. Temi)lomuk az övék volt már a soproni országgyűlés előtt is és
utána 'is és jelenleg is az ő birtokukban van. Nem vették'
el ;ezt tőlök és nem is jelöltek ki helyet számukra, hogy új
templomot 'é|>ítsenek. ^Itt tehát tagadják Széchenyi (iyörgy
gróf fentebbi állítását. Merték volna-e ezt tenni, ha nem
lett volna igazuk".'' .\ kulcsot, igaz. hogy nem adták ki
írják folytatólag
de ezzel sem voltak őfelsége parancsá
nak megvet(")i. l-"llenkező!ieg most is jobbágyi hódolattal
őfelségéliez folyamodnak s tőle kérik, hogy tiltsa el a vár
megyét minden jogtalan és erőszakos executiótól. .Vláírva:
Verbi Divini .\uditores .\ugustanae Confessioni addicti .\rticularis loci Nemeskér. .Protoc. VIH. 7Í)9 -805.)
Krre a Helytartó Tanács \TM. jún. 1. és 9-én intézett
kérdéseket a vármegyéhez. ÍIs pedig: vájjon kalholikusok
vagy nem kalholikusok építették-e a templomot".' Ha a
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nem katholikusok építették, akkor 1681-ig katholikus
módon felszentelték-e? A kir. biztosok jelöltek-e ki helyet
a lemplomépítésre? Ha igen, akkor a nem katholikusok
ellogadták-eV És ehhez járult még három kérdés: 1. Vájjon
a r. katholikusok 1681 előtt és után birták-e a templomot
és mejinyi ideig".' 2. Vájjon 1682-ben az e célból kiküldött
kir. biztosok jelöltek-e ki helyet templomépítésre az
akatholikusoknak és milyent? 3. Mikor és mi módon jutott
a templom ismét az akatholikusok (evangélikusok) kezébe?
Ezt a két leiratot a megyegyíílés szept. 4-én tárgyalta, s a
kérdésekre adoll válasz bizonyára kedvezőtlen volt az
evangélikusokra nézve. (Vni. jkv. VIII. 794—798.)
De ezzel sem érték be, hanem a nemeskéri r. katholi
kusok nevében még e napon 1731. szept. 4. a nádorhoz
Jolyamodtak és panaszosan jelentik, hogy a kir. paran
csolat ellenére a nmeeskéri prédikátor (Perlaky) még mai
napig sem adta ál nekik a templomkulcsot, holott pedig a
törvény szavai szerint nem templom, hanem csak az épí
tésre kijelölt temi)l(>mhely (locus, non templum) jár nekik.
Kbben a kérvényükben említik, hogy már 1728. tebr. 6. is
folyamodtak a Helytartó Tanácshoz s előadták indító okai
kat: hogy Xemeskéren a r. kath. nemesek, mint földesurak
többségben vannak (ezt a tanúkihallgatás megcáfolta), míg
a másvallásúak alsóbbrendüek és kisebb a lélekszámuk
(pedig a r. kath. vizitációk szerint is 1735. 1748. és 1780.
az evangélikusok voltak többségben); Xemeskér a megye
székhelye, a megyegyülésefcen alig van egy-két előkelőbb
akatholikus, míg a mágnások, grófok, bárók mind r. katho
likusok, kik néha több napra is Xemeskéren maradnak
s megalázó volna, hogy ezek magánházba menjenek misére,
llven és efféle okokkal kérik a nádortól is a templom átadalását. (Vm. jkv. VIII. 7(íO.^
Időközben a vármegye jelentést küldött fel, arról,
hogy mely templomokat foglallak már el §s mily állapot
ban vannak ezek. Itt kerülnek szóba Xagygeresd, Xemesládony, Hépceszemere sat. Xagy örömmel jelentik, hogy
a kél artikuláris helyen kívül a többi falVakból már el
kotródtak az akatholikus prcdikánsok. Már csak Vadosfán
van ilyen: Vásonyi Márton és Xemeskéren Perlaky József.
l''z a jelenlés leírja a régi kis nemeskéri teimplom akkori
állapotát is: a templom a szentéllyel (sanctuarium) és a
toronnyal együtt téglából és kőből épült és kőfallal van
körülvéve; a toronyban két harang van. Későbbi hozzá
tételnek tűnik fel: iiogy a templom már visszavétetett és
az ágostai hilvallásúaknak építőhelv jelöltetett ki. (Vm.
jkv. VIII. 855.)
Kz a jelentés már csak nov. 20. terjesztetett elő a
megyegyűlésen s itt kerültek jegyzőkönyvbe a r. katholi
kusok bizonyítékai is (Rationesj, hogj' a templom őket
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illeti meg. Ezek a kövelkiezök voltak: a) Az 1681. évi tör
vény az akatholikusoknak csak általuk épített és katholikus
módon fel nem szentelt templomokat itélt vissza, b) Hogy
a nemeskéri templom katholikus, azt a formája is mutatja:
a sanetuarium, a felszerelés, a szentek képei sat. c^ Hogy
l()81-ben is miséztek benne, azt bizonyítja a mellékelt tanú
kihallgatás, továbbá Széchenyi («yörgy gróf (a volt primás
unokaöccse) és Fclsöbüki Xagy István bizonyságtétele, d)
Széchenyi György még azt is bizonyítja, hogy a nemeskéri
ágostai hitvallásúak számára 1082. templomhely jelöltetett
ki, 34 öl hosszú és 1(5 öl széles, alkalmas és méltó heöy
(condecens), amint ez Draskovich Miklós gróf, akkori kir.
biztos jelenléséből kitűnik. Ezt a jelentést azonban nem
mulatta be a vármegye előtt s a nemeskériek nem tudtak
az új lemplomhely kijelöléséről. (Vm. jkv. VIII. 867.i
.\ tanúkihallgatásokból csak a felsőszopori van jegyző
könyvbe iktatva s ez is keltezés nélkül, 1. Czuppon Mihály
simaházi lakos 52 éves r. kath. e.skü alatt azt vallotta, hogy
Xemeskéren a templomot emberemlékezet óta az ágostai
hitvallásúak bírták szabadon és békességben; prédikátort
és mestert tartottak s most is tartanák. Xemeskéren és a
két Szoporon több a lutheránus, mint a pápista. (Most is
1731. a sok betelepítés után!)Simaházán csak öt katholikus
gazdaember van és a plébános itt fizetést szed a luthe
ránusoktól. 2. Tóth István simaházi nemes, 67 éves evan
gélikus vallja, hogy a szopori temi)lomol a soproni ország
gyűlés óta hol a lutheránusok, hol a pápisták bírták. Sima
házán a prédikátor elűzése után is tartottak mestert. Az
utóbbit öt év előtt exturbálták. ',]. Ensöl János iváni lakos,
báró Ebergényi László jobbágya, 63 éves lutheránus, úgy
vall Nemeskérről, mint az előbbiek, de azt nem tudja,
lutheránus vagy pápista van-e több Xemeskéren. Még több
r. kath. tanú is így vallott. A lü-ik tanú. Vörös György,
völcsci lakos, 80 éves r. kath. szintén úgy vall, mint az
előzők, de hallotta, hogy a soproni országgyűlés után a
lövői plébános 2—3 izben Xemeskérre jött isteni .szolgá
latra. S többen is vallották, hogy 2—3 izben kijött. Ez
azonban csak az első időben történhetett 1683 előtt. Vag\'
pedig magánházban misézett a i)lébános, mert 1683 óta
a templom állandóan az evangélikusok birtokában volt.
(Vm. jkv. VIII. 875-887. 1.).
E vallomásokat is 1731. nov. 20. tárgyalták a megye
gyűlésen. S az újabb birtokbavételről azt állapították meg.
hogy az evangélikusok a Thököly-féle mozgalomnak ide
jén, tehát 1683. vették vissza ismét a templomot. Széchenyi
György gróf bizonyságtétele és a bécsi udvarban kedvelt
Zinzendorf győri püspök közbenjárása III. Károly korá
ban nagyon is elég volt arra, hogy egy kis templomot a
«nem kathoUkusoktól» elvegyenek. És hogy érdemesebb
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jutalma legyen a nagy fáradozásnak, a kis templommal
együtt elveszik mindjárt az evang. paplakot és iskolát is.
amelyekről mindenki tudta és vallotta, hogy az evangéli
kusok a magok telkén, magok pénzén (a paplakot 1668.)
építették és ezt a kathoiikusok sem tagadták. Perlaky lel
készt ilyen csapások érik és hajléktalanná lesz mindjárt
az első évben.
,

,

c) A régi templom, a paplak és iskola elfoglalása 1732. jan. 31-én.
Az 1732. január 26-án kelt királyi leirat, amint azt m á r
várni lehetett, minden pontjában teljesítette a r. kathoii
kusok régi vágyát. Kz évi január 31-ikére hivták össze
Xemeskérre a nevezetes és i'ianej)élye.s megyegyülést, mely
arra volt hivatva, hogy azt a kis szűk kápolnát, amelybe
az evangélikusok majdnem kétszáz év óta jártak Isten igéjét
hallgatni, az úrvacsorát venni, gyermekeiket kereszteltetni,
jegyeseiket összeesketni, amelynek sírboltjában pihentek
jelesebb nagy eml>ereik, papjaik, köztük Musay írergely,
a volt evang. püspök is - azt a kis szent hajlélíot, amely
1681 óta egyedüli menedéke, a nagy [)usztaságban élő vizek
forrását rejtő oázisa volt messze vidék evangélikus hívei
nek, erőszakos kézzel elvegyék. Sőt nem csak ezt, haneuT
gyermekeik iskoláját, sok buzgó tanító munkaheljét és
papjaik szerény hajlékát. Ha valahogyan a reíormáció előtt
iundáll kis templomhoz még jogot formáltak is, de az
iskola és paplak elvétele nyilvánvailó tíkobzás, eltulajdoní
tás, égbekiáltó igazságtalanság volta iiemeskériek sz^emében.
Január 31-én, csütörtöki napon, tehát tél közepé,n»
— mert sürgős volt a dolog — .sok és előkelő vendége volt
Xemeskérnek. Az eretnekség felett diadalt ülni jöttek össze
iíóma buzgó hívei. Milyen látvány ez a fiatal, tudós Perlaky
lelkésznek, aki kisded csecsernő gyermekének bölcsője
''^^V.
mellett áll, arra gondolva, hogy néhány óra múlva őt és / / ^ '
^^
feleségét (mind ketten nemesek) is kihordják a paplakból yV^io
^•
és ehetik a hajléktalanok kenyerét. Fényes fogatok robog-//í?„
nak a megyeházára. Jelenvannak gróf Esterházy János fő- ^
ispáni helyettes. Zeke István alispán, Zinzendorf győri
püspök képviseletében Graczol János püS(pöki vikárius,
továbbá Mihály, a csornai premontrei prépostság admi
nisztrátora, Cserko István a so])roni jezsuita kollégiom
-^
rektora. Sümegi János jezsuita páter (ezek el nem marad:'r^
.
hallak) és Sopron város küldöttei: Petrák Ferenc és Török
5.,:.^^
Ábrahám. Bizonyára volt katonai karhatalom is jelen,
amint ezt más hasonló esetekből tudjuk. Az asszonyok
bemártott pemetekkel ide már nem jöhettek. Csak 26-án
kelt a kir. rendelet és öt nap múlva már az egész vármegye
cgyiiti ült. Gyors postájuk voll, sietős a dolguk így télvíz
idején, amikor legkényelmesebb lesz a nemeskérieknek,
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papnak, mesternek hurcolkodni. Mennyire megértették
és követték a Szentírás szavait: Imádkozzatok pedig, hogy
télben ne legyen a ti futástok. (Máté ev. 24, 20.)
Xem csak az eredetiben latin nyelven olvasták fel a
rendeletet, hanem magyar nyelven is megmagyarázták.
Őfelsége a jegyzőkönyv szerint már január 2. elrendelte,
hogy a nemeskéri templom az ágostai hitvallásuaktot
visszavétessék. Ezeket a törvény értelmében legfeljebb csak
az építöhely illeti meg templom, paplak és iskola építésére,
de nem a ré^i templom. Ehhez semmi joguk, mert ezt a
Thököly-féle mozgalmak idején a lázadóknak s a velők
szövetkezett törököknek erejével és hatalmával foglalták
el és ilyen módon tartják birtokukban jelenleg is>. A temp
lom visszavétetvén, az ágostai hitvaliásuaknak csak a kir.
biztosok által már 1682. kijelölt helv fog átadatni. (Vm. jkv.
VUl. 969. l.).
A helyettes főispán és a megyegyülés azt akarta, hogy
Perlaky .íózse.f, a helybeli lelkész is legyen jelen a kir.
rendelet felolvasásán. Két szolgabírót érte is küldtek. De
az önérzetes Perlaky, mint nemes ember azt válaszolta,
hogy ilyesmi dolog, az evang. lelkésznek a megyegyülésre
való behívása eddig nem volt gyakorlatban, tehát most
sem megy oda. És nem is jelent meg.
.\ kir. rendelet felolvasása után gróf Esterházy János
főispáni adminisztrátor a megyegyülés tagjainak nagy
számával a vármegye házából az evangélikusok eddigi kis
templomához vonult át s azt a már előbb megszerzett
lemplomkulccsal felnyitották. Graczol János püspöki vi
kárius újra felszentelte (recouciliálta) a templomot s amint
írják, Ambrosius himnuszának, a Te Deuimnak eléneklése
után misét olvasott. Sümegi János jezsuita páter pedig
igen ékes magyar prédikációt mondott. Ennek végeztével
Esterházy gróf a templomkulcsot a vikáriusnak, ez pedig
Kecskés László lövői plébánosnak, inínl törvényesen instal
lált parochusnak adta át a temi)it)mhoz tartozó jogokkal
együtt. Tehát ertisen hangoztatott többségük és minden
hatalmuk, gazdagságuk birtokában sem tudtak a vármegye
székhelyén külön plébániát szervezni mind e mai napig.
A templomi szertartás végeztével a főispáni admi
nisztrátor kíséretével együtt jnost az evang. parochíára és
az evang. iskolához ment át és ezeket is hasonló módon
adták át a plébánosnak .Különösen ezreknek az épületek
nek jogtalan elfoglalása keltett nagy felháborodást és
keserűséget az evangélikusokban, mert azt magok a
katholikusok sem mondták, hogy valaha iskolát vagy pap
lakol építettek volna Xemeskéren. Tehát olt arattak, ahol
nem vetettek. .\z 1671. évi egyházlátogató jegyzőkönyvben
van benne, hogy az evangélikusoka paplakot exfundamento
1668. építették, az iskolát pedig néhány évtizeddel koráb
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ban. De hát így vették el, ily jogtalan, erőszakos módon
már a gyászos évtizedben is az evangélikusok pénzén, eztek
verejlékes munkájával épült templomokat is Kősziegen,
Csepregen {a kisebbiket), Ruszlon, Pozsonyban és más
helyeken is.
A megyeházára visszatérve a záró ülésen éljenzéssel
és örömkiáltásokkal adtak hálát a hősies müvelet szeren
csés befejezéséért. Elhatározták, hogy őfelségének, III.
Károlynak hódolattal küldenek fel jelentést és köszönetet
mondanak Zinzendorf bíboros győri püspöknek is, az
eivang. magyarokat üldöző német embernek, amit ez utóbb
kegyes válaszra méltatott. A nemeskéri siker ezt a püspököt
arra bátorította, hogy most már Vas megyében is még
1732. megkezdte és befejezte az evang. templomok elfog
lalását a dömölki és nemescsói két artikuláris hely ki
vételével. Zinzendorf 17;}3. már breslaui püsjjök.
Hóma hívei jubiláltak, Te Deumot zengedeztek, de lel
lehet gondolni, hogy evang. részről mennyi könnyhullatás,sal és mennyi magokba fojtott keserűséggel történt meg ez
a lemi)lomfoglalás. Az evang. nemeseket is minden téren
háltérbe szorították. A dekretális eskü miatt, miként Vas
inegN'ében, már itt sem volt a vármegyének egyetlen evang.
lisztviselője sem II. József koráig.
A lemplomfoglalás emlékére a templomhajó belső
oldalfalába (iOx75 centiméter nagyságú márványtáblát
illeszlettek, melyen latin nyelven ez a fölirás:
Ezen, a török- és Tököli-mozgalmak idejében az eret
nekek által elfoglalt templomot — XII. Kelemen pápa
sága, VI. Károly német császár és magyar király ural
kodása, gróf Zinzendorf Eülöp biborosatya győri püspök
sége, galánthai Esterházy Antal Pál német birodalmi her
ceg, T. Sopron vármegyének valóságos és örökös főispánsága, az ősi hitért buzgó gróf Esterházy János helyettes
föispánsága és Zeke János, ezen tek. So])ron vármegyének
alispánsága idejében — öt évtized után (post dena lustra)
királyi közrendelelre a kathoükusok szerencsésen vissza
kapták, mikor is Graczol János győri főpásztorunknak
általános helynöke újból fölszentelte, csütörtöki napon,
N'olai Szenl Péter ünnepén, január utolsó napján. > (Lásd:
.Mohi A. Lövő tört. 198. I. hol az eredeti latin szöveg is
közölve van az 1732. évszámot többszörösen is adó latin
belükkel.)
Ez a felirat úgy tünteti fel az evangélikusokat, mintha
csak 1683. a háborús zavarokban hadi zsákmányként fog
lalták volna ^1 a temíjlomot. Holott a történeti valóság az.
h(^gy már l.">4() körül, de mindenesetre Szigetvár eleste
(l.KUi^ előtt az egész nemeskéri község elfog'adta a Luther
szerint való reformációt s mint a Szentírás zsinórmértéke
szerint megtisztított igaz keresztyén egyház (vera calholica)
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tagjai, továbbra is megmaradtak régi templomuk birtoká
ban egészen 1674-ig, tehát 130 évig. Széchenyi és Kolonics
püspökök zsoldos katonákkal csak 1674. foglalták el tölök.
De a soproni országgyűlés (1681) ulán ismét a nagy több
ségben levő evangélikusok vélték vissza s még' 50 évig ez
volt a templomuk.
Az emléktábla valószinüleg csak 1739. készült. Ekkor
ugyanis az elfoglalt kis templomot közadakozásból meg;nagyobbították és kitatarozták, amint ezt a külső falazaton
olvasható latin felírás mondja: Frivato inclitae universitatis adjutorio ampliata et exlensa (1739). > Ugyanekkor a
cinterem (a temetőül szolgáló templomudvar) kőfalát le
bontották és a köveket a templom javára 179 forinton el
adták. Az 1748. és 1755. évi r. kath. egyházlátogatási jegyző
könyvek szerint a kis lemi)loinot Szent Lászlóról, míg a
sokkal régibb evang. feljegyzések szerint Szent Mihályról
nevezték el. .\z evangélikusok által épített és szintén el
foglalt paplak (plebániaház! utóbb leégett és telke sokáig
üresen állott, s ezen csak 1905. éi)ítetlck új iskolát és tanítólakást. A papiakba külön iilébánost hivni mai napig .sem
tudtak, bármennyire hangoztatták is többségüket és jobb
módjukat. A templom megnagyobbílása és illőbb felszere
lése ügyében 1758. és 1781. hiában indítottak a vármegyé
nél és a püspöknél mozgalmat. 17()7. pünkösd után 6. vasár
napon Mária Teréziának a himlőből való felgyógyulása
alkalmából a vármegye a nemeskéri kis tem])l()mban tar
tott hálaadó istenliszteletet, melyen Herniann József mézeskuli ai)át és g\'őri kanonok, a híres szónok i)redikált.
1796-ban állították fel a megyeház és a templom között
Xep. Szent János szobrai. 1883 és 1887 között a kis temp
lom és környezete ismét költséges átalakuláson ment ke
resztül. A r. kath. iskola 1905. cjjült. (^Mohl A. Lövő tört.
99. és 237.)
d) Az artikuláris templom, paplak és iskola felépítése 1732-ben.
Egyházi épületeik erőszakos elfoglalása felrázta, és el
szánt küzdelemre izgatta nem csak So])ron, hanem még
Vas megyének evang. nemességéi is. líg'észeu az ostffyasszonyfai révig a Hába imiMiső |)arljáig az evang. lakos
ság mind közösségei vállalt Ncmeskérrel. .V fiatal, erélyes
Wittnyédy János keményegerszegi birtokos és nagyművelt
ségű jogtudós. Istvánnak, a soproni jeles prókátornak iva
déka," Wittnyédy Ferenc és Rajky Orsolya fia (1702—1781),
ez a kerületi felügyelőségre termett férfiú vette kezébe a
jiemeskériek dolgát. (l-Tik. tört. 296. I.). Lefestve a nagy
igazságtalanságot, ami rajtuk esett, - hogy saját pénzükön
eimelt épületeket is elraboltak tőlök, az álilítótag részükre
kimetszett' telket pedig nem kai)lák meg, -— egymás után
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oslromollák kérölevekikkel a királyi trónust. És III. Károly
már 1732. márc. 3. a Helytartó Tanács által hagyta meg
a vármegyének, hogy azt a telket, melyet a kir. biztosok
már 1(582. kijelöltek, (a várraegye szerint «kimetszettekí),
adják ál az evangélikusoknak templomépítésre és a haran
gokat is temetések alkalmával közösien használhassák*) A
vármegyéhez is a nemeskériek kérvényt és bizonyos ok
leveleket adtak be, melyek a nekik építés céljából kijelölt
telekre vonatkoztak. A megyegyíílés ezek megőrzését Pászlory Lászlóra bizta, aki «a templom, paplak ,és iskola
gondját vallásos buzgalomból vette mag'ára.> (A r. kath.
Pásziory az evangélikusok gondját?) A vármegye ugyanitt
elrendelte, hogy az oklevelek másolata kiadassék a nem.es,kérieknek. A vármegye a templom elvételét mindig azzal
sürgette, hogy a kir. biztosok az evangélikusok részére az
építőhelyet t682. m á r kimetszették , i>edig nem úgy volt,
hanem csak kijelölték. S ez az építőhely is mások
magántulajdona volt, nem a Községnek fundusa. (Vm. jkv.
Vili. 998. Fábri-Bozzay napló 45. 1. Xemeskéri Kiss Lajos:
.Xi'ineskér rövid tört.)
.\ helytartósági rendeletnek a vármegye május 16. tett
elegei. .\z oratórium (tehát nem templum), parochia és
iskola számára illendő és megillető telek (fundus conveniens el competens) adatott ál, a Sojironba vezető országút
mellett észak felől; ugyanaz, melyet a kir. biztosok m á r
1()82. kijelöllek s amivel akkor állítólag az evangélikusok
is megelégedtek, amint ezt a nádor (Dras^ovich Miklós)
embere és a vasvári káptalan is bizonyítja. Ezt a teljkiet
most három részben (Xemeskéxú) Kis Dániel és Kis István
nemesek és a Kun öröikösök más cessionáriusai bírták,
akiktől a vármegye kasszájából fizetett száz rajnai forinton
vásárolták meg. És harangra is lőO forintot volt hajlandó
a vármegye fizetni, hogy a közös haraiighasználat miatt
viszály ne lámadjon. .lún. l(5-án már sürgették is a harangra
megszavazott 150 forint kifizetését. Amit az adott viszonyok
között lehetett, azt Perlakv és Wittnyédy nagy eréllyeil'
törekedett megmenteni. (Vm. jkv. VIIl". 1Í()C. és 1145. '^1).
Hogy az említett telek az evangélikusoknak átadatott,
arról a vármegye Wiltnyédy János kértére 1732. máj. 21-én
l)iz()nyítványl is adott ki, melyet Czompó Sándor jegyző,
Zeke István alispán. Miskei János, Kéry László, Bolla
Zsigmond szolgabirák és Darás István, Hannibál István
eskiullek írtak alá. Tóth Sándor táblabíró Xemeskéren
1732. június 10. elismervényt adott arról', hogy a templom
hely árából néhai Kun István örökösei részére nemes
Luka Pál. Kiss István, Kiss Imre, Hegedűs János, Németh
I Eredetije megvolt az egyházközség ládájában. Másolata Fábri-Bozzay
"aplójában. 45. I
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András, Takáts Mihály és Bögöthi Márton összesen 30
forintot vettek lel a vármegyétől és nem többel. I^'assiiigh
János pedig mini Kun István suci-essorinak tutora és
kurátora Ncmeskéren 1732. jún. 24. nyugtatta, hogy &.
130 forintot a fentebbi nemeskéri lakosoktól felvette. (A
három okmány a gyülekezel ládájában és másolatban
Fábri-Bozzay napló 46—48. 1.).
Meglévén az engedély, Xemeskér arlikuláris tarto
mánya* nagy buzgósággal fogolt hozzá az építéshez. Egjvigasztalásuk megvolt. A régi kápolna igen kicsiny, most
hát nagy templomot építenek a sok falu számára, ha nem
is lesz olyan szép. Felújul ilt az a régi kedves kép, Baksay
Sándor tollára kívánkozó, a régi i)rolestáns világból. Meg
indul a nemes verseny. Ki tesz és ki áldoz leglöbbel az új
templomért gyalogszerrel, kézi munkával vagy igavonó
állalokkal'.' Olyan jelenelek isniétlödtek, mint mikor Vas
megyében a niagasiak száz kilométeres löbb napi távol
ságra menlek el a lerai)l().muklioz való fenyőfáért és út
közben pihenés idején kifaraglak a gerendákail; mikor
hazaérlek, csak fel kellell rakni.^ Volt Nemeskéi-en is
nagy sürgés, forgás. H második háznak dicsősége nagyobb
lészen, hog\' nem mini volt az elsőé. \.\^ieus 2, 9.) Kttől a
buzgalomtól még a diadalt ülő r. katholikusok is meg
ijedtek.
Az épílőtelek árának utolsó részletét a nemeskériek
csak június 24. fizették le. Rs így az éi)ítést bizonyára csak!
július havában kezdték meg. de oly serényen .haladtak,
hogy Felsőbüki Nagy Islv'ui vármegyei ügyész szinte meg
ijedt az é])ítkezés nagyságáiól és gyors halaidásától és
tiltakozó indítványt teti már aug. 2i{. a megyegyülés előtt.
F szerint a nemeskéri ágostai hilvallásuak a törvények
kedvezésével és a királyi kegyelemmel visszaélve s hihelöleg más helységben vagyonosabb lakosokkal egyelérlve —
noha a törvény és a kir. rendeletek nekik csak imaházat,
paplakol és iskolái engedményezlek, harangokról i>edig.
melyek más arlikuláris helyeken s nevezetesen Sopronban
sincsenek, említést sem leit s jóllehel maga a vármegye
is nekik helyei csak a mondóit célra, nem pedig más
kilünőleg nagyszerű épület alá jelölt ki
most még|is
nem imaházal, hanem egy nagyszerű és rojjpant terje
delmű, s a lörvények cllei\ére harangokkal is ékesített
pompás bazilikái építeni nem csak kezdettek, hanean
már majdnem fel is építellek, hihetőleg azon célból, hogy
a kir. kegyelemmel végrehajtott templomfoglalást egy sok
kal felségesebb éi)ülel emelésével boszulják meg; s nem
tekintvén a dekretális ünnepnapokat, ezeket nem csak
hogy meg nem üllek, hanem az anyagok összehordását
") Kiss Jáson szombathelyi leik. és László Kálmán ehm. felügyelő közlét*-
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mcií ezeken is folytatlak; azért hát ö mint ügyész a ni.ag;iszIráius nevében a harangoknak nyilvánosan való felállítását
ellenezvén, az épílés folytatását is megtiltja és ^minden
utón és módon és eszközökkel mindezeknick ellenszegülni
kivan. Megjegyzendő itt, hogy a r. kath. Jinnei>ek meg
tartását a Carolina Resolutió és már az ExplanatioLeopoldina is elrendelte. Ami i>edig a harangokat jlleti, hisz^en
erre maga a vármegye igért nekik 150 forintot s egyelőre
tornyot sem építettek, hanem csak haranglábat állítottak.
Harangot Béesujhelyen IT.'Ö. kettőt öntettek, az egyik 232,
a másik 157 fontos volt. A nagyobbik felirata felül: Me
fudit Nieolaus Löw Xeostadii Anno 1732. Alul pedig:
licelesia Xemeskériensis Aug. ("-onf. fujuli euravit 1732. A
kisebbikből 1798. Kőszegen egv 413 fontos nagvobbat ön
teltek. (Bejek (iv. kézirata. Vm". jkv. VIII. 1178. Prol. Dom.
11. 1.).
.\ dukai Takách családban élő szájhagyomány szerint
az egyik nemeskéri harangot ezek őse, dukai Takách Már
ton önletle volna. Dukai Takách Pál, ki a mull században
a lemplommal álellenben (9. sz. a.^i lakott Xemeskéreoi.
nagy .büszkeséggel emlegette ezt unokája, Varga Gyula, a
későbbi kemenesalji €S])eres előtt, aki mint gyermek sok
szor tartózkodott Xemeskéren. (Varga fly. anyja, a szilsárkányi tanító neje, dukai Takách Zsuzsainna volt, Takách
Pál és Högölhy Zsuzsanna leánya.' .\ fentebbi nemeskéri
nemesek közöli, kik a telek árában a 3() forintot felvették,
Takáls Mihály szerepel.
.\z ügyész indítványára az épílés folytatását nem til
tották ugyan meg, de szigorú és megalázó módon szabták
meg annak formáját. Hogy niég a tetejével sie emelkedhes
sek ki a házak sorából, kikötövté.k, hogy hosszában nyúló
kél alacsony tetővel é])ítsék, melyek közt így egy csatorna
nyull végig,*") örökös becsepegéssel fenyegetve a templom
közepéi, oltári, orgonát. Ks nyugotról is egy másik csatorna
volt. I^gy másik forrásunk szerint egyenesien ki volt
mondva, hogy granárium formára építsék. Pompás ada
tok ezek a magyar nemzeti nuíéi)ílésziet történetéhez. És
párja is van ennek. Balog l-erenc. gróf Esterházy József
komárommegyei főispán prefektusa is meghagyta 1721.
hogy T;iián a református imaházat i)áhó vagy granárium
formára éjjítsék. Sőt már gróf l'sterházy Miklós nádor is,
mikor a pozsonyi evangélikusok 1()37. tem|)lo.miot építettek,
megparaiu-solla," hogy hátul ne legyen köralakú toldaléka
(apsis s az ajtók és ablakok ne Í)()llívesek, hanem négy
szögletesek legyenek. Báró Prónay (labornak is Ácsán 1749.
I ..Ita aedificatum foret, ut bifissum ejus tectum in medio cisternam
1 ?*"" ^1 ab occidentali latere pro effluxu aquae aliam habuerit." 1766. évi
érvényükben igy irják le. Az eredeti rendelet elveszett. F4bri-Bozzay napló
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csak ialemplomol onf*eilélyczlük mivel azon a mocsaras
vidéken úgy sem kell Uizi veszedelemlől lélnL . l'jabb
kérelemre is kikölöUék, hogy a Lemploin bolüvíes ne legyen.
A necpáliak is csak ialemplomol éi)ílhellek kőből Valö
fundamenlum nélkül. Csodálkozhalunk-e, ha még II. József
is megliltolla a tornyot, harangokai és utcáról való be
járást. í£s még ök vádolják a magyar prolesUmtizmust,
hogy hátramaradt a művészi építkezésben! (Bejek i. h.
Schrödl J. A pozs. ehk. lörl. 177. Dtúli ehk. t. o'M. Bauhoter 382. 417.)
De akármilyen művészietlen és formátlan volt is az
új oratórium, a nemeskérieknek becses és drága volt ez
a hajlék, mert az övék volt és nagy küzdelem árán emellek
Isten dicsőségére. A régi kis templomnál sokkal nagyobb.
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^ ^ artikuláris templom az elrendelt párhuzamos kettős tetővel és a csonka
toronnyal. A hivatalos leírás nyomán készült rajzvázlat.

A hossza 14, a szélessége 8 öl. Mai naj) is ott áll ez a neve
zetes artikuláris templom. Még csak a nemescsói haisonlaloü
hozzá, a dömölkil és vadosfait már átépítették. Figyelemre
méltó volna a magyar építészei történetében, mint az ellen
reformáció emléke. A nemeskéri temi)lom mennyezete ma
is fa^erendás, a hosszú karzatokat is faoszlopok tartják.
De azért a művészet is beférkőzött falaá közé a faszobrászat
formájában. A szószéket tartó oszlop, valaimint a szószék
oldalai művészi fafaragványokkal í,ang\alfejek, a szószéken
a négy evangélista képe^"^ ékesek. Utazó régiséggyűjtők
ezekéri már nagy összegekel ígértek. Vájjon kik lehettek
ennek a faszobrászatnak mesterei, soproniak, kőszegiek
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vugy bécsiek".' A művészi disíílésre nem is igen volt idejök.
Sielni kellett, nagy szükség volt Islen házára. Hrabovszky
Ciyörgy lörlénelíró Perlaky lelkésznek tulajdonítja, érde
mül, hogy a nagy imaház hat hónap alatt elkészült.
Xemeskéri szájhagyomány szerint i)edig két hónap alatt
épüli volna fel. ami hihetetlen. Az i)izonyos, hogy 1732ben már t»lkészüllek (talán nov. vagy dec. havára). Ezt
hirdeli és nagy örömüknek a bizonysága a templom falába

Oltár, karzat és mennyezet a nemeskéri evang. templomban.

illesztett emléktábla; Domum hanc saeraun ex indulgenlia
Uegis nostri Clemenlissimi Caroli Vl-li Eeclesia Nemeskériensis Augustanae eonfessioni invariatae addieta lundilus exaedificari curavit sub pastoratu Rev. viri .losephi
l^erlaki .\nno 17:52. ;Ezt a szent házat ai mi legkegyielmesebb királyunk. VI. Károly engedélyéxiel a me^ nem
változtatott .Cgoslai Hitvallást kövelö Xemeskéri Hcclesia
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cpílleltc alai)jál)(')I Perlaki .lózs/or tiszk-lfiulő rérliú lelkiI)ásztorsága idején 17;{2-ben.) A leliralljól is kövelkezteliii
lehet, hogy a fiatal, tudós és erélyes lelkésznek Jia,gy része
volt a templomépítésben, bár hívei az okiratokban szán
dékosan nem említik a nevét, személyét féltve fedezik,
hogy a megye vádat ne kovácsolhasson ellene. I-^l lelielelL
volna Perlakyról is mondani mint Vásonyi Mártonról, a
szintén 1732—34. készült vadosfai temjilom é|)ílöjér()l:
Dolgozott ma.ga is serény cseléilivel,
Hozzáfogott hiven, gyakran kezeivel;
Szolgái, marliái <?gyíill í^rejekfeel
Segítek e mmikát minden íelaetséggel.
A felavatás ünnepéről nem maradt tutiósílás. l'üspök-j
sem volt akkor a kerületnek, de talán es])eres sem akadt
felavatónak, mert hiszen Zinzeridorf püspök ebben az év
ben üzle el Vas megyéből is az összes evang. lelkészekéi az
egy nenvesdömölki kivételével. Do azért Perlaky vezetésé
vel is nagy örömmel nyitották meg a templomajtól és
zengedezték az ősi avató éneket: Kl-bémegyünk na:gy
örömmel. És ott volt bizonyára úr és szolga szegény és
gazdag a 33 filiális község'ből. I-"z a lem))lomf()glalás és
temploméj)ítés nagy erőpróba volt a fiailai lelkészre nézve
mindjárt az első évben. És megállta a próbát, megnyerte
a szélszórt nyáj bizalmát.*^
e) Az egyház belső élete. Egyházi tisztviselők és az egyház
kormányzat.
Az egyházi élet igazi lelke és vezetője Perlaky lelkész
volt. De a protestáns autonómia elveinek megfelelően az
ú. n. világiak is tevékeny részt vettek a gyülekezet vezeté
sében. Perlaky mint volt kái)lán-tanár maga, előtt látta
már a példát Győrött, ahol felügyelője, gondnoka és presbyteriuma is volt a gyülekezetnek. .\ vármegye jegyző
könyvei magok mondják, hogy a nemeskéri luiheránusok
konventikulumokat vagyis tanácskozó gyűléseket tartollak.
És ily korszakos, nehéz időkben, mikor egyházi épületeikéi
elveszítették s helyettük újakat éjiíteltek. nagyon is szükség
volt az egyházi tanácskozásokra. Ins]K'ktora. legalább for
mális választással még most nincs N'emeskérnek, hanem
gondnoka,
gabona- és pénzszedője volt töbt) is. .\ számö
*) Mohi Adolf apát-kanonok „Lövő története" c. müvében (Győr, 1930.
99. 1.) mondja, hogy a nemeskériek a templomépítésre idején, már 1730 óta
elké.szültek s régi templomuk elvétele után az uj már két hónap múlva el
készült. Ez nem áll, mert végsőig ragaszkodtak a régihez s biztak is benne,
hogy megtarthatják. Hiszen az épitö telket is csak 1732. június végén kapták
meg
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adásokat is, a bt'VÓk'lL'k és kiadások hosszú lajstromai,
miként már Asijótli totte, Jiiaga l^-rJakv kéiiylelcn vezetni,
kiönkéni azután beszámolt és nyugtát kért az artikuláris
gyülekezet tekintélyes vezetőembereitől. Ilyent adtak neki
például 1712. június 12-én az 1739—1741. évekről A1 s o 
ká I d i K á l d i Mihály, N a g y Ferenc és M e s t e r h á z y
Péter, likkor ezek voltak az egyházközség vezetőeml>erei.
De kiváló szerepe volt. mint láttuk, a keményegerszegi

A szószék a nemesi<éri evang. templomban.

Witlnyédy Jánosnak is. Megyegyüléskor vagy ünnepek más
napján, egyes kijelölt vasárnapokon istentisztelet után tar
tották gyűléseiket. Ilyenkor választottak rektort (mestert),
segédtanítót (praeee|)tor) és orgonistát, megállai)ítollák
t'zek kötelességeit, díjazását és határoztak építkezések,
segélyek és más háztartási ügyekben. Hiszien már Pozsony
ban is 1741. a Calisius Keresztélv báró elnöklete alatt
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Próiuiy Pál és (labor, Oslffy Mihály sal. jelenlélcben tar
lóit tanáiskozáson évi 10 t'orinloL vetéllek ki Xeiiieskérre.
melyei Wiltnyctly Jánosnak kellett az cgyoLemes jjénzlárha
az ágensek számára beszedni. A gyűlésekre tehát szükség*
volt. (Prónay-Slromp. Monum. 290.)
Es (liesérel illeti meg az arlikuláris Xemeskért, liogy
a nagy építkezés, adózás és a rendes személyi kiadások
melleit még kulturális és jótékony célokra is mindig tellell.
E tekintetben l\'rlaky számadásai igen tanulságosak. Így
adakoznak példái'ü Ivocsis akadémikusnak, egy albizánsnak, pozsonyi, győri, neei^áli és szeiiesmíegvei diákoknak,
a győri egeiteknek, a bábonyi, kisba])oti és más szegéiiiy
eklézsiának, a Xemeskérre kíséri ral)okn;iik. Cseréli volt
lelkész leányának, egy kálvinista prédikátornak, a kőnyvnyomlatónak 2 f. 10 dénárt, az orgonistának bibliára 15
forintot. Sok baj volt az orognistákkal és orgonaigazílókkal, ilyenekei Győrből is hoztak és a művészetet már akkor
is meg kellett fizetni. Káldi Mihály uramnak, mikor 1711.
(bizonyára a toronyépítés dolgábam Héesbe ment, lö fo
rintot adtak az útra, de 13-at visszahozotl belőle. Seraloris
Lakatos János volt tanítójuknak t71(). Isten nevében
.") forintot adtak.
Az 1732. évi lemplomépítésnek nem maradt fenn a
gyűjtőivé. De Perlaky még 173S. is új rovatot nyitott ezien
a címen: In Xomine Jesii! .\ki mii adolt a templomra.
Xagy terveik voltak még. 'ror()nyéi)ílésre gondolnak. Hs
orgona is kell a templomba, .\kkori szokás szerint sírbolt
(kryplai is épüli a templom alá. Hisz az evang. nemesek ősi
falujokban nem kapnaik már méltó sírhelyei. Halálukban
is csak az arlikuláris hely sírboltja fogadja be őket. .\
kuruc huszárezredes, Teíekosi Török István holttestét
egyedi kaslélyából gyászlobogókkal kísérték 1723. Vadosfa
szegényes templomába. .K kriptát 17!}ő-ben a gyülekezet és
különösen özv. Zsankó Holdizsárné Kisfaludy Anna a.szszony költségén építették. .\ lejárása eleinte a lemi)lom
belsejéből voll, de 177(). a vármegye határozatából a temj)lom melleit levő kertből kellett új lejárást nyitni. 18()2ben még a templom szögletében a krii)taajtó helyéi elfog
laló kövön a felírás mulatta Kisfaludy Anna nevét és az
1735. évszámot. ^Kiss L. kézirila. .\ templomra elkészülte
után is sűrűen folytak be az adományok: aranyok, máriá
sok, forintok és a szegény szolgálóktól is dénárok. Buzgó
adakozó voll l'raiujfaluból Mesterházai Xagy Pál, aki éven
ként 3—4 aranyal is hozoll. Jakfáról nemes vitézlő (iönlzöl
uraim 3 aranyal, (iönlzölné is 2 aranyal. Szili Farkasné
1 aranyat. Szemeréből Bíró (iyörgy 1 aranyal. Xagygeresdről Xagy I-erenc 1 aranyat. Mesterházáról Mesterházy
Péter 1 aranyal. Patyról (^seszregi (iyörgy özvegye 2 ara
nyal, Terestycnfáról Xovák Péter 1 aranyat, Berekaljáról
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Király István 1 máriást, Alsósxoporról (lyarmati László
1 aranyal és Szopori István is 1 aranyat, Bükről Fejér
János özvegye 1 aranyat, Bögöti Márton a harangra 50
íorinlol Ígért s ebből lefizetett már 15-öt, Fejér Imre had
nagy uram 1 aranyat, Kisgeresdről Tamáska Ádám 1 ara
nyat, Vésseiné asszonyom 15 forintot. Nóvák Péter újra
10 forintot és Xagy Ferenc kompániája 8 forhitot, Keniényegerszegről Puzdor (^Armj)ruster) Rebeka 1 aranyal, Gerhauser Péter nagygeresdi mészáros végrendeletileg 50
forintot, Xemesládonyból Horváth Péter két aranyat,
Szakonyból Varga Miháiyné 50 forintot és Boros Ilona
5 forintot, Sajtoskálról öreg Doktorits úr 1 aranyat. És
a kisebbek közül megemlítjük dórból (Guar) Gyurátz
l-erencel, aki 17;58-ban 8 garast, majd meg 1 máriást adott
a nemeskéri templomra, és góri (iyurátz János, aki 11
garast adott. (Flhalt püspökünk ősei Guarból származtak
át Bükre.) Újfalui Xagy Pál a művészet barátja levén
külön az orgonistának is adott 1 aranyat.
Orgonát a gyülekezet valószinüleg csak a kuruc há
borúk után tudott beszerezni. Fz a tenii)k)nii hangszer
falusi helyeken még nagyon ritka volt s csak igen kevés
tanító értett az orgonához. A szomszédos Lövő r. kath.
templomában az 1748. évi egyházlálogatáskor volt először
orgona. (Mohi A. 104. l.>. Még a XVIII. .század is a könyökösmesterek kora volt. Xemeskér régi, elég szép orgonája
szakértők szerint ugyan még a XVII. századból való volt,
de az .artíkuláris gyülekezet csak a háborús világ után
(nem tudni melyik városi temi)lomtól') szerezhette meg. A
niemeskéríek hamar megkedvelték az orgonál, ennek kísé
retével énekeltek az Ó-graduálból (^Zengedező Mennyei Kar)
és orgonista tanítóikat igen jiiegbecsülték.
Most már az egész nagy terület Locsmándtól, Szakonylól kezdve Lozsig és Vasmegyél>e is átnyúlva Kastélyosés Kemény-Egerszeg és Urai-Ujfaluig, Szenlivánfáig mind
Xemeskérre járt templomba és itt kereszteltette gyerme
keit. De sajnos, az anyakönyvek hiányosak, nincs bevtezetve
minden szülött, az esketésekböl is csak kevés, a halottak
ról i)edig nem is vezetlek jegyzéket. A halálesetek jelentő
ségét a XVIII. század első felében mégveziető embereink
sem akarták megérteni, fis az is valószínű, hogy a vidéken
és a távolban sok szegényembír, akinek nem tellett fuvarra,
és aki a stólát úgy is ott helyben volt kénytelen fizielni,
a plébánossal is megkereszteltette gyermekét. Az anya
könyvbe jegyzettek csekély számából erre is lehel követ
keztetni. De azért a nemeskéri anyakönyvekben evang.
egyházunknak sok jeles családját megtaláljuk: Ilyenek:
Wiltnyédy János, a későbbi egyházkerületi felügyelő Ke
ményegerszegről. X'eje Unger Anna Terézia. (1745. aug. 25.
Anna Krisztina, 1748. ápr. ü. Judit, 1749. ápr. 3. György
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nevű gyermekeik szütettek.) AlsókáUli KáUly Mihálynak,
a Xagygeresden lakó buz.gó neineskéri kurátornak Unger
.ludil volt a felesége és 1749. jan. 18. szűk'tett Sámuel nevű
i'iúk. A harmadik nővért, Uager Katalint Serpilius lelkész
vette feleségül s ezek és Perlakyék mint komák voltak
jelen Káldyéknál. Kiváló áldozatkész tagja volt az artikuláris gyülekezetnek Tek. Nemz. Vitézlő Mesterházi Nagy
Pál Uraiujfaluban. Felesége Barcza Rva. IVÜö. dec. 21.
született Éva és 1746. márc. 31. Judit nevű leányuk. Komája
Perlaky és a neje Matkovich Éva volt. .\ lelkész oly nagy
hálát érzett, hogy amire itt nincs példa, az utóbbi születés
hez e szavakat jegN-ezte az anyakönyvbe: .\z irgalmas Ür
Isten, mind együtt, mind egyenként áldja meg ő kegyel
meket. Itt találjuk Nemeskér buzgó elöljáróját a Mester
házán lakozó nemes Mesterhá/.y Pétert nejével Ambrózy
Krzsével, kiknek 1735. aug. 22. szüktett (labor fiúk. Hépoer
szemeréröl a Szemereyeken kívü! Ajkay (láspárt és Mihályt.
Sajloskálról Doktories .lánost nejével Simaházi Rebekával.
Szentivánfáról Véssey Ferenoet Szeesődi Huzsinkával, Bük
ről Mankóbüki Horváth Bálintol Károli Reginával és Szedenics Ferencet Sári Pannával, valamint a Fejérekel.
Loesmándról .\rmpruszter .lózsefet, Perlaky komáját.
Nagygeresdröl a Simonyák, Horváth, Szi'i és Tompa, Kisgeresdröl a Tamáska családot. Berekaljáról Király Istvánt
nejével Wiltnyédy Katával. .Xemesiáiionyból a Pei-enyei
és Sárosi, Pórládonyból az .Xsbóth, Tompaházáról a
Tompa, Csérről a Seregély és Kajlár. Helyéről a Helyei,
Csaplovics és SiuKm, F. Szojjorról a Velikei, iCsaplovics,
A. Szoporról a Czendrci, Cséri, Gyarmathi, Németh, Skriba
családokat.
i
I-"elsőszoporról is meg kell itt említenem Szily Farkas
és Pollinger F'rzsébet vegyes házasokat. I*'zek fia volt
ugyanis a későbbi hírneves szombathelyi r. kath. püspök
Szily János, aki F. Szo|)oron 17;i5. aug. 30. szülelett az
ujkéri iilébánia anyakönyve szerint. Keresztszülei, Helyei
Dániel és Silling Róza Helyiről bizonyára evangélikusok
voltak. A püspök idősebb nővérei. Zsófia, Katalin, Mária,
Juliánná, akik 1723 és 1733 kőzött szüléitek evangélikusok
voltak s öccsüket állítólag ál is akarták téríteni. .\ püsiwk
anyja, Pollinger Frzsébel, megmaradt mindvégig evangéli
kusnak, még megérte, hogy fia jnispök lelt, de ez sem tudta
öt átléríteni. Szily püsi^ök csak a húgait és unokaöccseit
vitte át a r. kath. egyházba. Mind a Szily, mind a Pollinger
nemesi család volt s többször szere]>ein€k az anyakönyv
ben. Szilyek az evangélikusok között is elegen voltak.
Szily Lénárd evang. lelkész volt a múlt század végén
(rergelyiben. (Dr. Géfin Gv. .\ szombathelvi ehmegve tört.
I. 27.)^
Nemeskér családai pedig ez időszakban az Andrási,
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Asbóth, Bálor, Bognár, Bögöti, Dómján, Gömbötz, Hor
váth, (Xemeskéri) Kis, Kelemen, Luka, Muzsai, Mészáros,
Xagy, Németh, Orbán, Szabó, Szarka, Tankó, Takács,
Tóth sat. Nemesi család volt Neineskéren a XVIII. század^
ban a Faith család is. Ennek egyik tagja, Faith Tóbiás
kalapos Sopronba költözött, utódai ipedig Kismartoaba
kerüllek, hol az erős r. kath. környezetben is megmiaraidlak evangélikusoknak. (l)r. Csatkai K.) Faith nevű lelkész
is volt a dunántúli kerületben, akit mint káplánt Haubner
püspök idejében Tabon és Bükön találunk. Hosszú ideig
szerepel Ncmeskéron a May család is. May József H. József"
korában a bécsi sikelnéma intézetnek volt igazgatója és
Xagy György soproni lanár barátja (Payr, Nagy Gy. 41.1.)
.\ nemeskéri b'rühwirthek voltak Vértesi Sándor és Zoltán
lelkészek ősei. A soproni iskolának Nenieskéreai az intelli
gens ij)arosok is sok jó diákot neveltek.
A nemeskériek mint belső l'árabeliek) különböztették
meg magokai a külsőktől, ők aránylag; többet is fizettekj
egyházi lisztviselőiknek s ezek meghivó leveleit az artikuláris gyülekezethez tartozó belső és külső tárabeliek)>
nevében állították ki. Perlaky lelkésznek meghivóleveile,
sajnos, nem maradi lenn, csak a végső leszámolásból tud
juk, hogy készpénz fizetése egy évre 100 forint, ami akkor
a naturáliak (gabona sat.) mellett tekintélyes összeg volt.
f) Perlaky mint igehirdető. Erdéli, Porubszky, Seratoris
Lakatos, Lonszkay, Kutsera és Horváth tanítók.
De Perlaky nem csak a .'53 községre kiierjedő egyház
kormányzattal, számadásokkal, a templomért való küzde
lemmel és az építkezéssel volt elfoglalva, hajnem az anya
giak mellett a szellemiekre volt fögondja. Kiváló tudós
Iheologus volt, a lutheri orthodoxia lelkes híve és jeles
szónok. A Perlaky-lelkészek beszédgyüjteményében három
beszédei is találunk tőle, melyeket Nemeskéren 1737. 1744.
és 1747. már az új templomban mondott. Perlaky kiváló
egyházi szónok volt, amint ezek a beszédei mutatják.
Szigorúan szövegszerű, logikus, élénk, szemléltető az életre
alkalmazott beszédek ezek. A szenírás mellett az egyházi
atyákat és latin közmondásokat is idéz. A három közül
különösen kiválik a farsang idején a kánai menyegzőről
mondóil beszéde. A keresztyén házasság becsületét védi
ebben s tisztességét azzal bizonyítja, hogy a menyegzőben
Jézus is jelenvolt az anyjával. A lakodalmi vendégség és
vigasság nem tilalmasak (^hrysostomus szerint, de min
denek mérlékletesen legyenek. I^lmondja azután a házasuló
személyek reguláit. Mit tesz névre, szemre, kézre és fülre
házasodni/ Legjobb az utóbbi, ha valakinek jó hire, neve
van. Az ilyenekhez mégyen el a Krisztus. A többi: a szép-
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ség, gazdagság, nagy familia, mind sonimire való ehhez
képest. Mindenki magához hasonlót veigyen el, mind
nemzetségre, értékre és hitükre nézve hasonlót. Si voles
ai)le nubere, nube i)ari. Kikel erősen azok .ellen, akik
félelemből vagy rűt ördögi fösvénységből nem mernek a
szent házasságba belépni és a paráznaság utálatos fertőjébe
ölik inkább a leiköket. HomiliaszeriVen magyarázza az
egyes verseket és nem csoda, ha Nemeskéren, ahol annyi
méltatlanságot szenvedtek, polemizál is a r. katholikusok
ellen. A 3. vershez (^Jézusnak anyja monda neki: nincsejn
borok) megjegyzi, hogy ezzel nem lehet azt bizonyítani,
hogy Mária még ma is kiváltképcn való közbenjárónk
légyen, az mint az pápisták oktalankodnak. Az 5. versről
(Valamit parancsoland) mondja: a törvény betöltése nem
a víznek merítésében áll, hanem a szeretetben, amilyen
szeretel pápistában egyben sincs, mert méreggiel, kegyet
lenséggel teljesiek. Krisztus a végvacsorában nem csak azt
mondta: egyétek, hanem ezt is: igyátok. Miért nem cselekeszitek tehát? Krisztus mindeneknek i)arancsolta a házas
ságot, miért tiltjátok tehát a i)ai)oknak ? Nem volna ilyen
gyomorból való gyűlölség a keresztények között, ha szere
tel volna bennük.
A II. részben külön foglalkozik a pai>ok házasságával
mivel ebből akarják meggyüiöltetni tudományunkat a
községgel >. És itt főként az Ágostai Hitvallásból veszi erős.
meggyőző érveit: a) A i)aráznaságnak eltávoztatásáért, min
den férfiúnak tulajdon felesége legyen I. Kor. 7, 2. 9. b)
Isten úgy teremtette az embert, hogj' gyümölcsözzenek és
szaporodjanak. Gen. 1, 28. Its embernek nincs annyi ha
lalma, hogy Istennek rendelését elváltoztassa, c) Az apos
tolok idejében is úgy volt. Szükség a püspöknek feddhetet
lennek lenni, egy feleségű lérfiúnak. I. Tim. 3, 2. d) .\
házasság tilalma ördögi tudománynak mondatik. I. Tim.
4, 1. c) A papok házassági tilalma új tudomány, nem régi.
1352 esztendeje ennek a bolond tudománynak, mert 385-ben
kezdődött Siricius kevés eszű pápa idejél>en».
Perlaky szép magyar és latin fohászokkal kezdi és
végzi beszédeit. Három, sőt hét strófás előfohászokat is írt.
Az ú. n. Ó-graduálban két szép egyházi éneke van: Menny
nek és földnek nemes Teremlője (476. sz. Egy üldözött
gyülekezel siralma) és a 467. számú, melynek versfőiböl
a 'Superintendensi szó olvasható ki. Ha!lK)lti beszédei közü'l
kettő jelent meg nyomtatásban: Zsankó Boldizsár úrnak
özvegyen maradott kedves élete párjának, Kisfaludy Anna
asszonynak Nemeskéren illendő halotti pompával való ellakaríttatásának mcgtisztelte'.ése. (H. n. 1735. 4. r. 16. 1.)
.\ másik: Nemes Seregély Péter, nékem kiváltképen való jó
uramnak az 1735. esztendő végén kínos szülésnek fájdalmi
közöli kiszólítlatolt kedves párjának, Kis Judit asszony-
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nak utolsó tisztessége megadattatásának oszlopa, melyet
emelt Xemeskéren P. .1. (H. n. Anno 1736. 4. r. 24 1.) Temp
lomi imái megjelentek a Horváth Sániuel által 1799. Győrött
kiadott imádságos könyvben. Hrabovszky György által
említett kéziratai: l'jesztendiüi áldás ver.sekben 1741. A
nemesdömölki templom felszenteltetésie alkalmávaJ mon
dott versei 1744. Eredeti levelei. Öt esztendőre való prédi
kációi 5 kötetben. (Lásd: Payr S. A Perlakyak ároni
háza. 34. 1.).
De az igehirdetés mellett mint volt győri tanárnak
i'őgondja volt Perlakynak az iskola. Az egyház veteményes
kertjének ő nem a templomi kriptát tartotta, hajiem az
iskolát. Iskolát is újat építettek s ő hivott ebbe jeles taní
tókat. 1729 óta, amikor a nemeskériek m á r meghivták, de
még nem jöhetett, bizonyára ö gondoskodott igehirdetőről
és tanítókról. Xem ismerjük az itt .s.egédkezett prédikátorok
neveit, az anyakönyvet nem vezették tovább. A taiiiítók
közül itt volt még 1729. S k e r i á k Mihály s ennek utódját
H r d é l i Jánost bizonyára m á r Perlaky küldte Győrből.
Ez az Erdéli, amint Balogh Ádám püspök életrajzából tud
juk, vend származású (vandalus ifjú) volt, (iyőrött tanult
s itt volt Balogh katonáék házában az Ádám fiúnak nevelője
1729-ig. Az anyakönyvben 1731. nov. 28. tűnik fel, mint
Bognár Lászlóék komája. 1734 elején itt volt újra B o rg á t a i X y i r ő János, volt tanító is a feleségévei Xémeth
lírzsébettel, de már csak mint számkivetett (exul), itt
született jan. 22. a János fiúk s a tekintélyes Xagy István
nemes volt a komája feleségével Körmendi Katával. Jeles
tanítót hivott azután ismét a liplómcgyei P o r u b s z k y
Péter személyében, aki Győrött Vásonyi Mártonnak volt
tanítványa, de már Ordódy Györgynél nevelő is. Xemeskérre rektornak (mester) liÍAlák, valószínűleg értett az
orgonához is. 1734 tavaszán Szabó Ferenc komája, volt
Ihritzky Zsófiával, aki talán Porubszky neje volt. Innen
Pozsonyból a leányok iskolájába hívták, 1735. dec. 16.
l)e(lig Podluzsánba Zav Ferdinánd udvari lelkészéül aA'atlák fel. (Prónay-Stronfp. Eht. I-:ml. 211.)
Porubszky utóda S e r a t o r i s (Lakatos) János lett,
valószínűleg ez is Győrött tanult felvidéki. Az anyakönyv
ben 1736-1745. találjuk a nevét.*) Feleségie Xagy Krisztina
na
nemeskéri leány volt. 1750. mint lelkészt Mencs^elen taláJjiik. 1737. ápr. 19. még Xemeskéren szül. József fiúk, aki
Sopronban tanult s 17()()—79. Várpalotáai volt tanító, ahon
nan Xagyszokolyba helyeztetett át. Eg>'idejül>eg ekkor már
orgonisla-praeceptora (.s^egédtanítója) is volt XVmeskérnek
s ezzel az iskolája kis gimnázium.má fejlődött, melyben a
) Perlalcy 1745. ápr. 2. Lakatos Jánosnak írja nevét, midőn Kucseráv^l s a maga Zsuzsa lányával Tankó Jánosnak voltak a komái.
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(lonatisták mellett grarmnatisták és syntaxisták, sőt öreg
deákok is tanultak. Erre a másoilik tanítói állásra L o n s z k a y Márlonl hivták meg. Valósziniiieg ismét ("lyörből ide
kerüli felvidéki. E/.ek okos számítással Győrött az orgonálásl is megtanulták s nagy -előnyük volt a pusztán könyökös: mesterek felett, kik orgonálni nem tudván, a karzat
|)árkányára könyökölve ])uszla emberi hanggal vezjelték a
gyülekezeti énekel s innen vették gúnyos nevükéi. 17l}()—42
közöli szerepel I.onszkay neve. Ez is itt nősülhetetl, Horvátli Kata volt a felesége, Perlakyék és Nagy Istvánék a
komái. József fiúk 1742. nov. 6. született. 1743-ban pedig
már Ösküre köllöztek Uaksányi György hívására s itt
voltak 1748. is. Lonszkaynak még 1749. oki. 25. is Nemeskéren szüleiéit Sámuel nevű fia, akit Perlaky halála után
Kajári Islván kisegítő lelkész keresztelt. De lehet, hogy
csak az anya Horválh Kata volt otthon lálogalóban és így
szülelett az ösküi tanító fia Xemeskéren. (^Hrabovszky.
Gymnasiologia ll(i. és lüö. 1. Payr, Eht. Emi. 37G.)
Lonszkay távozása után a nemeskériek még 17415.
Győrből hozlak egy orgonistát, akinek mindenképen kedvét
keresték. Perlaky számadása szerint 12 forintot fizettek
neki útiköltségre, (^zendreinek pedig aki az orgímistát
Győrről kihozta 3 forintot. Azután párnál, pokrócot vet
tek és szállásadó házigazdát rendeltek az orgonistának,
jelentékeny összegeket fizettek és Mesterházi Nagy Pál
maga egy aranyal adott neki. Meglehet, hogy Győrből csak
ideiglenesen, kisegítőnek jött ki az egyik orgonista. Xekik
ugyanis kellő volt ekkor. Bayer Ferenc a német és l)rinóczy "Mihály a magyar kántor, kik az iskolában is tanítot
tak. 1744 óla azután már ismét rendes orgonistája van
Xemeskérnek, a Soi)ronból jöll, fiatal Kutsera Márton.
(Eöltevényi Xagy O. A győri ev. ehk. tört. 92.)
Lonszkaynak kiváló ulódja volt rövid időre ez a fiatal
K u t s e r a Márton mint praeceptor és orgonista. Ennek
már az őse is, Kutsera János KiöO. Rozsnyón volt igaz
gató; Vajda György lövői diák az ő elnöklete alatt olvasott
értekezési s azt ki is nyomatta. Kutsera Márton Bazinban
született, Sopronban tanult s itt i'övid ideig orgonista is
volt, mint ilyent hivták meg Xcmeskérre, ahol úgy Per
laky, mint Seraloris Eakatos rektor hamar megszerelte.
1745. ápr. 2-án Tankó Jánosék keresztelőjén SeratorisLakatos rektorékkal a fiatal Kutsera és Perlaky kis lánya,
Zsuzsa, mint komák voltak jelen. Még ez év őszén Kutsera
épen Perlaky biztatására és ennek segítségével ment ki
Wittenbergbe, ahol két évet töltött s ahonnan klasszikus
szép latinsággal írl leveleket küldözött Miskey Ádám espe
resnek és Perlakynak. 1747-ben Xemesdömölk hivta meg
Miskei mellé másodlelkésznek. Perlaky avatta fel dec.
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19-én.*) 1753. pedig az artikuláris Vadosfára hivták meg
b'ábri Gergely helyébe. Mint zeneértő Kutsera állíttatta
fel Vadosfán az <?lső orgonát s ő építtette a tornyot is.
Vagyona jó részét Vadosfánnk hagyta (f 1785) s özvegye is,
Sartorius Judit, a buzgó nemescsói pap leánya, 1793-ban
l(XX) forint alapítványt tett a Sopronbain tanuló rábaközi
ifjak részére s nagyértékü könyvtárát is a lyoeumnak
hagyta. Kútsora is Nenieskéren szerette meg a magN^ar
népet és lett magyarrá ma^a is. (Laucsek J. A vadosfai
ehk. tört. és Hrabovszky, Presbyl;erologia I. 351.)
Kutsera után a szintén felvidéki és fiatal H o r v á t h
Sámuelt hivták meg orgonistának és praeceptornak, aki
nek származását és tanulóéveit nem ismerjük. Sopronból
vagy G3'őrből jött ez is bizonyára. A számadókönyv szerint
1745. szept. 26. már ö az orognista. 1748-ban Horváth
Erzsébetet vette feleségül. Judit lánya 1750-ben, derék fia
Sámuel i)edig 1753. márc. 15. Nemeskéren született. Az új
orgonistát hamar me.gkedvelték és mesternek is (rektor)
megválasztották. Kettős hivatalában
a belső és külső
fárabeliek 1750. márc. 1-én úgy állapították meg fizetését,
hogy a mester és orgonista hivatalban továbbra megtartván
H. S. uramat készi)énzt egy izbéli 12 és znás izbéli 24 forinlokal kap, továbbá 24 köböl gabojiát, másfélmázsai tehén
husi és 25 font sót, a gyermekektől bevett szokás szerint
adandó jutalom pedig (teljesen) neki engedtetik. Alaitta az
iskola még nagyobb virágzásnak indult.**) A csernyeiek
1754. lelkészüknek hivták meg, Németh Sámuel püspök
máj. 24. avatta fel s nagy áldással működött Csernyén is
1784. bekövetkezett haláláig. Fiában, ifj. Horváth Sámuel
ben kiváló magyar lelkészt nevelt egyházunknak, a,ki egy
évig a nemeskéri kis gimnáziumban is tanult, kiváló iro
dalmi munkásságot fejtett ki, (Konfirm. káté, Ker. Aboe.
Templomi imádságok), tagja volt 1791. a pesti zsinatnak
s mint bakonvtamási lelkész halt meg. ^Hrabovszky Gv.
Presbyt. I. 212. Papi Tükör 24.)
Perlaky idejében már tanítványok is igen jele.s.ek ke
rültek ki a nemeskéri iskolából. Ezek élén áll a jeles tudós
és lörtónetíró Ribini János (szül. 1722. Krencsfaluban
Xyilra m.l, aki a magyar népet és nyelvet itt szerette meg
amiyira, hogy soproni tanár korábaji oly jeles és lelkes
szónoki beszédet mondhatott a magyar nyelv müveléséről.
Az itt tanult sok jeles nemes ifjú közül kiváli'k még Mester
házi Xagy János, a soproni lyceum kedvelt jeles tanára,
ki 1798. Boldogságra vezérlő oktatás» című munkáját adta
ki annak a kornak szellemében. Itt tanult a győri Mohai
*) Eredeti oklevelét, melyet Hrabovszky Gy. Magasiban Tulok nemes
nél látott, Oslffy Mihály, Vidos Miklós é* Nagyalásonyi Barcza is aláirtak.
**) Klutsovszky nemeskéri tanító latin epigrammban dicséri őt is.
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Pél«r györkönyi lelkész (anyj;i Malkovich Juliaiiina). az
ifjabb Horváth Sáimiel, a kél lilubokai (nyilraii tót fiú,
Dopsa János esernyői lelkész és .lohanni Márton pozsonyi
preceptor, majd öskiii jegyző. í-^s itt tanult (^séri Kis Pál
is a nemeskéri majd alásonyi tanító. I-ináczy I^rnő is
Mária Terézia korában csak Vadoslát és Xemeskért onieli
ki a falusi iskolák sorából, amelyekben syntaixisták is
tanultak. (Hrab. Presbyt. és (iymnas. Fináczy i. m.).
g) Toronyépítés Mária Terézia korában. Evang. vádlottak
Nemeskéren a megyegyűlés előtt.
A templomépítés és iskolabővítés nem elégíteltie ki
Perlaky és a nemeskériek vallásos buzgalmát. A te.m]il(mi
mellé a harangok számára tornyot is akartak emelni.
Eddig csak fából volt a harangláb. Ks mindezt Mária
Terézia korában teszik, akinek türelmetlensége még III.
Károlyénál is nagyobb volt. lakkor adta ki Hiró Márton
veszprémi püspök a hirhedelt munkáját (Knehiridion, (lyőr
1750). melyben arról akarjai meggyőzni a királynői és az
egész világol, hogy a protestánsok ereln^ekek levén, teljes
kiirtásuk nem csak jogos, de szükséges. Hallagi (léza. idézi
Rirónak ezt a szellemes mondásai; Mivel a kalh. egyház
vért nem szomjúhozik, jnegelégszik azzal, ha ai protestán
sokat megégetik. *) Nagy is volt a felháborodás. Könyvét
kénytelen volt a királynő elkoboztatni s gúnydalokat is
írlak Biró Márton ellen.**i De a nemeskériek ily nehéz
időben is merészel és nagyot kezdjcményeztek. Perlaky
nem ok nélkül gyűjtötte már az adományokat a/ temp
lomra. Pedig az a falális csatorna a két alacsony i)árhuzamos templonitető között úgy is sokszor szorult javí
tásra. A toronyépítéshez, leülvén Lukács evangelioma sze
rint (14, 28) előbb megszámlálták ugyan ha van-e költségük,
de kevéslibé számollak a gonosz időkkel és emberekkel.
1743-ban foglak hozzá nagy serénységgel az é])ítéshez.
Perlaky számadása ez évben tele van a kőmiveseknek.
ácsoknak, a so])roni és lövői lislérnek. a mészégetőknek,
téglahordóknak, faraigóknak éj ablakcsináióknak kifizetett
nagyobb össz^ogekkel. .\ szépen haladó építkezési azonban,
midőn már a toronynak ablakai elkészültek, lesújtó, várat
lan esemény szakította félbe. Pásztory László főbíró
ugyanis, aki templomé))íléskor még jóakarójuknak mon
dotta magát, aug. lO-én Lgyházasfalváról véletlenül .\emeskérre jött és nagy haraggal látta itt, hogy a torony kcxd
*) Ballagi G. A polit. irodalom 1825-ig. 51. 1.
**) Biró Márton borjút őrzött Bicsl<e határán, —
Végre mégis püspökké lett Veszprémnek várán.
Thaly K. Vitézi énekek II. 330. 1.
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ám már a magasba emelkedni. A nenneskéri evang. elöl
járókat azonnal maga elé idézte s a további építéstől, midőn
már a torony ablakai is készen voltak, önhatalmúlag el
tiltotta. A vármegyétől semmi jót sem várhatván,, beszün
tették a munkát s a félig kész tornyot, hogy a falak el n e
romoljanak, úgy ahogyan volt, betetőzték. Ez a története
a vármegyei aktákban sokat emlegetett s az ellenfélnek
nagy gyönyörűséget szerző csonka toronynak* (turris
macra). Művészetileg jól is festhetett a dolog. Két alacsony
tető egymáshoz szorítva, köztük középen a vízfogó cisterna,
nyugot felé is a lefolyó csatorna és most a csonkatorony
a rögtönzött tetővel. Talán még keresztet seín helyezhettek
Fölébe. És a buzgó nemeskérieknek ez az esetlen,, formát
lan épület mégis kedvesebb volt, mint a kismartoni kastéJy.
Az ügyész is magáévá tette a föbiró eljárását, pert indított,
melyben a torony lerombolását követelte s az elöljárókat
azért is büntetni kívánta, hogy a tornyot a tilalom ellenére
betetőzték. Nem csak írásban folyamodtak,, hanem jó Káldy
Mihály uram személyesien is felment Bécsbe a torony
ügyében kétszer is, inkább a maga, mint az eklézsia költsé
gén. Az volt a főbűnük, hogy a toronyépítéshez külön
királyi engedély nélkül fogtak hozzá. Sok huzavona után
1747. jan. 31. jött kir. rendelet, hogy a vármegye hozzon
Ítéletet, de kihirdetés és Végrehajtás előtt terjessze fel
őfelségéhez. A megye az ügyész indítványa szerint ítélt.
\z evangélikusok viszont 1747. szept. 14. igyekeztek folya
modásukban az Ítélet indító okait megcáfolni. Végre is
őfelsége Mária Terézia úgy döntött ebben az ügyben,, hogy
a nemeskériek eljárását ő is helytelenítette,, de kir. kegye
lemből megengedte, hogy a torony úgj' a mint van a fa
lábon függő harangokkal együtt megmaradhat s az elöl
járókat is a büntetés alól feloldozta. A «csonka torony*
Mária Terézia ritka keg^'elmi tényét hirdetve 1862-ig abban
a formájában állott fenn. Bíró Márton püspök bizonyára
iöldig rombolta volna le katonai karhatalominal a díszbe
öltöztetett vármegye szíves segédkezésével. (Bejek (iv. í. m.
Vm. jkv. 1747.)
A toronyépítés félbeszakításán kívül ott a vármegye
székhelyén sok más kellemetlenség is érte a nemeskérieket.
174r)-l>en Vizközi Mihály vadosfaii evang. rektort és a fele
ségét Balog Évát a vármegye e'őii boszorkánysággal vádolta
meg Deszerics Ferencné Kis Erzsébet vadosfai r. kath.
asszony testében, elméjében beteg, ki egy órában némává,
majd meg azonnal szólóvá lett . Akkor még az ilyen vádat
is komolyan vették. Kőszegen 174H. fejezték le és égették
meg Diernthal Katalint boszorkányság miatt. Ugyanez a
Hoszericsné Fábri (rergely vadosfai lelkészt is a r. kath.
t'gyház durva gyalázásával vádolta meg s ennek 1747.
i»ug. ;{1. s majd dec. 1. négy ügyvéddel. Iti tanúval kellett
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Xemeskéren a vármegyie elölt jnegjelciiniie s ott egy hétig
is időznie nagy költséggel. Mily bántó esjelek ezek az artikuláris helyen. Mindenl felhasznállak,, amivel a protestán
sokat nicgaiázni lehetett. Sok baj volt a l)örlönl>en sínylődő
rabok mialt is, akikhez az ev. lelkészeket nem bocsátollák
be. Fellünő sok evangélikust zártak börtönbe vallássérlés
ürügyével, sokszor nevetséges vádakkal. Ezek gondozása
is a lelkész és gyülekezel költséges leiadata volt. Xenieskéren 1748. júl. 3. hirdellék ki a kir. parancsolatot, mely
meglillja a szuperintendenseknek az egyházlátogatást. Ez
első sorban Perlaky lelkésznek szóll, akit időközben
püspöküknek is megválasztoltak a dunántúliiik. (Payr S.
Eábri (lergely püsp. ',W). 48.)
h) Perlaky, az egyházkerület püspöke 1746—1749.
Perlaky, mini kiváló tudós lelkész élénk részt vett
egyházkerületének dolgaiban is. .\ lelkészekkel, tanítókkal
sűrűen levelezell, löbb iljúnak útját ő egyengiette a kül
földre.' .Maga is nemes levén, rokonai a Malkovíchok s más
nemesi családok korán felkarollak. Jeles egyházi szónok,
imádság- és énckíró voll, mini fentebb láttuk, a kerültetí
gj'űlésekre korán megválasztoltak orálornak. l-'lég baja
voll gyülekezelében, nem hihető, hogy korai a,mbiciói lettek
volna. Esperesnek jiem ől, hanem .\liskei .\(lámol válasz
tolták. A i)üspök választással azonban, midőn 4742. a
szakonyi szülelésű. Halléban és Lii)cséi)en tanult Sípkovits Tóth János léthi lelkészt váiaszlotlák meg, jiean tudott
kibékülni. Xyolc nap|)al a bciklalás előtt elmen,t l-^ábri
(lergely lelkészhez N'adosfára s több kifogást lett a válasz
tás ellen. Ö nem akarja, úgyniond, hogy a kézrátétel könynyelmííen lörlénjék. í'ielizmussal, synkreli.s,inussal, a kál
vinistákkal való barálkozás.sal. pápai volt gyülekezetének
elvesztésével vádolta jueg Tóth Jánost. De Eábri megcáfolla mind e vádakat. Perlaky később is szeretett j>er
szegény Tólh János kicsinylőleg beszélni a jiüspökről.
Különben a püsj)ökválaszló gyűlésen Perlakyt is egyházkerüleli orálornak váiaszlotlák jucg I-'ábri (lergiely főjegyző
mel!é. .V kövelkező évben 171.5. febr. (i. azonban már ő is
kellő liszlelcltel fogadta Xemeskéren az új püsj)ök S. Tóth
János egyházlátogalását. ;lvinck költségei is megvannak
a számadásban.' .\ kibékülés meglörlénl. Perlaky meg
győződön a ])üspök liivatollságáról, főpászlorí hűségéről
és bölcseségéről és Sipkovics Tólh is mindent rendben és
ékesen laláll Xemeskéren. .\ nemesdöinölki artikuláris
lem|)lom felavalásán 1714. dec. (i. a i)üspök az első ünnepi
beszédei Perlakynak engedte át, aki ehhez fizsaíás 54, 3
versében igen szé]) alapígét választott; Kétség nélkül meg
vigasztalja az l'r a Siont és olyanná teszi az ő pusztaság'áí,
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mint a Hédent, az Ürnak kertjét; öröm és vigasság talál
tatik abban, hálaadás és dicséretnek szava. Ily nagy bizo
dalommal beszélt, midőn otthon nem régiben oly durva
erőszakkal hagvaíták .velők félben a toronyépítést. (Ehker.
jkv. 22. P a v r / F á b r i G. 30. Magy. Pieíislák 18. 1. Eht.
Kml. 299.)
Sipkovics Tóth János már 1746. jan. 22. elhalt és
.Xemesdömölkőn ájir. 23. Perlaky Józsefet választották
meg helyébe ])üs])őknek. A szavazatok többségét ugyan
Torkos András győri lelkész kapla meg, de ez bizonyos
okokból (hogy a győri r. kath. püsj)öküt újabb támadásra
n^e ingerelje) a választást el nem fogadván, a reá esiett
szavazatokat is Perlakyra ruházta ál. Igy most kettős
teher nehezedett a vállaira, pedig testi bajokkal is veszöílőtt. Tábait a köszvény (podagra) gyötörte. A számadások
ból látjuk, hogy többször kisegítő prédikátorokra szorult.
Szakonyi I'>renc, Tóth István, Kajári István prédikáltak
helyette időnként. De azért jneglátogatla a gAőri, kenienesalji és tolnai esperosségek gyülekezeteit. 1748-ban már a
szuperintendensek eg\'házlátogatásait is betiltotta a Hely
tartó Tnnács. 1717-ben márc. 7. és következő napjain még
valami nagyobb gyíílés volt Nemeskcren a számadások
szerint, amikor borra, húsra, al)rakra 5 forintot, az inquisitióra 4 frtot, utána a pozsonyi útra pedig ."íti forintot
adtak ki. De nem tudjuk, hogy a kerület gyülésiezettne akkor
itt (talán csak titokban) vagy pedig a gX-ülekezelnek a
toronyperre volt ez a kiadása. (Fábri Gergiely csak aug. és
(lec. volt itt a maga i)rókátoraival és tanúival.) Perlaky
idejében a győri, veszprémi és |>écsi |)üs|)ökök ismét n,ag\'
kegyetlenséggel háborgatták egyházközségeinket. Hiszen
1749. még a két győri protestáns imaházat Ls elfoglalták
és a lelkészeket elűzték.
A külső ellenségen kívül helső bajokkail is iküzdött
egyházunk. A tudós és buzgó, de fiatal ós hevesvérű vár
palotai lelkész, Balog Ádám, (egy győrivéghelyi vitéznek
fia\ mivel gyülekezetét az ifjabb Zichy grófok miatt veszé
lyeztetve látta, Ígérete ellenére sem ment el 'Téthre. S
midőn Perlaky püspök őt erre kényszeríteni akarta, meg
tagadta az engedelmességet és 1747. egy heves, igaztalan
vádirattal támadta meg a püspökét. Könnyű, úg;vmond, a
köpömeg alól füttyöt hányni és az articuláris helységiben
(luskáskodni , (no, csak próbálta volna meg!) de ők Palo
tán, Tésen, Csei'nyén, Súron a plébáno.soklól sok inzultust
szenvednek és a veszprémi generális vikárius (püspöklielyettes'i már kétszer is volt náluk. «Xemde, nem tudja-'e
Kegyi'lemctek, hog'y a Perlakinak nem csak személye, de
Illeg neve is gyűlölséges az adversariusoknál? l-'élő, hogy
^^gy emberért mindnyájunkon boszujokat ki ne töltsék.?
És más több panasza is van az impérium monarchicum
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Perlakianum ellen. De az egyházkerület eiilélle Balogot
és Perlakynak teljes ^elégtételt szolgáltatott. (Payr S. Kgy
püsp. ulócU ki nem •engedelmeskedett az elődjének. Ev.
Eh. és Isk. 1893. fi4. 1.).
Mind végig buzgó, munkás életet élt Perlaky. l-enlebbi
müvein kívül öl évre való prédikációt liagyott kéziratban,
öt kötetben, melyek Judit lányának maradékaihoz kerültek
Orosházára és Hrabovszky Sámuel püs])ök könyviárába.
Ezek egyikébe jegyzi, hogy nem csak sok dolga akadályozta
meg beszédeinek átnézésében, lianem minden jótörekvésében ellenségeinek oly sokszor fellobbant düliössége (lurorhostium) szolgált legnagyobb akadályul.
Sokszor már
kétségben voltam, vájjon képes leszek-e a terhet 'elviselni.
Mindazáltal Istennek jó lelke mindenkor velem volt, vezé
relt és az igaz úton megtartott, habár én ügy érzem, hogly
velem született gyengeségem miatt a helyes ütőn is s a
Szentlélek tanítása és vezetése alatt is nem ritkán meg
botlottam. (Hrabovszky, Presbyt. II. 122.)
Köszvényes lábával többször járt a <&avanyüvizre
Balatonfüredre (talán Tárcsára, Balfra is). Kortársa és
barátja, Miskei .\dám szerint hallgatóinak kényszerítő kí
vánságára, akik pénzkölcsönt is vettek fel számára,*) egy
Bécsből hívott r. kath. orvossal gyógyíttatta magát, (Sop
ronban jobbakat talált volna), aki őt 1749. az egész nyáron,
sőt az ősz nagyobb részében is (HrabovszkV szerint félévig,)
nem gyógyította, hanem inkább kínozta. S végre is híveinek
nagy fájdalmára 1749. oki. M. esti 9 órakor elhunyt. Xov.
3-án temették, i)redikált felette Torkos József soi)roni s
Fábri Gergely vadosfai lelkész s búcsúztató verseket m(mdott Miskei .\dám nemesdöuiölki esperes. Csak 48 éves
volt. Három évi püspöksége alatt csak három kandidátust
(Seralorist, Endrédit) avatott fel. Kortársai a legnagyobb
dicsérettel szólnak róla. Miskei kiemeli vallásos buzgal
mát, a héber, görög és latin nyelvben való teljes jártaisságál, valamint a rendetlenkedő lelkészek és tanítók iránt
tanúsított szigorüságát. Schmal András történetíró is püs
pökségre hivatott, tekintélyes férfiúnak mondja, csak azt
kifogásolja, hogy a magyarok szokása szerint nem szerette
a németeket és tótokat. Pedig hány lót diák tanult és taní
tott az iskolájukban! ^Ilrabovszkv, Presb'vt. II. 118. Pavr,
Perlakyak áröni háza 33. 1. Eht. F.ml. 305. l.\
Rokonsága köréljői öccse Perlaky János, gergelyi lelkész
számolt le a gyülekezettel. A két árva a Na^y István áltaJ
közvetített 40 forint gyógyítási kölcsön levonása után még
144 forintot kapott a gyülekezettől. Perlak'y könyvtárát
*) Wíttnyédy János és társai 1749. jul. 26. veitek fel 133 fr. kölcsönt,
melyet Káldy Mihály kurátor csak 1761 és 1763 fizetett vissza. Fábry-Bozzay
napló %. 1.
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jH'dig 1(K) tOriiilcrt vették meg az örökösöktől a gyülekezel
szi'iinára. V./A az összeget gyűjtés űlján szerezték meg.
Wittnyédy, Iváldy egy-egy aranyat. Mesterházi Nagy Pál
e célra is három aranyat adott. A nemeskéri templom régi
hires könyvtára tehát eredetileg Perlak'y József püspök'
hagyatéka voll 17lí)-l)öl. (Anyakönyvi bejegyzésiek.^
Xem esak gyüleke/jctét, hanem családját is korán
hagyta el. Kisebbik lánVa Judit csak hat éves volt (szül.

Faragott faoszlop és egyházi könyvtár a nemeskéri evang. templomban.

1713. szept. 8). Özvegye Malkovich Éva, eniiek a iiag^'on is
szélágazó tekintélyes g!yöri családnak a tagja, valószínűleg
id. Malkovich Pálnak volt a leánya. Idősebb lányukat
Zsuzsannát 1752. jún. 27. Bogláron Somogy m. lakozó
nemes Bárány Pál vette feleségül, a fiatalabbikat, Juditot
pedig 1759. nov. 25. Xemeskéren lakó FranlZ'György, aki
vel később Ságra költöztek át. Hrabovszky szerint enniek
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maradékai kürüllck később Orosházára. De Zigán .lános
buc-suzlalója szcrinl Perlaky Dávid espcriisack halálakor
1802. mini ennek unokaleslvére, ez a Frantzné Perlaky
.ludil még éli s mint özvegy Xemicsdömölkön lakolt. Per
laky püspök özvegyét, Matkovich Évát 1753. jan. 28. nem
zetes és vitézlő Szarka János birtokos, nemeskéri özvegy
ember vette feleségül. (Anyakönyvi adatok.)
Vm. Az egyház és iskola virágkora Balog Ádám püspök
lelkész, Káldy Mihály felügyelő és Klutsovszky rektor
idejében 1749-1771.
a) Kajári István kisegítő lelkész. (1749—1750.).
Perlaky József betegsége idején a kettős hivatal terhe
alatt a győri születésű Kajári István elmozdított lelkészt
hivla meg maga mellé kisegítőül. Halála után pedig több
mint negyedévig Kajári volt Nemeskér adminisztrátora.
Perlaky csak szükségből fogadta segédül Kajárit, mert
egész múltja nem olyan volt, hogy a püspök mellé pályáz
hatott volna. Kajári Istvánaak Bús István földesúr és a
mérgesi gyülekezet kértére adttdi 1724. a felavatáshoz szük
séges bizonyítványt, de Sipkovics Tóth János alesi>eres
már ekkor is ellentmondott ennek. Goromba, engedetlen
és a borilalt szerető férfiú volt. Mérgesről Lovászpatonára
hivlák, már itt is komoly egyházl'egyelimi esete volt. S
midőn 1737. mégis Kispéczre választották, rendetlen és
mértéktelen élete miatt a gyülekezetéi is nagy veszede
lembe döntötte. Utóda, Ku':sán István feljegyzése szerint
a kajári és gyomoréi plébánosok egy baráttal jöttek el
Kajári István látogatására, ö pedig ekkor sem levén otthon
valami boldogtalan lárma és verés esek a papokon és
azért kellett a kispécieknek a vármegyére 3(K) forintnál
többet fizetni, négy kispéci férfiúi pedig tömlöcbe vetet
lek egy hónapra és a piacon ((jyőrötl) derekasan jnegcsaplák őket. Kajárit, hogy több ilyen galibát ne hozzon
az eklézsiára. az esperesség megfosztotta hivatalától s az
óla fára nélkül volt a szerencsétlen ember mindig. 1718-l)an
Dörgicsén szolgált rövid ideig és Perlaky is csak szükség
ből és talán szánalomból fogadta maga mellé. Az anya
könyveket csak rövid ideig vezette Xemeskéren ,1719.
Mug. 20—1750. febr. 11). Ez idő alatt jan. 29. Somogyi Pál
helyei nemes Pál nevű fiának keresztelőjén mint kereszt
apa szerepelt Perlaky Zsuzsanna hajadonnal, a püspök
árvájával. Szomorú múltját a nemeskériek nem tudták
megbocsátani, nem is gontloltaK a megválasztására, hanem
Willnyédy János felügyelő az egész artikuláris gyülekezet
nevében Í750. január 18-án Halog Ádámol, a jeles várpalotai
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lelkészi hivla meg, aki a iiieghivásl el is foiíaidla. (Ehker.
jkv. r ) . 1. Hrabovszkv Presbyt. I. 277. Pavr, l':htört. Emi.
\m. :Y11. 344.)
b) Balog Ád ám lelkész ifjúkora. Nemeskérre hivatása
és itteni jövedelme.
(lyörött 1717. jan. 28. született Balog János és Hasi
Ilona szü'.öklől. AÍyja nemes ember és vilcz katona volt
a győri véghelyen, szintúgy a keresztatyjaj is nemes Eőri
Marion. Rzl a katonás erélyt és harci kedvet a fiú is öröl;tie.
Torkos .\nclrás a jeles győri paj) kereszlelle. A szülök
ligyelmél Torkos irányította a papi pálya felé. Atzé'l'
András győri jnagyar kántor, Dienes Sándor preceptor ós
Sartorius Szabó János káplán-rektor voltak ai tanítói. De
a gondos szülők magántanítót is fogadtak a tehetséges fiú
felé. l'rdélyi János vandalus (vend) ifjú volt ez, akit Perlaky később Nemeskérre hivoH. A német szó kedvéért 1729.
Pozsonyba is elvillék, visszatérte után pedig 1732. Fábri
(iergeiy diakónus-konreklor lett a mestere. Majd Pozsony
ban még Tomka-Szászky Jánost és a jeles Beér Vilmost
is hallgalta. 17;}7-ben Badványba megy a nagy műveltségű
Hadvánszky János mellé titkárnak, 1739-től kezdve három
évig pedig a willenbergi egyetemnek volt hallgatója, , de
megnézte a hallei, jenai és lijicsei egyetemeket is. Ilyen
alapos készültség után hívták vissza Győrré 1742. konreklornak. de Si])kovics Tólh János még ez évben lelkész
nek is felavatta (iyönkre, 1741-ben pedig már Vár|)a.lotára
hivlák. ahol mini jeles szónokot és hű lelki.])ászt()rt igen
megkedvellek. Három év múlva a télhieknek is megígérte
ugyan, hogy elmegy hozzájuk; de mivel félni lehetett, hogy
a Zichy grófok Várpalolán majd nem engednek új lelkészt
választani, tehát itt maradt és ebből támadt fentebb jnár
említett nagy viszálya Perlaky i)üs|)ökkel. l'elrótták neki
azt is, hogy már 174ÍE)-ben püspöknek engedte magát kandidállalni a gyülekezete által. K miatt az leklézsiát is meg
kellell követnie. De azért tekintélye a kerületben nem
szenvedeti csorbát. Mint tudós és erélyes lelkijiászlorl
hívják meg Nemeskérre és fiatalon választják meg püspök
nek is. (Balog .\, önéletrajza az ehker. jkvben 8()5. l.\
Willnyédy János, a nemeskéri és nemescsói gvülekezelek inspektora, ez az élesszemü és nagy műveltségű
férfiú. Balog .\dámot a gyülé.sekről már régebben ismerte
s az ő ajánlalára hivták meg 1750. jan. 18-án Nemeskérne
s egy hél múlva, jnár a hivatalos díjlevelét is megküldték
neki. Igényesnek a fizetését, mely ugyanaz volt már Clsereti
Mihály és Perlaky József idejélxm is, nem mondhatjuk. Az
<)rdo .\dministraiionis XI. i)0'itja szerint ugyanis a nemes
kéri belső hallgatóság fizet évenként Balognak 10 forintot
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készpénzl)cn és 19 köböl gabonái, o/.eukívül 1 vagy ő hoki
szánlóföklcl háromszor megszánt, és prédikátor úr adván
a magol, elveti, elboronálja és annak idején a termést le
aralván, be is takarítja és végre minden marhás gazda két
szekér tál is beszolgáltat. A kiVlsö hallgatóság (a vidékiek
ellenben csak 1(K) forintot ajánlottak fel készpénzben nem
ugyan azérl, hogy av^val valakinek szíve elzáraltalott volna
vagy gabonából vagy másféliből való kedveskedéstől, ha
nem hogy azl i)redikálor uram in fixo megvárhatja. A
kedves pai)jok iránt nem is maradt azután a vidéki hallgalóság hálátlan. (I'rotoe. domest. 14. ] . \
Várpalolai híveitől illő módon ellmcsuzván. Balog
.\dám febr. 14-én indult el családjával Xemieskérre. Fele
sége Hendl Mária Krisztina wittenbergi német nő volt.
akii még (iyönkre vagy Várpíilotára hozott haza életlársul.
1750. márc. 2-án a simaházai Hentsik Ferencnek és (iyarmalhi Katónak János fia után írta az anyakönyvbe: lízt
körösztöltem meg elsőben Nemeskérett. Fis márc. IJl-én
kisgeresdi nemzieles Saári Benedek és felsőszopori nemes
Kovácsics Erzsébet egybekelése után írta ismét:
Fzek
vették legelső áldásomat Nemeskérett. A még csak '^'^ éves
tudós és hírneves, az uri körökben is járatos fiatal pa|)ot
a nemeskériek hamar megkedvelték. Nem győzlek a.neme
sek kereszlelőire járni. Magoknak az új paijiéknak is
sze.pl. 20. már líleonora Krisztina nevű lányuk, 1752. júl. 11.
l)cdig András nevű fiúk szüleiéit. .\ vidék legelőkelőbb
birtokosai voltak a komák: Wittnyédy János, Kákly Mihály.
Mankóbüki Horváth Bálint. Doktorits János, Meslerliázy
l'éler, Patyi (Patthy; Miklós, Ajkay (láspár sat. a hasonló
nemes családokból váló feleségükkel. De a csiKládi örömök
melleit azonnal komoly gyülekezeti gondok is várakoztak
az új lelkészre.
c) A Nemeskérhez tartozó 32 község. Szervezeti szabályok
az artikuláris gyülekezetben 1750. A szeretet munkái
és a könyvtár.
Bizonyos joggyakorlat a nagy kiterjedésű gyülekezet
ben már eddig is fejlődött ki Asbóth, Gsereti és Perlaky
idejében, de most Balog Ádám idejöltével és bizonyára
ennek javaslalára írásba is foglalták egyházkormányzatuknak a szokásos módját. Így volt ez Vadosfán s bizonyára
a többi artikuláris helyen is. Lelkészeik előbb Győrött
voltak ká|)lánok és rektorok, ott pedig már volt inspektor,
kurátor és konvent. A rózsahegyi zsinat már 1707. példát
mutatott inspektorok válaszlására. A Győrből Xagyvázsonyba kerüli Szeniczei Bárány György még ezen a kis
helyen is alakított konventet az élén inspektorral.
Már csak maga a nagy kiterjedés, a helybeliek é,s a
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vidékiek közölt való viszony is szükségessé tette ii szervez
kedési és bizonyos reguláknak megállapítását. Klutsovszky
Mihály tudós és szellemes nemeskéri rektornak és orgo
nistának egy pasquillusából, melyben a konventi tajnácskozást testi le, tudjuk, hogy Xemeskérhez az artikuláris
időben ez a 32 tekintélyes község tartozott: i Alsószopor,
Felsöszopor. Makkoshetye, Simaháza, Berény 'Iklan-),
Loócs, Felsőszakony, Bük, Mesterháza, Szientgyörgy, Gór
(Guar, a Gyurálzok fészke), Zsédeny, Paty, Bogyoszló,
Tereslyénla. Jakfa, Újfalu (Ijrai), Szenlivánfa. Hegyfalu,
Keményegerszeg, Kaslélyosegerszeg, Berekalja, Pórládony,
Xemesíádony, Tompaháza, Nagygenesd, Kisgeresd, Csér,
Jánosfa. Szemere (Repce-), Kát (Sajtos-), Ság (Felső). íme
léhát még Vasmegyéből Sárvár vidékéről is több község
ide járl lemi)l()mba. És ezeknek evang. nemiessége mind
eljött a konventre és beleszólt az artikuláris egyház ügyeibe.
Fgy-egy vasárnapon és sátoros ünnepen alig férlek el
Xemeskér utcáján és vendéglőjében a messze vidékről jött
hívek szekerei és hinlói. Többen jöttek, mint a vármegyei
gyűlésekre. Mennji lelkipászlori bölcseségre, tapintatra,
türelemre és ékesszólásra volt itt szüksége a nemcskéri
prédikátornak, hogy ennyiféle népat egy szívvel és akarat
tal tartson össze és megtartsa okot a hithüségben, midőn
a nagy diasi)orába.n annyiféle nyilt és titkos eszközökkel
űzték a térítést. Balog Ádám is clmondhatilai, miként F'ábri
(iergely Vadosfán: Azok nélkül, amelyelí kívül esnek,
engemet szorongat ama mindenna;[)i ellenem támadó soka
ság, azaz a minden gyülekezetek felöl való szorgalmatos
ság." (II. Kor. U, 28.)
Az 1750. év március 1-én volt az artikuláris gyülekezet
ünnepélyes közgyűlése és ezen fogadták el az O r d o Ad
m i n i s t r a ti o n i s című 14 szakaszból álló szaibályzatot.
Ennek első pontja szerint Perlaky Józsefniek az eklézsia
dolgairól irolt feljegyzéseit, a malrikulákat s a gyülekezői
nek levéltárát az özvegytől átvévén, azt invenlárium melleit
az új lelkésznek. Balog Ádámnak adták át. Azután pedig
főként az egyház vagyonának (legatumok sat.) ellenőrzése
céljából »egyházi gondviselőt) választottak. A kerületi
jegyzőkönyvek Wiltnyédy Jánost már korábban is nemes
kéri inspektornak nevezik, akinek azonbain inkább csak a
jogvédelem, az egyháznak a világi hatósággal szemben való
képviselete volt a tiszte. Most azonban gondviselőnek tek.
nemz. és vitézlő Alsókáldi Káídy Mihályt választották meg
egy akarattal, akinek a gyülekezet belső (főként anyagi)
ügyeit kellett vezetnie. Nem nevezték őt kurátornak, mert
a tiszte ennél több és magasabb volt, de Wittnyédyne való
tekintettel inspektornak sem akarták címezni, azért az eddig
szokatlan gondviselő névvel tisztelték n^eg. De mivel «az
egész gyülekezel ritkán veheli magát össze , azért a gond-
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viselő mellé segílölársakúl, tanácsosokúi választoltak Man
kóbüki Horváth Bálint, Horváth Mihály, Czuppon I'Y'renc.
Horváth András. Mcsterházy Péter, Doktorits János, Hor
váth Péter, Kis Zsigmond, Geresdi István, Xagy Ferenc,
Ajkay Gásj^ár. Fltényi Ferenc, Dómján Miklós uraimékaí
és a nenieskériek közül is két tagot. Ez a választott Ki egy
háztag tekinthető az artikuláris egyház presbyterinmának.
habár ezt a nevet még nem használták is, hanem csak
konventben uraknak* nevezték őket. Főpénztárosuk perceptor néven már azelőtt is volt nemcskéri Xagy István
személyében, akinek halála után máj. 31. u szintén XcmeiSkéren lakó nemzetes Takács l-'erencel választották meg;
de ezen kívül minden nagyobb helység számára exactor
néven adószedő algcmdnokot is választoltaik, akik az egy
házi adót szedték he és a közgyűlés határozatainak végre
hajtásáról is gondoskodtak. Ilyenekül választották meg
most Nemeskéren Tankó Jánost, FeKsőszoporon Vclikei
Tóth Istvánt. Al.sószoporon Szopori Istvánt. Simaházán
Benlsik Istvánt. Kaiban Ifjú Doktorits Jánost. Mester
házán Mesterházi Pétert, Pórládonyban Horváth Pétert.
Berekalján és Tompaházán Patyi Miklóst. Xemesládonyban Xagy Györgyöt, Xagygeresden Xa:gy l-^erencet, Kisgeresden (ieresdi Istvánt, Jánost'án I'Uényi I'"erenoet, Sze
merében .Ajkai (iáspárt. Cséren Kis Zsigmondot, Ságon
.\goston Ferencet, a két Lócson Bakodi Istvánt, Berényben Bögölhi Ferencet, Helyén Horváth (iyörgyöl, .\lsóbükön Pénzes Istvánt, Közé[)l)ükön l-ejér Györgyöt, l'^elsőbükön Sós Pétert. .Xlsószakonyban Boros .\lihá!yl, Felsőszakonyban Gsite Ferenciét. F választással kapcsolatban
mondták ki, hogy a végezések ezután írásban is tel fognak
tétetni , hogy az exaktorok a szerint hajtsák végre.
Írásba foglalták a lelkész és Horváth Sámuel rektor
fizetését, aki ekkor orgonista is volt. Bendes. de igen sze
rény fizetést ka|)ott Bátor György is, a céhmesler vagy
egyházfi. Megállapították az erszénypéiiz, a nuiigános ada
kozások és a kegyes legatumok kezelési módját. .\ ki
adásokat a lelkész asszignálta, a pénzt pedig a |)er(ieptor
fizette ki. Gondoskodtak az éjiületek jókarban tartásáról,
az oltári edényekről, ost^'áról, gyónó borról, melyet nam
a korcsmából kell vásárolni, ahol savanyút vagy zavarosat
adnak, hanem n locsmándi és szakonyi hegyekről. .\ tem])lomol kegyes öreg özvegyasszonyok .seprik és az iskolai
jövevény deákok, kik a gyülekezel adakozásából élnek,
líizony a jeles Bibini János és Zárka János sojjroni ])rofesszorok is annak idején a ncmeskéri templomot seper
gették. Ha Xcmeskéren vagy épen a ])arochiális háznál
tüzgyuladás történnék, amitől Isten kegyesen oltalmazzon,
minden jólelkű kenesztyéntől, még a vidékiektől is, a
templom és a körül levő épületek megmentésél>en való
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fáradozás megkívántatik. A leinetö kicsiny levén, a temet
kezésben compenciium követtessék. A nemieskéri örökös
lakosoknak, akiknek eddig még nem volt, a lelkész asszignáljon temetkező helyet, valamint lehetőség szerint a
külső hallgatóknak is, akik ide kívánkoznak. A templom
ban levő kripta, mivel a capacilása nem nagy és magános
tamiliák (Zsankóné Kisfaludy Anna) építették, közönséges
temetőnek nem vehető, azért az elöljáróktól fog függlení,
hogy a fundátorokon kívül kik Icmetkezhessenek bele.
A rendes dologi kiadásokon kívül a .szeretet munkáiról,
a jótékonyságról is gondoskodott a gyülekezet. A szegénye
ket, leégetteket, az exuláns prédikátorokat és a külföldre
menő ifjakat Is segélyezték. Igen nagyraj becsülték a Perlaky családjától vásárolt gyülekezeti könyvtárt is. Az e r r e
adakozó hívek nevének és adományaiknak jegyzékét «örök
emlékezetül
az eklézsia többi levelei közé helyezték.
Inventáriumot vettek fel a könyvtárról, melyet a sekrestyé
ben helyeztek el s az egyházfi tartozott a könyveket a lel
kész jelenlétében negyedévenként kiporolni. Szigorú reverzális mellett a hívek is vehettek ki könyveket oJvasás célú
jából, de legkésőbb egy év múlva tartoztak azokat a Lelkész
kezébe visszahozni. Külön fejezel (a Xlll-ik) szól az isko
láról, mely a prédikátor úr inspectiója alá bízatott. Erről
nekünk is külön kell jnegemlékeznünk. Még csak azt je
gyezzük meg, hogy az Ordo Administrationis szabályajt a
lentebb említett presbyterek írták alá. (Protoc. Domest. és
l'ábry-Bozzay naplója 48 OO. 1.).
dj A nemeskéri iskola Horváth, Hegyi és Klutsovszky rektorok
idejében.
Balog Ádám mellett, mint fentebb láttuk, négy évig
még a derék H o r v á t h Sámuel volt rektor és orglonista.
Oly jó volt a tanítói hírneve, hogy a messze távozott Nemies
kéri Orbán Péter bakonytamási ínajd csurgói lelkész, János
iievü fiát Xemeskérre küldte tanulni Horváth keze alá.
1751-ben azonban Horváth Sámuelt Csernyére hívták meg
lelkésznek. És az artikuláris gyülekezel júl. 1-én H e g ' y i
MárUmt választotta jneg helyébe mesternek és kántornak.
Orgonálni, úgylátszik, nem tudott. Xemeskér vidékén is
voltak Hegyiek és a soproni iskolából jöhetett. Kis Berlalan jjüspök már 1612. avatta lel a Telekesröi való Hegyi
Ádámot rábaszentmihályi lelkésznek. Az új rektor (mester)
meghívó és díjlevele így hangzik:
Mi a Xemeskéri Augustana Confession levő Artiku
láris líklésiának külső és belső Tagjai, minthogy egyesült
akaratból Hegyi Márton Urainat Mesteri és Kántori funclióra közinkbe hívtuk, azért is az ő Kegyelme fáradságáért
és ő KegN'elme eleibe adott Intstructiónk szerint folyta-
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landó hív szolgalatjáért következendő Conventiót Ígértünk
és be is szolgáltatni igyekezünk.
1. A külső líklesia pénzül lizcl 12 f. a belső pedig ti 1'.
2. (lahonáúl a külső l-^klésia ád 12 köblöt, a belső
G köblöt.
;}. Adslatío és Hostiatio az Orgonistával közös lészen.
4. A gyermekektől járandó iridactrum vagy Kántor
Pénz a Donatistákig inclusive.
5. Cantatio Bálás és (iergelv napjain. Xb. Ez abrogállatott.
(). Nemeskéren minden háztól Harangozó Kenyér.
7. Halotti alkalmatosságtól, a verrasztástól, nappali
én^ekléstől és clkéséréstöl 7 garas; ha pedig csak nappal,
énekel és elkísér 5 garas. Actum Xiemeskér die 1-ma Julii
Alsó Káldi Mihálv mini Curator m. p. (^Fábri-Bozzavnapló 89. 1.).
Horváth helyének lielöltésére Hegyi maga azonban,
(mivel orgonálni nem tudott), nem volt elégséges, azérl
ugyanazon a napon K l u t s o v s z k y Mihályt praeceptornak
(másodlanítónak) és orgonistának hívlak meg Hegyi mellé.
Ennek is hasonló díjlevelet adtak, mely sz.erint a küJ;ső
fárabelíek tizeinek készpénzül 18 forintot, 12 köböl
gabonái; egy mázsa tehénhúst és 25 font sói, vagy ezeknek,
az árát. «Adstatio és Hostiatio "M
' a Mesterrel közös lészjen.
A Grammalistáktól és Synlaxisláktól járandó Kántor Pénz.
Ha vidékről halotti Praedicatío vagy Copulalio esik, az
Orgonálásérl pro Arbilrio Offerentis Díscreliója lészjen.
(U. o. 90. 1.).
Hegyi Márton mint ismerős fiatal legényember korán
nyerte el a rektori állást. \~7A'). és 17r)7-hen a nemeskéri
keresztelőkön mint koma szerepel, mais komák: Musai
.lulka, Gregor Hozinka, Helényi Judit hajadonok élsNémeth
Erzsi özvegy melleit. De korán váratlanul már 1757. ápr.
1-én meghaíl Nemeskéren. 0 csak a donatistákal lanítolta,
tudományban a praeceptor bizonyára felülmulta, mert a
nagyobb diákokat erre bízták, (.\nyakvi adatok.)
Kiváló jeles tanerőt nyert azonban Nemeskér a nyilramegyei K l u l s o v s z k y Mihályban, aki három évtizedre
terjedő tanítói munkásságával az arlikuláris egyház isko
láját igen magas színvonalra emelte. Származáíii helyét és
ifjúkorát közelebbről nem ismerjük. iH'lví'déki tótajkú voilt
.Nyílra megyéből s mint élelmes ifjú ongoníilni i.s megtanult.
Iskoláit ő is bizonyára Győrött és Sopronban végezte. A
*) Adstatio a templomajtóhoz állás volt önkéntes adományok gyűjtése cél
jából ünnepnapokon. Hostiatio pedig ostyahordás volt a falusi házakhoz kará
csony és húsvét előtt. A tanítók tejjel, sáfránnyal, alkörmösszel és petrezse
lyemmel festett fehér, sárga, piros és zöld ostyákat szoktak vinni vagy a
gyermekekkel küldeni, amit a hívek szintén ajándékkal viszonozlak. Lásd !
Payr S., A régi tanitóvilág emlékeiből. Evangélikus Népiskola 1894. 149. 1.
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iiemeskériek hamar iiiiegkodvellek- Alig győzött a sok
komasági tisztének elegiel tenni s ilyenkor sok nemeskéri
hajadont, Periaky Juditot és másokat adlak meUé komatársúl, de ő végre is csak íHV.i. okt. 2r)-étn Mitteldorí'er
Dániel nemeskéri lekintéjyes asztalosmesternek a leányát
vette feleségül. Első szülött fiúk András (szül. 17(55. okt. Í4.)
később Győrött lesz iskolaigazgató (1787—1790). Klutsovszky
igen szép kéiszüllséggel jött Nenveskérre. Különös'en a
bibliában és a latin nyelvben éjs irodaJomban volt jártas.
Igen ügyes és szellemes volt a verselésben is. Már 1754.
jún. 5. kapta a meghívást Hegyi Márton mellé s ennekj
korai halála után 1757-ben azonnal a rektori liivatailra'
léptettéik elő s enieUell orgonista állását is megtartotta.
Erre való tekintettel, jnidőn nősülni készült, a fizetéjsét
jelenlékenyen megjavílotlák és Káldy Mihály gondviselő
1703. márc. 2(). új díjleVelel áliított ki számára érde
meinek elismeréséivel. Ez a népszerűség elbizakodottá is
lette. Később azt mondotta magáról: Akik száz esztendőtől
fogva voltának Xenieskéretl mesteri hivaitalban, nem épí
tettek annyit, mint én magam. Balog Ádám bizonyára
kiváló munkaerőt nyert benne. Hrabovszky (jyörgy tör
ténetírónk, aki soproni diák korában az ünnepekre kijárt
prédikálni Xemeskérre, még személyesen ismerte és nagy
olva.sottságú, nagy tudományú, de eg\' kissé mé^gis furcsa
elméjű* fétrfiúnak mondotta. Praeceptor korábain a csonka
toronyszobában lakott s úgy tűnhetett fel mint valamieily
artikuláris csillagvizsgáló. Iskolájának ajtajára ezt a kronoslichont írta:
DIsCaMVs eX reCLVso.
(Tanuljunk abból, ami felnyittatott.) A hármas szavú ajtó
felirat, mely az 1771 évszámot rejti magába/n, Comenius
könyvcímére (Janua Heserata) emlékeztet. Kortársaira,
lelkészekre és tanítókra latin epigrammokat írt. Hrabovszky,
szerint gunyolódónak tartották némelyek, mivel Horatiuszszal enyelegve szokott igazat mondani: ridendo dicere verum. Szerinte «Klutsovszky a Repce miellett sok hasznos
embereket nevelt; adjon Isten sok hozzá hasonlókat».
(Hrab. Gymnasiologia 98. 1.).
A nemeskéri rendszabályok meghagyták, hogy az iskola
a lelkész felügyelete aLatt álljon s a mester úgy az istenes,
mint a világi tudományokban hasznos methodust kövessen.
Halog Ádám meg is felelt a tisztének, későbbi püspöki kör
levelében mondja, hogy kettős hivatalábain sem engedett
egy napot siem úgy elmúlni, hogy az iskolát m^eg ne iátogalla volna. A konvent kívánta, hogy évenként examenek
legyenek s ezeken a patrónusok is minél nagyobb számmal
jelenjenek meg, mert ez által nem csak a tanító consoilállalik, hanem a tanuló ifjúság is nagj'obb szorgalmatos-
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ságra sörkenlelik). A tanításra nézve Xcnicskcren is bizo
nyára az a Methodus Educationis» volt irányadó, melyet
Fábri Gergely püspök készített, üstft'y Mihály tel ügy ellő
s a lobbi patrónusok és lelkészek Xemesdömölkön 1751.
okt. G. elfogadtak s a tamiloknak azonnal le is diktáltak.
E szerinl az olvasni tudók tankönyvei a kövelkezök voltak:
I. A győri káté vagyis Luther kiskátéjának 1751. évi jenai
kiadása. 2. .\ Zengedező és Arany I.áncz veleje (Fábri
kiadása). 3. Arany Láncz. 1. Graduale, a frankfurti 1743.
évi kiadás. 5. Uj Teslamentum, Torkos A. fordítása. 0.
Fvangeliomos könyvecske. A vallástan ai főtárgy, de o
mellett a latin nyelv (a styhisgyaJíorlatok írása és javítása,
klasszikusok mondásai) és a malhematika is szerepelnek
benne. (Ehker. jkv. 43. 1.). De a iiemeskéri mesterek a
díjlevél szerint külön Instructiót is kaplak s a taaiulókat
donatisták, grammatisták és svutaxisták osztályaira különí
tenék szél.
A helybelieken kívül voltak jövevény deákok vagy
alumnusok is, kik könyöradományokból éllek s ha praieeeplor nem volt, akkor közülök szorítollak össze a torony
szobába ölöl-hatol. Az alumnusok eltartása és fegyelmezése
Balog .Vdámnak is sok gondot okozhalotl. .\z ainyakönyv
II. kötelének belső táblájára írta aninl Rendelést , hogy
az alumnusok mutassák be, 1. mennyi gabonát kaplak
nelységenkénl, 2. minden héten hány kenyerük volt, 3. mit
nyerlek minden vasárnap az adslatióbói, 4. az adslalio
pénzt mire fordították, 5. szalonnál is mennyit kéregeltek
és (). főzelékre is mennyi Lencsét, babot és borsót szedtek
össze. Ezen kívül még az Alumnusok Regulái voiltak: 1.
Könyörgéseiket a jóltevökért reggel a rendes könyörgés
előtt és este a könyörgés után el ne jiuilasszák. 2. A temp
lom és kerítés ajtaját isteni szolgálat után szorgaílmasam
bezárják. 3. Ebéd elölt és után az asztali áldási elmondják.
4. .\ kenyerei este egyenlő arányban osszák fel. Aki a reg
geli és esti könyörgést elmulasztja, az ebéd és kenyér
nélkül marad; aki csak egyik könyörgésen volt jelien, az,
csak estéli kenyeret kap. 5. Mindeniknek legyen magának
kése és kalana. De e mellett egy tálat és fazekai és hait
lányért szerezzenek és ezeket tisztán tartsák. 6. .\ reggeli,
déli és estéli imádságra való haramgozást jól számon
tartsák. Kétségtelen, hogy a nemeskéri iskolának a XVHl.
században igen jó hire volt, jeles tanítványok kerültek ki
belőle. Fináczy Ernő is a felsőbb iskolákhoz sorozza mint
olyant, melyben a latin grammatikát és a syntaxisl is
tanították.
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e) Peres ügyek a vármegyeházán. ítélethirdetés a vadosfai
perben 1753. A templomtető javításának betiltása 1766.
Míg a templom és iskola sok áldást ós örömöt árasz
tott, addig a nem régiben épült új vármegyeházán ezután
is sok igazságtalanságot követtek el az evangélikusok ellien.
Vadosfáról, Sopron megye másik ártikuláris helyéröíl éirkeztek a rémhírek. A répcelaki Kisfaludi Balázs, r. kath.
nemes 1751. Vadosfán, ahol csak egy-két kaíolikus lakott,
az ártikuláris ev. templomtól húsz lépéisinyire kápolnát
éjjíttebett és ])edig oly lelken, amelynek evang. részbir
tokosai is voltak. Ezek, valamint az egész község kir. ren
deletre hivatkozva tiltakoztak az építés elJien. De a kápolna
elkészült és Grofft János mihályi plébálnos azzall fenyegetödzött, hog3' ez a kápolna majd a szomszéd eretnek tömplomot is elnyeli. A falu megijedt, mert Győrött is csak
harmadéve vették el a két protestáns templomot. A mihályi
plébános aug. 20. több ezernyi bucsus népet vezetett Vadosi'ára és Szentmártoni Radó László kertjében készült misét
mondani, de a fiatal Radó István nem engedte, hogy a/
protestáns ö.s^eitől öröklött funduson a plébános katholikus
szertartást végezzen. Eri-e egy csornai asztalos német sza
vakkal szidalmazta és botjával is bántalmazta Radót, akit
a búcsúsok elfogták és kétszáz lépésnyire hurcoltak maguk
kal. Ilyen módon kezdődött a verekedés a vadosfai gyepen.
A falu népe, férfiak és nők amúgj- is rémhírekkel elteUve
várták István király napját, az utakat szekerekkel torlaszoHták el s kezökben kapákkal, villákkal állták körül a falut.
A visszafulamodáskor egy Rosta nevű kisfaludi katolikus
öreg, amint eg>' leragadt karót akart a kerítésből kihúzni,
oly erővel vágódott a földhöz, hogy ebbe véglső kínos fdlr
jajdulás után bele is halt. A híre pedig az lett, hogy az.
eretnekek ölték meg. A vármegye sietve kezdte meg a vizs
gálatot, 42 evangélikust vittek vasrai verve Esterházy her
ceg váraiba: Kapuvárra, Kereszlurra, Lakompakra, Lánzsérra, Kaboldra, Lékára, Salamonfára. Radó Lászlót,
Nagy Mihályt és Fábri (jrergely vadosfai lelkészt, a dunánlúli evang. püspököt, azzal az ü r ü g y e i idézték a sopronkcreszturi várba, hogy a (külföldi hatalmasságokkál» leve
lezlek. Előzetesen Sopronban és Xemeskéren is jártak a
vádlottak, hogy az evan^. palrónusok, Ostff^'., Wittnyódy,
Káldy tanácsát kikérjék. l''ábri Gergely a tudós és kegyes
élctü főpásztor 1752. okt. 24. volt Xemeskéren, hogy kerü
letét és családját Balog Ádámnak is gondjaiba ajánlja. \i
napon a hajnali órákban Balog lelkész szolgáltatta ki
lábri püs])öknek az urvacsorál a nemeskéri oltárról több
könnyel, mint szóval . (Payr S. Fábri G. és a vadosfai
Ziivargás. 74. 1.
Es Xemeskéren játszódott le ennek a felháborító bün-
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pernek ulolsó jelien.ete> is. Fábri Gergely evaiig. püspök
léiével töltöli a.söprohkqresxí.uri várban vizsgálati fogság
ban. S/.elkl papi lelkülicle és buzgó áhilalossága a börtönőr
családjai is annyira meghatotta, hogy vele olvasták a bibliát
és midőn kis lányuk szülelelt, a katholikus börtönőr 1-ábril
hivla meg keresztapának. 1753. ápr. 12-én érkezett a várba
Kajdoesi, a megyei katonaság parancsnoka, liogy l'^ábrit
más vádlottakkal együtt Xemeskérre kísérje az ítélel meg
hallgatása céljából. Micsoda siralmas nap volt ez ismét az
artikuláris helyen. A többi vadost'ai vádlottal is vasra verve
ápr. llJ-ra kisérték Nemcskérre. Számos előkelő egyházi
és világi férfiú, valamint temérdek nép sereglelt össae ez
alkalomra. .\ megyeházán hirdetlek ki a helytartó tanács
nak 175;}. márc. 8. kell Ítéletét. E szerint Szenlmárloni Hadó
Istvánt 2(K) forintra és egy évi, hetenként kétszeri böjttel
súlyosbított börtönre Ítélték, alyjál Hadó Lászlót pedig
4(X) frlra és két évi ugyanilyen börtönre. .\z ifjabb Hadó
időközben Olaszországba meni katonáskodni, de ezzel
atyjának helyzetét még súlyosabbá lelte. .\z öreg Hadó fél
ével töltőit a kapuvári börtönben, felesége ekkor 2()() frt
váltságdíjjal kiszabadílolla, de szenvedéseit csak kevéssel
élte túl. Hosla Istvánl, Hadó László juhászát és Hirkás
Jánost, Kislaludi (labor örököseinek bírkásál gyilkosok
nak minősílelték s csak kegyelemből vitték őket tíz évi
várfogságra Temesvárra. .\ vadost'ai nemesekel 2(K), 40()
Forint bírságra, a nők közül is Huszár Ilonái, Szarka Lvál.
Illés Hozinál, Vörös Evál, Király .hulilol löO, 200, őü.
illetőlieg 12 bolülésre ítéllek s ennek egy részéi nagypénte
ken a vadosfai kápolna előli hajlollák végre. Két asszony,
hogy a további bünteléslől szabaduljon, altért. ^Hiszen ez
volt a cél.) A kápolnát az evangélikusok ])énzén éi)ílellék
és szereilék fel teljesen. Fábri (iergelyt i>edig megfosztot
ták vadosfai lelkészi és szu|)erintendensi hivala.lától. Ilyen
és ehhez hasonló esetek indítotlák Szírmay .\ntall a felvilágosull r. katholikust arra a nyilatkozatra: Az utókor
nem fogja hinni az inloleranlia és embertelenség azon
példáit, melvet koromban az evangélikusok ellen gvakorollak. (.\hu-czali H. 11. József kora. II. 2;i().
Ijeszlő |)élda akart ez lenni Nemeskéren, de a hívek
Halog .Vdám bálor beszédei állal lelkesítve annál szívósab
ban ragaszkodtak egyházukhoz. Xekik is sok bajok és
költségük volt a reájuk diktált csodálialos lemplombetövel.
.\. kél telő közt összegyülemlelt havat ugyanis télen alig
győzték eltakaritani. .Vz esőlé pedig befolyt, nem csak a
padlózat úszott a vízben, hanem az orgoiia;sípjai is átáztak
és megromlollak. Cj építkezéshez készültek léhát, de előbb
engedélyéri folyamodtak a vármegyéhez s ezt meg is
kapták. .\ magok kárán tanulva Balog Ádám lelkész és
ekkor már püs])ök óvatosságból az anyakönyv II. köteté-
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nek első lapjára ezt a bejegyezést írta: «1765. évi február
26-án Sopron megyének Nemeskérelt Sághi Dániel alispán
elnöklete alatt tartott közgyűlésén aiuenieskéri ág. h. evang.
oratórium tetőzetének megújításáért folyamodott tekin
tetes és nemzietes Alsókáldi Iváldy Mihály úr mint a neve
zett egyházközség kurátora; és hogy az engedélyt e m€;gujíláshoz kegyesen megadták, ezt emlékezetnek okáért ide
bejegyezni tanácsosnak ítéltük. Balog Ádám ismerte az
embereit.
Az építő anyagot még ebben az évben beszerezték és
176G-ban az ácsok hozzáfogtak a munkához. A régi kettős
tetőzet helyett templomukat most a t>ejárattal vagyis a ha
ranglábbal együtt a közepén megtörött egyes, úgynevezett
francia letö (tectum in medio fraclum, utvocaitur, Gallicum)
alá akarták venni és fazsindeiljel fedni. De midőn az ácsok
a régi tetőt jún. 16-án már lebontották s az új fedélzieteit
kezdték felrakni, a vármegye őket jún. 18. a további mun
kától eltiltotta s így az oratórium tető nélküli maradván,
szomorúan kellett látniok, hogy a sok eső és viliar miként
fenycgeli azt összeomlással. 0 felsége Mária Terézia elé
folyamodtak, kijelentvén, hogy nem akarják ők az épületet
kibővíteni, nem is tüntetni vagy az uralkodó vallással' ver
senyezni akarnak, hanem csak igen kevéssel veszik maga
sabbra és szélesebbre, amint ezt az új tetőszerkezet és a
parancsoló szükség kívánja és amiként építették a nemesdömölkiek is az oratóriumot; a kissé magasabb tető a
csonka tornyot elfedvén, az ő templomuk azért nem fog
r. Uatholikus templomhoz hasonlítani. így kelliett rimánkodniok, hogy imaházukat megmenthessék.
A királynő kegyesebb volt mint a vármegye. A hely
tartó tanács m á r július 14. utasította ezt, hogy az építést
ne gátolják, ha mindjárt egy kissé magasabbra és széle
sebbre veszik is a tetőt. De a vármegye újabb felterjesztést
lett, mely szerint az ágostai hitvallásúak a tető megváltoz
tatásához nem kaptak engedélyt (holott Balog lelkész a
dátumot is az anyakönyvbe jegyezte) és nem is szenvedtek
kárt, mert a templom talajtéglázata, sőt a karzatok is szá
razak; a változtatás pedig oly nagymérvű, hog\- a tetőt eg!\'
öl, négy láb és hat újnyival akarjább feljebb emellni, sőt
ugyanazon tető alá még szobákat is akarnak építeni. Ezért
az építés betiltását kérik továbbra is. De a nemeskériek is,
Wiltnyédy János kerületi felügyelő és KáMy Mihály másodl'eiügyelö is megtettek mindent Pozsonyban és Bécsben.
Mint a számadások mutatják, a pénzt sem kímélték. Míg
a templom tető nélkül álliott, a szájhagyomány szerint egész
nyáron nem esett eső és a hívek ezt az isteni gondviselés
nek tulajdonították. .\ helytartó tanács a királynő paran
csára végre is szept. 7-én korábbi leirata szerint döntött:
a vármegye a közgyíílést vagy kisgyűlést be siem várva az
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építkezést többé ne akadály'oíza, habár a telő valamivel
magasabb vagy szélesebb lenne is; azt azonban tiltsa meg.
hogy ugyanazon lödéi alá szobákat vagy lakóhelyiségeket
építsenek és a gxülekezeti elöljáróknak azt a mulasztását,
hog^' a szándékolt változtatást előre be nem jelenlelték, a
közgyűlés színe elötl helytele-iítse. l£z utóbbit nem érdemelték meg. (Fábri-Bozzay napló (il—()(). I. Xemeskéri Kiss
L. és Bejek Gy. i. h. 4. 1.).
Az ekkori 17(1G. évi építkezésre vonatkozólag a számadókönyvben ezeket a lételeket találjuk: Az ausztriai ácsnak fáért és 4().r>ÜO zsindelyért 170 Irt és 40 dénár. Magunk
vettünk 30.500 zsindelyt 54 frl 2ö d. Pulai fuvarosoknaki
fizetésre és áldomásra ;M)8 frt 10 d. Csepregi és locsmándi
ácsoknak fizetés és áldomás 201 frl 8(5 d. Wallner kovácsnak és özv. Donner vasárusuéiiak szegért és vasért 74 frt.
Koraíveseknek fizelletell 80 frl í) d. fts jellemző tétel az
utolsó: Die 18 Junii N'emes Sojjrony Vármegyétől aka
dályoztatott munkának felszabidílására leli költség 20(5 frl
(5ö dénár, ami akkor sok pénz volt. (l-ábri-Bozzay 108. 1.).
Dicsérelére válik Nenveskéraek. hogy éi)ílkezésre ké
szülvén 17(53-ban mégis UK) forintot adlak Torkos András
győri lelkész Kngcsztelő Áldozat címíí Lipcsében 17(54. meg
jelent imakönyvének ll-ik kiadására. A renovált templomba
pedig 17(59-ben új orgonál szereztek be: Anno 17(59. die
22. April az új ()rg(ma vitelére kimenl innénd 127 frt 62
dénár. Sajnos, nem jegyezlek fel, hogy hovavaló és ki voll
az orgona csinálójuíi. {V. o. 108. 1.).
fi Balog Ádám mint püspök (1758 — 71) Kerületi és gyülekezeti
ügyek. Fontosabb anyakönyvi adatok. Balog utolsó évei
és halála.
üslffy Mihály első dunáuLúU föinspektornak 1753. febr.
20-án bekövetkezett váralhm halála után* május 3-án a
léthi kerületi gyűlésen Willnyédy Jánost választották meg
helyébe, másodlelügyelőnek itedig Iváldy Mihályt. Ilyen
módon Balog Ádám legjobb emberei kerüllek az egyház
kerület élére s előre leheteti látni, hogy üresedés esetén
püspököt is Xemeskér fog adni a kerületnek, líz a változás
a fialal Bárány .lános halálával váratkinúl korán követ
kezett be. Witínyédy felügyelő most is azt sürgette, hogjne öreg, hanem fialal püspököt válasszanak. Így nyerte
meg a szavazatok többségét a Xemesdömölkön 1758. máj.
24. tartott kerüleli gyűlésen Balog Ádám. aki meUiett még
Krisár Dávid oroszláni esperes. Magda András bakonyszombalhelyi és Kis Zsigmond léthi lelkészek voltak a
jelöltek. (Ehker. jkv. 46. és 61.
*) Soproni házát és majorját nézte meg s útközben Keményegerszegen
a hintóban halt meg.
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Balog Ádám m á r Ferlaky Józseffel való vitájában is
kiinonclla. hogy a szuperintendens praerogativája az írás
szerint ebben áll: 1. Hogy mindnyájunknál többet munkál
kodjon (I. Kor. 15, 10). 2. Hogy min<lnyájunknál többinek'
szolgáljon (I. Pét. 4, 20). 3. Hogy mindnyájunknál többet
szenvedjen (II. Kor. 11, 24). 4. Hogy mindnyájunknál alá
zatosabb legyen (Sir. 3, 19). Most hát jó alkalom nyilt ezek
bebizonyítására. íis a 41 éves Balog .\dám a súlyos hivatal
terhe alatt, melyet szeretett volna elhárítaiiii, mély alázattal
folvamodott Istenhez segítségért, mert azt már látta, hog;>'
artikuláris helven sem rózsás az evang. lielkész állapota. Az
első újévi alkalommal 1759. jan. 1. gyönyörű pásztorlevelet
intézett a gyülekezetekhez. Vigyázzunk, liog\' azon keser
ves éhségre és szomjúságra ne juttasson bennünket Isteai.
amellyel .\mos prófétánál (8, 11 v.) fenyegetődzött: Hogy
bujdosnak egyik tengertől fogva a másik beiiigerig és Észak
tól fogva Xn])keletig futosnak az Ür beszédének kereséseért
és nem találják. Ezért az apostol szavaival (I. Thess. 5,12)
inti a ])üsi)ök a híveket: Kérünk pedig titeket, Atyámfiai,
hogy becsüljétek, akik munkálkodnak ti köztetek és akik
elöljárók közöltelek az Irbaii és intenek titeket. És fölöt
tébb is megbecsüljétek őket a szeratetnek általa az ö munkájokérl és legyetek békessége-iek ő vélek. lílrendeli, hogy
ez a levél elolvastassék minden szent atyafiak előtt S az
utóiratban a lelkészeket is kéri, hogy töltsék be tisztüket,
látogassák az iskolákat különösen, wlóllíehet sok munka
köt le és foglal el, írja. de egy napot .Sieim engedek 'úgy
elmúlni, hogy az iskolába \>e ne menjek.) (Ehker. jkv. 67.1.).
Mivel a püs|)öki egyháziátogatás tiltva volt, 1761. az
esi>eresek számára írt össze rövid tömör kérdéseket, hogy
azokra az esp. vizitációkor feleletet kérjenek. lís később
18 pímlból álló részlete.sebb Utasítást (Instructio'^ is írt az
cs])eresek számára, melyei az egyházkerület jegyzőkönyvé
hez mellékellek. Tilokban, de mégis buzgón tartott kerüleli gyűléseket és lelkészeket avatott a gyülekezetek szá
mára. Kgves fiatal embereket kibocsátás előtt káplánokul
is maga mellé vett. így avatta fel 1759. aug. 2. a neme.skéri születésű nemes Orbán Jánost, Orbán Péter tamási
lelkész fiát Bókodra. A gvőri születésű Mohai Péter is.
Mohai Péter és Matkovich Julianna fia, azt írja, hogy
Balog .kdámban Xemeskérelt aj)a helyett a])át lelt. A
i)üspök ezt a rokonát 1763. márc. I. könnyek között avatta
fel és bocsátotta el Györkönybe. Balog avatta fel Ciergelyibe
1763. márc. 9. a későbbi kiváló esperest. Tompos Balázst
is. Kerületi kisgyülést tartott Balog 1766. szept. 24. Káldy
Mihály viceinspektor, Nagyalásonyi Barcza István és Mihály
és Trsztyánszky János világiak és több lelkész jelenlétében.
Hgyházfegyelnii ügyekkel foglalkoztak itt, Bajza Pál tanítót
szigorú feltételekkel Bókodról Nemesdömöíkre helyezték
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ál, az ágens fizetésének megállapítását pedig a vadosfai
gyűlésre halasztották. (Khk. jkv. 93.)
Az elnyomatás évtizedeiben sok teher nyomta a püspök
vállát s élihez járult a nagy artikuláris gyülekezel gondo
zása is. De Balog Ádám erős lélekkel lelieli meg mind a két
l'eladalának. Tanítójával, az igen képzett és tehetséges
Klutsovszky Mihály rektorral és orgonistával mind végig
jó viszonyban volí. A nemeskéri születésű Szarka Ádám
voll rélii (v. hezii) tanító a felsöség állal elűzetvén, örcigkorál szülőfalujában töllölte. Talán itt is segédkezett a
lanílásban. Több mint 80 éves voll már, midőn 17(53. oki.
31. meghall. Balog Ádám mondóit felelte halotti beszédei.
Ivnnek a Szarka Ádámnak és Szálai Krzsébelnek fia volt
a Béliben született Zárka János soprcmi konrektor (^17(53),
aki sokszor ellálogatotl Xemeskérre és tevdezelt is BaJiog
Ádámmal Mohai Péler ügyében. Korán megsiketülvén állá
sáról ez is lemondott és Sopronban I^llenberger szakács
házában mini magános ludós régi kéziratokat gyűjtölt,*)
melyek később a Széchenyi könyviárba kerüllek. Hrabovszky (iyörgy is felkereste időnként és gyüjtőszcnvedélvél tőle örökölte. (Hrabovszky, Gvmnasiologia 180—
182. 1.}.
Wiltnyédy. Mesterházi Xagy Pál és Káldy jó barátai
és buzgó ])alrónusai voltak Balognak Xemeskéren mind
végig. l^üsi)ök korában is szüléitek gyermekei: Judit 17()0.
és János 17()'2-ben. Az ulóbbi gyermekszülés azonban ál
dozatul kövelelte az édesanya éleiéi. Balog .Ulám az 17(51.
év végén a hivatalától megfosztott és Xeniescsóban mene
dékei laláll, I'ábri (iergely voll i)üs|)ökniek leányát, Bozinát
vélte el második feleségül, líltől is még négy gyermekié,
szüleiéit; Islván 1705. .\dám 17(57. Teréz 17(59. és János
1771. .\i)ósu 17(5(5. jan. 1-én hall meg Xeniescsóban s mint
|)üspök és vő. ő mondott felette halotti beszédet. Hősias
hitvallói cletsorsát is szép szavakkal örökítette meg az
egyházkerület jegyzőkönyvében. Fábrinak másik két árva
leányai is Balog fogadia a házához s ezek innen menleki
lérjliez. I'ábri Juliannát 17(56. ápr. 7. Bozzay György' nemesdömölki másodlielkész, Fábri I''rzsébelet ]>edig 1770. nov. 19.
Xemeskéren lakozó nemes és nemzetes Musay (iyörgy
ifjúlegény, a volt püspök dédunokája vette feleségül.
A nemeskéri anyakönyvek Balog .\dám idejéből is sok
régi buzgó evang, családnak a nevét örökítik meg. Wittnyédy János ker. felügyelőnek és nejének Unger Teréziái
nak Pál fia 1751. máj. 24. János fia 1753. ápr. 11. György
fia 1758. ápr. 25. Káldy Mihálynak és nejének Unger Judit
nak gvermekei: Kata 1753. jíui. 4. (konfirmálva 1764-ben),
József 1754. dec. 28. Judit •l7(7l-ben, János 1764. dec. 21.
*) E célból a vakációkban szokta az idősebb lelkészeket és tanitókat
meglátogatni.
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György 1766. máj. 4. Mind a kél feliVfjyelö szoros komasági
viszonyban élf Baio^g püspökkel és vőtársuk volt vSerpilius
lelkész is. Ungcr Kalalin férje.*) Halotti anyakönyvet lel
készeink ekkor még nem vezettek, de Balog püspök az
anyakönyv lábiájára Jegyezte fel. h o ^ 1763. febr. 15-éTi
meghall a gyülekeziet nagy patrónusa perillustris ac gienerosus Dnus Paulus Nagy de Mesterháza. Magnus re et
nomine (neve és a valóság szerinl is Nagy), akit 17-én a
nemeskéri kriptában helyezlek el, 27-ikén Reminiscere
vasárna])ján |)edig nagy gyászünnepélyl tartoltak emlékére
a templomban. Özvegyét, Xagvcdásonyi Barcza Évát is, ki
1774. dec. 9. hall meg, 11-én szintén a kriptába helyezték)
és január 8., tartották a gyászünnepélyéi. Valami fontos
okból azl is a könyvtáblára jegyezte Balog, hogy nemeskéri
Ágoston János Pálffy gyalogezredéből való őrmester (vigiliarum magisler) 1764. márc. 21. a fogadását megtartotta
és űrvaesorálioz járult. Kedves komája lehetett a püspök
nek Igaz János, meri a halála napjai (1767. máj. 10) ugyan
oda kivételesen feljegyezte.
Az arlikuláris gyülekezetben újabban feltűnt nevek:
Malkovieh Rebeka Simonyák János felesége (1753. és 1765.)
Mesterházán; Oslffy Julianna Horváth József felesége 1753.
Kis Geresden; Karcsai Kató, Horváth Sámuel neje Alsó
bükön, Karcsai Zsigmond lánya vagy nővére. Régi Zen
gedező Mennyei Kar (O-gradiiáH című könyvünk Kegiyes
Jézus, halld meg kezdetű énekének (a 984. lapon) vers
főiből a Karcsai Káló név olyashaló ki. Dallama: l'^ltévedleni. mini juh. Alig a nő maga. hanem valamelyik papi t i s ^
lelője (Torkos András gNÖri lelkész) írhalla. Ilyen még
Thulmon Pál Bencsik Adáni és líva ikrek keresztelőjén
1760. szepl. 21. Pórládonyban és Thulman Zsófia Xagy
József felesége 1771; Xem-eskéren. E családdal később a
Berzsenyiek is összeházasodlak. A költő anyja Thulmon
lány volt. A kisgeresdi Sii)kovics Káló. Xémeth Dániel fele
sége^ valaminl az 1771. l'^elíizoporon nősüli X. Sipkovics
Tóth György, Sipkovics Tólh János püspökünkkel lehe
tett rokonságban. Trsztyenszky János Felsőszoporon 1767
lünik fel.. Xemes Vitézlő Királyföldi György 1756. Berek
alján. Királyföldi Mihály pedig 1759. Tompaházán lakott.
Királyföldi Péter később Pápán volt igen buzgó és vagyo
nos egyházfelügyelő. A Góron lakó Gyurálz Ferenc özvegij'
1752. Szalaj Juditot vetle feleségül Xagy Geresden. Es
Kisfaludon lakozó neme.s Várallyai LászM ifjúlegényl 1752.
I'ebr. 20-án kopulálta Balog .\iláni Kisgeresden lakozó
nemes vitézlő Désházy Islván úr leányával, Erzsébettel.
Távolabbi helyekről Xemeskérre jöttek házasságot kötni:
Hajas János 1752. Simqnyiból jölt és az alsóbüki nemes
*) Már Wittnyédy Pál ügyvédnek István fiának is Unger Mária volt a
neje. (Dtuli ehkcr. tört. 896.).
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és vilézlö Kisíaludi András leányai, Knlól velle lelicségül.
Xemz. és Vil. Enesei Sándor Győrből jöll és 1754. l'*raiújfalun líikó Mesterházi Nagy Pál leányát, Erzsébetet vette
el. Szintén Győrből tek. nemes és vit. .lobaházi Tóth Pál,
aki 1759. püspöki felmentéssel kelt egybe nemesládonyi
Doniján Évával. Mihályfáról való KoHai Vidos Zsigmond
1759 vette nőül uraiujfalui Mesterházi Nagy Pál lányát.
Juliannát. Hogláron lakó Bárány Pál és Perlaky Zsuzsanna
fiát, Józsefei 1754. jan. 11. Balog Ádám keresztelte Xemesp
kéren. Xemesesón lakó lek. nemes és vit. Eördögh Mátyás
1763. kelt egybe Wiltnyédy János leányával, Katával.
Acsádról való Rajki Mihály 1763. alsóbüki Insel (Ense1) Ka
tával, tek. Vései Véssey Eerenc 176S. Wiltnyédy János lá
nyával, Judittal. 1777-ben temettéií Nemeskéren Pellikán
Sámuel urat. (Kis János püspök felesége is Pellikán Er
zsébet volt. Anyakönyvi adatok.)
Balog Ádám az 1766. évi ujabb temploimper után is.
mely nagy próbára tette türelmét, a férfikor teljes ere
jével viselte mind a két hivatalát. Utolsó ismert inlézkeh
dései voltak, hogy 1769. január 18-ra Nemeskérre idézte
Kutsán Islván tekintélyes kispéczi lelkészt, mivel a
szomszédját, Csáki János felpéczi lelkészt ádventi időben
merészelte jegyesével összeesketni. Mind a két vádlott meg
is jeleni és kihallgatásuk után Balog jjüspök őkel egyen
ként a szegények számára fizetendő 12 12 forint i)énzbirságra Ítélte. .\ kellőleg megokolt ítéletet ő majga irta be az
egyházkerület je,g\zőkönyvét>e. (98. 1.) Püs|)ökséige idején
összesen 150 kandidátusi avatott fel. Ezek között volt a
kemenesaljai nemesség kiváló tagja is. Koltai Vidos Imre.
Vidos Mikiós mihályfai prókátor és Simon Judil fia. ki Dömölkön és Sopronban tanult. .V papipályát Balog kedveilltetle meg vele. .\. külföldi egyetemekre nem nyervén úLkv
velet, egy ideig bátyja, Vidos Zsigmond mellett volt i)atvarista, de 176(5. végre kimehetett Jénába, ahol három évet
töltött. Visszatérte után 1769. május 18-án Balog i)üspöknél
levén Miskey József másik kandidátussal együtt ebéden,
a i)üsi)ök a kistormási eklézsiál ajánlotta néki, de a német
nyelv miatt ebben nem merte a lelkészi hivatalt elvállalni.
Balog azután 1770. május 2. avatta fel Vidos Imrét N'agVr
alásonyba. Innét Kertára, 1773-ban pedig Eeljjécrement át,
ahol még ez évben váratlanul korán, 34 éves korában meg
halt. Balognak nem utolsó érdeme, hogy az ü.'.(löztelések
ama szomorú éveiben ilyen előkelő birtokos nemesi csar
Iád fiát is meg tudta nverni a lelkészi pálva számára.
(Ehker. jkv. 101., 103. Hrabovszky, Presbyt. ÍI. 375.
.\ kiváló tudós, munkás és erélyes püspök azonban,
akinek második feleségétől még apró gyermekei voltak,
váratlanul korán hagyta itt gyülekezetéi és kerületét. 1771.
márc. 18. még keresztelt. Csak egy hétig volt fekvő beteg.
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Vötársál, Hozzay Györgv lU'incsdöiiiölki Jiiásocllielkészt hívIák melle kisegílőnek. Ks inárc. 2ö-én, életéivek ő4. évében
övéinek végtelen fájdalmára elliunyt. Másnap kis rövid
tanítás után a kriptátja helyezték, de ái)rilis 21. nagy
gyászűnnepélyt tartottak a nemeskéri lem|)lomban. Hrar
bovszky Sámuel télhi és Asbóth János Crotltried nemescsói magyar lelkész mondtak halotti beszédeket. Hra,bovszky verses biu-suztatót is olvasóit. A gyász általános és
megrendítő voll. Klutsovszky rektor még, újévkor nioiir
dott emlékverseiben is nagy rájdalommal és nagy hálával'
emlékezik Balogról. A soproni tanuló ifjúság is, mtílyei Ba
log már szorosabb összeköttetésben állott, nyomtatott és
irotl versekkel gyászolta. Ilyenek voüak ny<)mlalásba;n:
Feslellen képe néhai l-"őtis?i. kegyes tudománnyal és jó
|)éldával tündöklő X. és N. Balogh .^dám Urnák sat.
(So])rí)n 1771. Egy árkus.) Kéziratban:
Szomorúságnak
Oszlojja. melyei midőn Főtiszt. Balogh .\dám sal. Szintén
kéziratban: Virum summe V. Xob. Doet. D. .\dainu,m Bar
logh ... sic Uixerunt Musae Sojjronienses.
(Hrabovszky
Scrin. .\ntiqu. Fol. V. 4 3 - 4 5 . sz.)
Symboluma és szavajárása volt Balognak a neve lalin
kezdőbetűivel (.\damus Balog Janrinensis) alkotott: AlhliQtarum Brabeum Jesus. Klutsovszky is erre célozva írt róla
epigrammát:
Tn stadio Brabeum probus iste Athleta levabit,
Qui fugienda fugit, qui facienda facit.

ÉS «rj Tábla* című újévi verseiben is ezl írja:
Oh Balog, oh boldog Atyánk tanítása:
„Athleta Brabeum Jesus" szép mondása ;
..Krisztus az én zsoldom" volt szavajárása,
Zsoltárból tudtam meg, mért lett kimúlása.

(1. Kor. 1,
(1. Kor, 4,
(I. Fii. 1.
(Zsolt. 68,

23)
141
211
10)

Mint kiváló szónokról emlékezik róla Vár|)aJ<)lán
utóda, Horváth Sámuel lelkész. Nyomtatásban nem niaradr
lak Balognak müvei. Kéziratban fennmaradlak Barcza Ist
ván nemesdömölki felügyelő legelt 1768. és Xagy Mária
Horváth Mihálv hitvese felett 1769. mondott versei. íHrab.
Scrin. Ant. 4 Í0. XVII. 4. sz.) Valamint Perlaky Gábornak
írt Laesa ])atientia címíí irata. Hrab. Scrin. Anl. Vo\.
XI. 6.3."i Második neje, Fábri Rozina derék magyar nő leheiletl. Mint apró gyermekekkel körülvett özvegyei is 1774.
Babos György tiszttarló vette feleségül.*) Ennek halália
utánharmadik férje pedig nemes Doktorics Sándor volt. A
kél mostohaapa segélte felnevelni b'ábri Rozina elsőszülölt
fiát, Balogh Istvánt, aki Xemeskéren és Sopronban, majd
' *)'ATfentebbi'nemeskériíZarka'János soproni tanár^és történeliró*lakodalmi verse : ,,Eszes Szerencse, mely'midőn N."V. Babos'György úr,'N. Fábri
Rozina asszonyt hitvesévéStette, Nemeskérett az 22. Aug. 1774, tartott ebéd
felett szalmasip nótával megdicsért egy Szűrös Istók. (Hrabovszky, Scrin. Ant,
f ° ' l . V . ' 5 4 . sz.:Gymnas. 182. 1.)

i't^SL.
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pedig ;i jenai egyetemen lanull. Hrabovszky i)iispök
1789, (lyöntíre avaUa iel s később Várpalolán és Hakonyr
szombathelyen volt ielJíész.*) Második fiuk. Balog 7\<lám a
győri nagyapja példáját követte s Wiedmüller herceg ez
redében íetl kapitány. Egyik leányukat pedig alsóbüki
l''ejér l'erene ve'lte feleségül.
IX. Bozzay György buzgó papi munkássága s Klutsovszky
rektorral és a gyülekezettel való meghasonlása (1771—79),
a) A lelkészválasztás s az uj lelkész.
Bozzay (iyörgy nemesdömölki másodlelkész vőlársa
levén Halog .Vdámnak, a beteg püs])ök exl hivla ma,g|a
mellé kisegítőnek és halálát közeledni érezvén, utódául is
ezt jelölte jueg és ezt kívánta. Ebbe látszólag Ivlulsovszky
rektor is l)ele nyugodott, méri Uj Tábla cíniü újévi versér
ben ezt mondja Bozzay lelkészről:
Az az, hogy halálát Balog észre vette,
Uj Timotheusra Balog kezét tette,
Azt a nemeskéri nyájba helyheztette,
Kiáltsunk érte : Jézus légy mellette I

(I. Móz. 43.
(1 Tim. 2.
(Ap. Csel, 20,
(V. Móz. 31,

21).
15).
28).
23).

.\z elárvult család és gyülekezet Bozzayl Baliog halála
ulán is ott fogta s miként Bozzay az amakönyvbe irta:
I'ro Xola, .\nno 1771. d. 28. .\pr. Doni, Cantate a .Vemesr
kéri I-'klézsiának Vocaliójál accepláltam, Pünkösd kedden
Nemesdömölkön elbúcsúztam és Szent Háromság Vasáruajjján 'Piszi. .Vsbóth (.lános Gottfried nemescsói lelkész)
Sógor Uram állal inlrodukáltattam. Textusa volt II, Kor.
1, 5. \ kerületi jegyzőkönyvben (UK). 1.) azonban van egy
megjegyzés, mely az uj püsi)öklől, Perlaky (iáborlól ered
het, E szerint a nemeskériek titkos okokból fogták ott
Bozzayl s hogy ez a választásba, a nemesdömölki patrónur
sok tudta nélkül beleegye'zell, azon többen igen megüt
köztek, .\z arlikulárís helyet, ahol eddig jjüspökök letkészkedlek. bizonyára sokan irigyelték a még fiatal
Bozzaytól.
Bozzay (iyörgy, nemes B, Imre és Csói Katalin fia
Xemescsóban 17I5G, születelt. Otthon, Sopronban, Lőcsén,
Besztercebányán és ismét Sopronban lanull.** Tübingenben is két évig volt s 171)5. visszatérve. Balog ,\dám má
sodlelkésznek avalla fel Xeniesdömölkre. Hat és félévet
*) Egy beszéde nyomtatásban is megjelent; „Az oltalmazó Himlő dicsé
retéről. B. Asszony havának 24-én 1802, a szokott Evangéliumi Textusból
mondotta B. J „Veszprém 1802. 16, 1, (Hrabovszky, Papi Tükör 61, 1, Szinnyey
I. 461.),
**) Ebből a családból Bodzái István, ki 1692, Kottán szül, nemes B, György
és Lendvay Éva szülőktől. Győrött tanult. Csereti, Torkos. Aáchs, Smidelius
és S. Tóth J. voltak tanitói. 1714-ben Wittenbergbe ment, 1720 avatták fel
Kuntapolcára, (Stromp, Monum, 195).
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töllött ill. 17()7-ben ill vette nőül I""ál)ri ("le'rgdy leányát^
.lulianiiál. Mini I'"ábri és Balog piisjjökök rokonát s mint
régi nemesi család Ingjál, eleinte ancnioskériek is szerel-

A nemeskéri úrvacsorai kanna. Selmecbányái művész remeke.

ték és megbecsüllek. Midőn 1772. Anna nevű leányuk szü
letett, dr. Conradi .Vndrás soproni orvos és neje Atting
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Katalin és a két lt'lügye!öiK'k íVIsicrdüll gveniu'kei,
Wittnyédy SáiniK'l és Zsuzsanna, Káldy Pál és Kataflin
voltak a komák. A nemességér-^ ő maga, is sokat adott.
Xagy Lajos korálx')! való (!"! nomesi l'evi4eit, melyeket
bátyja, idősb liozzay György őrzött Döniötöriben. lemásolta
a gyülekezeti jegyzőkönyvbe is. Xemesesón birtoka is voll.
melyet nővérének adott haszonbérbe'
Lelkészi dolgai,t nagy buzgósággal vette. Az anyaköny
veket és számadásokat nagy gonddal vezette. Történelmi
becsű l'eljegyzései maga.sabb tudományos kéi)zeltségre
mutatnak. Poétái véna is volt benne mint a tanítójában. A
lelkipásztorkodást is nagy hűséggel végezte. Nagy gondja
voll a megyeház börtönében sínylődő foglyokra. Xagy küz
delem árán vitte ki, hogy ezeket meglátogathatta és meg
gyóntathatta. .\ foglyok ügyében még Sopronnal és Torkos
Mihály modori püspökkel is levelezgeti. Mint szónok, kél
|)üs])öki elődjével azonban nem versenyezhetett s ezt sze
mére is vetették. 1772-ben, midőn Wittnyédy .Táuos fele
ségét. Unger Teréziát Xemeskéreu a kriptába helyezték,
felette nem Hozzay, lianem Perlaky (labor püsj)ök ])redíkált.*) A lemplomot s a többi éi)ületet jó karban tartolta.
A hazai műkincsek iránt is voll érzéke. Ha elődei Perlaky
József könyvtárát szerezték meg, Bozzay meg egy műremek
számba menő rendkívül becses úrvacsorai ezüst kannát
vásároltatott meg gyülekezetével. .\ Fábry-Bozzay-féle na])lóba ugyanis, mely számadásokait is tartalmaz, a 109. la])ra
Bozzay sajátkezüleg írta e sorokat:
'<Anno codeni 1771. die 11. May. X'emes Somogy Vár
megyei Viceispán Talián (iábor Uram házaslársa. Zichy
Anna Asszony egv üst, de meí,aranyozolt és sok Szentírás
beli Históriákkal, úgy boldí)g emlékezetű Lutlier Márton
kéi)ének lerajzolásával megékesített Kánnál ezen Xemesr
kéri Aug. Gonfessión levő Ékliesiának alku szerénl eü-adott.
ki is fizettetett innénd in fi. 120. fis a llO.dapon írja isméi:
Anno eodem die 12. Junii a fenitemlítetl l"'st Kánnál
a Kűszöghi Eötvössel tűzbe tételvén, minden gyanóságtól
is mentessé kívánván tenni, annak tisztogatásáért, úgy az
Eklesiánál levő s néhai sopronyi Kdlinger Uram állal
offerált Kelhnek jnegaranvozásáért. kivásván belőle az
arany, azokért a nevezett Eötvösnek fizettetett fi. 8.
A nevezett úrvacsorai kanna, melyet a gyülekezet 1914.
templomé|iítési célra, sajnos, eladott, a siellmecbányai ötvösr
művészet remeke, mely ott 1()<S"). M. Pilarik István püs|)öklelkész idejében készült. .\ magyarországi protestáns egy
házi művészei terméke. Weidner János selmeci ötvös műve.
*) Az Isten akarattyán való megnyugvás Máté VI. 10 szerint, melyrő
midőn Unger Theresia asszonyság, Musai Vitnyédi János hitvese, a férjft elnnével biró asszonynak példája. Nemeskéren a kriptába tétetett, ugyanottan élői
nyelven prédikállott P. G. 1772-ben. (Sopron, 1772. 4. r. 23. 1.).
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Büiikcr, Stornó, Siklósy és Mihalik József múzieumi or
szágos lelügyelVJ ilélete szerint a XVII. századbeli ölvösimüvészcl valóságos remieke, rajzai, vésetei igen szépek és
ilj'en kannák, melyek köröskörül vésett képekkel volnának
díszítve, igen ritkák. .\ műkincs eredete és célja szerint
határozottan protestáns jellegű. Az egyik oldalképen Krisz
tus a törvénytáblákal adja át Lulhcrnek, aki könyvet tart
kezében s a felső felirat: Die Augspurgische Confession, az
alsó pedig: Der kleine C.atecliisjiius Lutheri. A kanna ma
az Iparmíívészeti Múzeumban van letétben. Leírását és
történetét közöltem az Ev. Egyh. Életben (^1917. 149. 1.).
b) Feszüli viszony Bozzay lelkész és Klutsovszky rektor között.
Cséri Kis Pál és Vanouics segédíanitók. Bajza Pál bokodi tanító
bujiogatása. Klutsovszky epigrammjai.
Eleinte, mint láttuk, Klutsovszky jó reménységgel üdvözölle az új lelkészt. De lehet, hogy ekkor már bizonyos
titkos ambíciókat fojtott el magábam. Az ő korában ugyanis
nem volt ritkaság, hogy a képzettebb tanítókat képesítő
vizsgálat után lelkészekké avatták, lis félreértés, irigység
már akkor is sokszor megzavarta a jó viszonyt lelkész és
tanító között. lís anyagi okok is hozzájárultak a békep
bontáshoz.
Klutsovszky rektor beteges lévén, 1773-ban praeceptort
akari juaga mellé hivni, azért ehhez engedélyt s egyszers
mind fizetésének megjavítását is kérte a konventtől. Meg
is kapta mind a kettői. Még ezen 1773. évi június 21. írt
eg3kori kedves lanílványának, a cséri születésű Kis Pálnak,
aki Cselneken volt öreg diák s meleg szavakkal hivta meg,
leendő utódát, maga mellé praeceptoruak. Oly feltétellel,
hogy az éneklésben és az orgonálásban is siegédkezni fog,
neki Ígérte fizetése felét és tisztességes lakást a toronyr
szobában. Írja továbbá, hogy most új, mag,a*sabb iskolát
építenek s egy alkalmasabb szobát is hozzá a nagyobb
tanulók számára. Fivérei és barátai is Nemeskéren voltak
s nem csak ajánlják, hanem komolyan intik is, hogj'
fogadja el ezt az állást. Cséri Kis Pál csakugyan haza is
jött nié^^ az aratásban s Klutsovszky külön hiványt állított
ki számára, mely szerint 20 frt készpénzt, öt köböl gabonát,
a hostiatio negyed részét, az adstatióból 10 garast, a di(lactrum negyed részét s a privatislák tandíját igéri neki.
(^séri Kis Pál azonban már nov. 10. bement Bozzay lelkész,hoz i^anaszkodni, hogy ebből a fizetésből meg nem élhet,
s mivel házasodni is akart, haragjában hamar elment Xagyjalásonyba mesternek. Utána rövid időre Vanovics praeceplorl l(alán Vánocsai Mihály nemescsói német kántor fiát)
vette Klutsovszky maga mellé, de ez is már 1775. okt. 2-áin
eltávozott. Ez a Cs. Kis Pál Cséren szül. 1703. Nemeskéren
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hal évig, azután pedig Sopronban, Cselneken és Pozsony
ban lanull. Alásonyból 1778. Hélibe meni tanítónak. Majd
II. .lózsel korában a normális tanítás módszerét tanultba
tiyörölt a lelsöbb hatóság rendelése szerint. 178()-ban Tésre
hivták meg lelkészmek s Hrabovszky Sámuel i)üspök avatta
fel május 11-én. i^Fábri-Bozzay n. IM). és 9(5. 1. Hrab. Papi
Tükör 51.)
Klulsovszky készpénz l'izclésél a konvent a ])raeceptor
tartásra való tekintettel 38 forintról 50 forintra emelte fel
s ö most a két ."ie^édlaníló távozása után is igényt tartott
az 50 forintra. De a lelkész és a perceptor (i)énztáros) ezl
nem fizethelle ki konventi határozat nélkül, azért Káldy
Mihály kurátorhoz utasították. Klulsovszky nem ehhez,
hanem Perlaky Gáborhoz, az új püspökhöz fordult pana
szával, akit Nemesdömölkön időnként meg is lálogatott és
levelezett is vele. Perlaky bizalmas, jó baráljok volt a
tanítóknak, akikel eUiamarkodoll nyers mondásaival néha
nagyon is felbálorított a lelkészekkel sz>eml>en. Kltitsovszky
is azzal dieseketlett, hogy tíz újjá levén, a szuperintendens
akár mind a liz ujjára adna néki condilióL . Vázsonyba és
'l'ordasra hivták is lelkésznek, de nem ment el. Ennek
okáról momlja Hozzay: Akárhová beszi is a szuperinten
dens |)rcdikátorságra, soha sem lesz jobb conditiója és
subsislenliája, mint most Nemeskéren vagyon a mesteri
liivatalban. Bozzay másutt is panaszkodik, hog\' ö, miként
már az előde is, pén/jen vesz gabonát, míg Klulsovszky ^i
filiáklól fölösen kap s ezzel őket károsítja meg. Anyagi
okokból keletkezett tehát a viszály, de volt eg,véb oka is.
i^Fábri-Boz. n. 31. és 71.)
Bókodnak is már Balog Ádám idejében egy képzett,
de igen önérzetes és a lelkészekkel folyton civakodó taní
tója voll; a csernyei születésű Bajza Pál, aki Klutsovszkyval latin nyelven leveliczell. A nemeskéri Orbán János volt
Bókodon a lelkész s ezt Bajza oly sokszor és oly érzér
kényen sértegette, hogy az esperesség, sőt a kerület elé
kerüli a peres ügyök. Bajza valóságos lázító körlevelekben
bujtogatta a tanítókat, hogy ne engedelmeskedjenek a lel
készeknek. Ezen bolond társaságba — írja Bozzay — a
Dominus Klutsovszkyt is levele által beverbuiválta. Orbán
János kezébe került Klutsovszkynak a levele, melyben ez
még Balog .\dám idejében válaszolja Bajzának: Ego sum
ad lalus Superintendentis, ideo nihil audeo occipere, sed
vos inferius faciatis facienda el nos hic superius secundabimus. Sed et hic valet dictum Pauli Gal. 5, 15. (^Hogyha
egymást marjátok és elnyelitek, meglássátok, hogy viszonr
tag legymástól meg ne emésztessetek.) Bajza Pált a kerületi
kis gyűlés 1766. szept. 24-én Nemeskéren, ahová megidézve
volt, sokféle kihágásai miatt a további szolgálatra érdemetr
lennek ítélte, de mégis kegyelemből megengedi, hogy javu-
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lásáról reverzálisl adjon és ily feltétellel Xemesdömölkön
laníló lehes.sen és a í'elsöség iránt engiedelniies liegjen, meri
ha előbbi gonoszbetteil megismétli, az első feljellentésre
teljesen elveszti kenyerét. Bajza a tanítói pályái elhag\va
előbb az Esterházyak ispánja, később pedig Várj>alotán
Zichy Miklós grófnak lelt lisztlartója és levéltárosa. Ezen
állásában a csernyei és várpalotai Lelkészek deputátumát
leszállílolta. De Perlaky püspök jó viszonyban maradi vcLe
továbbra is. 1781-t>en egy gyászos áriát küldötl Bajzának,
hogy keresse ki a (Iraduálban melyik nótára megy, azután
feleségéviel együtt betanulván, mikor a nagyságos gróf úr
nak ^Zichynek) jó kedve lesZj énekeljék el neki, mint
magyar filól küldetett szives kesergést». Ugv'anilt panasz
kodik Bajzának mint volt tanítónak: Elfogylak tanuló
il'jaink, akik vannak rezes vagy ezüstös kardol viselni akar
nak. (Eábri-Bozz. 32. Iver. jkv. 95. I. Hrab. (iymnas. 9.
Győri esp. jkv. 1^98.)
Bozzay azzal vádolja Perlakyt, hogj- ö bujlogatla fel
Bajzái és Klutsovszkyt és nem tudja neki megboesátaini,
hogy midőn 1777. Nemeskérre jött, az orgonista-rektorhoz
szállott és nem ő hozzá. I>e Klutsovszkyt nem csak ez a
pártfogója, hanem saját tehetsége és magasabb fokú kép
zettsége is elbizakodottá tette. Tanítványai közölt nagj'obb
diákok is voltak, akik hamarosan mint tanítók és lelkészek
lellek lekötelezett jó barátai. Latin nyelven nem csak leve
lezett, hanem latin ver.seket is írt. Ezek közül az egész
kerületben ismeretesek voltak az epigraniniok, amelyekkel
kortársait jellemezte. A Balog püspökről szólót fentebb
már közöltük. Horváth Síünuel volt nemeskéri rektorról,
a későbbi csernyei lelkészről pedig ezt írta:
.ludicio, ingenio, eloquio eximio egregius Vir,
Vindex doctrinae, dive Luthere, tuae.*)
Orbán János bokodi lelkészt ekként inti:
7J;V noh'nonyiiaavvrjv sancti vítate prophetae
Hespicit incultam Xuminis ara stolam.**)
.\sbóth János nemescsói lelkészt pedig így:
lle procul clamitosa cohors vanique maliciue
l'xslat in hac docta pax probitasciue schola.***)
Bozzay Györgyről ezt mondja:
Sincerus, patiens, nec amat 5«blime griphosquie,
Veridico loquitur corde sonore Deum.'***)
*) ítélőképességével, elméjével, kiváló ékesszólásával, jeleskedő férfiú.
Harcias védője, kegyes Luther, a te tudományodnak.
**) A sok dologgal foglalkozást kerüljétek, szent próféták. Isten oltára
Ifkinletbe veszi az elhanyagolt papi jövödelmet.
**) Messze távozzatok lármás csapat, ti hiábavalók és roszszak. Ebben
a tudós iskolában békesség van és becsületesség.
****) Egyszerű, béketűrő, nem is szereti a magasban járó bonyolult
dolgokat. Igazmondó szívvel hirdeti fennhangon az Istent.
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De nem csak laliii, hanem magyar iiyelvieu is jól ver
seli. Világos bizonysága enneik az 1772. év január l-ne írt és
a ncnieskéri templomban leiolvasolt l'j láblai cíniü újévi
köszöntő és emlékver.sei, mei^ben Xemeskérliez tartozó 32
község halottairól és kiválóbb élö tagjairól emlékezik meg
az egyházi viszonyokat is jellemző verssorokJjan és minden
egyes verssor mellé illesztett szellemes és találó bibliai
idézetben, amelyek Klutsovszkynak a Szentírásban való
bámulatos jártasságát bizvonyítják. l í l négj-nógy soros vers
szakot írt így össze magyar alexandrinusokjjól és ezek
mellé 564 bibliai idézetet. De a eíraet és a mottót is a bib
liából vette. Ezt a maga nemében eredeti és jellemző újévi
köszöntőt, mely a régi ú. n. hostialiót akarta értékese,bb
szellemi ajándékkal pótolni, alább fogjuk ismeirtetni.
vagy talán egészben is közöhii. Szokása volt az is, hogy az
ismerős nemesi családok lakodalmi ünnepeire latin és ma
gyar verseket írt. Ilyen volt az az l£pithalamion Mesterházi-Horváthianum című latin verse is, nielyet 1775. aug.
13. a csöngei lakodalomra Berekalji Horváth Józsefnek
több példányban is oly kéréssel küldött meg, hogy jnajd
Szarka és Nagy rektorok verseinek felolvasása után, vegv'e
elő és Mesterházi István vőlegénynek, Xaigy Antalnak, Ferlaky szuperintendensnek, s üstffy és Prusinszky uraknak
s a többi latinul értőknek ossza ki. Ezeknek a bírálatát is
kéri egyszersmind. 0 maga személyesen Jiem mehetett el,
meri nem talált uti alkaimalosságot. ^^Hrabovszkv, Gymnas.
SH). 1. Scrin. Ant. 8 vo XI. 9.;
Végtelen kár, hogy két ilyen buzgó és telietséges férfiú,
mint Bozzay és Klutsovszky egymást megérteni nem
tudta. A lelkésznek is lehetlek hibái, de Bozzay helyzetét
végre is Klutsovszky tette larlhatalanná alattomos áskálódásaival és a lelkész ellen irolt s/>eilenies pasquillusával.
Szomorú sorsál maga a lelkész jegyezte fel Bozzay Györg\nek nemeskéri fáluma» címen a Fábri-Bozzay-féle napló
125. lapján.
c) A rabok gondozása. Az uj temető. Tüzeset és iskolaépítés
1777. A szervezeti szabályok kibőviiése 1778.
Bozzay lelkészt buzgó leikipásztori munkájában ellen
ségei sem tudták feltartóztatni. Ha új rab érkezett a vár
megyeházára, annak nevét külön helyre az anyakönyvbe
is beírta ilyen formán: (Anno 1776. Xemeskéri hallgatóim
közé jöttek diebus Jan. Vadosfai Ágoston Szüts Gyönge' íi
Tömlötzbe Iiozattatott.» De igen nagy küzdelmél>e került,
míg a rabokat börtönükben meglálogalhalla és meggyóntalhatta. Ügy látszik, ezt még Balog Ádám püspöknek sem
engedték meg. Ellenben r. kath. papok és szerzetesek az
evang. foglyokat kedvező Ígéretekkel szabadon átléríthet-
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ték. így járl Bozzay 1774. a Némethiből való Nagy György
gyei. Míg az érdekében a vármegyéhez falyaanodolt, az
alatt a fogoly a szabadulás reményében, (bizonyára a leg
nagyobb képmutatással) áttért s így lett Bozzay kérelme
tárgytalanná. 1775-ben febr. 3. pedig nemes Pénzes Lászlót
'Valamely káromló szókért* vasra veretve; hozták Lócsról
Nemeskérre. Nejn csak Bozzay, hanem Káldy Mihály fel
ügyelő is Felsőbükön lakó Jezerniczky Károly alispánhoz
és a megyegyüléshez többször folyamodott, inig végre, a
lelkész június 21-én Pénzes Lászlót a hajdúk szobájában
ifjú Lukinils Mihály vicefiscaUs, a porkoláb és egy fegy
veres hajdú jelenlétében nieggyóntathatta. Ez alkalommal
állapította jneg a vármegyei törvényszék, hoigy a nemeskéri
prédikátor a lutheránus rabokat ezután is a következő fel
lételekkel gyóntathatja meg: 1. A rabot előbb meg kiéli
kérdeni, akar-e niegig>'ónni. 2. A prédikátornak a viceispán
nál kell szükségképen jelentkezni. 3. Hatósági személyek
jelenlétében kell a rabot meggyóntatni. 4. A többi fogoíl;j'
távollétében történjék a gyóntatás, hogy a római kath. hit
ben gyengék meg ne botránkozzanak. Ilyen volt az állapot
anno 1775. post Christum natum. (Fábri-Bozzay nap. 10—17.)
Pénzesre 1775. dec. 6. mondták ki az ítéletet, mely kél
évi (1777. febr. 3-ig) fogságra szólt s egy hét alatt kellett őt
Szenczre Pozsony megyébe, az ottani f^yházba elvinni.
Bozzay ismét Káldy Mihály, Felsöbüki Fodor János és
(Nenieskéri vagy Cséri) Kis Zsigmond nemesek társaságá
ban kérte az alispántól, hogy Pénzest az elindulása eiíőtt
mégegxszer meggyóntathassa, ami 1776. jan. 17. a porkoláb
szobájában meg is történt. <;.lelenvoltak — írja Bozzay —
vicebíró Simon Dániel, Finta Lá.szló és Porkoláb Uraímék,
úgy a vármegyének két katonája és két gj^aloghajdu, de
fegyver nélkül. Ijgy nem különbeui Porkolábné asszonyom
mint gyermekágyas asszony az anyjával együtt jelenvolt.
.\ szoba ki volt szépen tisztogatva, az aszjta,! m^g volt sző
nyeggel terítve és a székek ei voltak láb alól téve. Eziemlékezelnek okáért kívántam ide feljegyezni, hogy a successorim is jövőben tudhassák, miképpen ment légyen
véghez ez a dolog. (Napló 16.)
Pénzesnek ,minl nemes embernek magának kellett a
tartásáért fizetnie (hetenként két napon kellett böjtölnie
kenyéren és vízen) és az útiköltséget (a «forspontokal>) is
fedeznie. Öccse felsőlócsi nemes Pénzes Ferenc 36 forintot
vett fel az eklézsiától «Charta biancára», hogy a költségiet
fedezhessék. De a gyülekezet is adott neki 5 frt kegyadoinányt s a soproni konvent is segélyezte:. Pénzes titkon irt
levelet Szenczről a Cukházból (Zuchthaus) és Bozzay még
a raodori püspök-lelkésznek. Torkos Mihálynak is írt,
hogy Pénzes ott lelkészi gondozás nélkül ne maradjon.
Itthon pedig Jezerniczky alispánt megláimadták. hogv
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miérl adott engedélyi a i)redikálorn,ak Péuz^es kétszeri
nieggyónlalására. Mikor azulán az eanberöléssel vádoll
Agoslon Sziics Györg}- vadoslai lakost kellett volna iiieggyónlatni „ hiába folyamodlak a vádlott feleségie és aZi
evang. nemesek, az alispán nem adolt löl)bé engedélyt
A ncmeskériek 177(1. máj. 21-én mosl Drozdik .lános bécsi
ágens úlján, a királynőhöz folyamodtak, söl mivel allól
lehetett larlani, hogy a fogolynak és társáaiak feje vételik,
stafétát is küldlek Bécsbe és az ílélet végrehajtásának
felfüggeszlését kérlek. A vármegye 177(5. dec. 20. a helylartó tanács parancsára kihirdelle. hogy az evang. rabo
kat a predikálor az alis|)án engiedélyével meggj'óntathalja
s így Bozzay is 1777. jan. 17. a ]>orkohU) szobájában a
szerencséllen .Vgoslon (iyörgynek is kioszlhalta az iirvacsorát. További sorsál nem ismerjük. I>e Bozzayl ez a
rabok körül való fáradozása is hii lelkij)ásztornak mur
tatja. 1775 leién a rabok ügyében lett felsöbüki útjában
meg is hull. (^súz ütközötl a ballábához. Schwarz János
lövői borbély és a kőszegi dr. Keresztúri g\ógyítotlák.
Kisegílőnek pedig Nagyvázsony niellől Leányfaluból .iózsa
Szálai Mihály prédikátori hozatta el. Klutsovszkyl nem
bocsálolla fei a szószékre. (^Fábri-Bozzay n. 1()., 18., 'S,i. \.)
Lelkészeink a haloltakról még a XVlll. században sem
szoktak rendes anyakönyvel vezetni. Xemeskéren is Boz
zay György volt az első, ki ezt 1771. megkezdte, igaz, hogy
ekkor már a helylartó tanács is etrendelle a halolli anya
könyvekéi. Sok veszödsége volt az új Lemelővel és a kripta
álalakílásával is. Ezek tárgyában a vármegye 1775. dec. (5.
hirdellc ki a felsőbb rentleietel. Kzután nem voll szabad
a falukban és városokban lemetkezni, haneim a falun kívül
kellelt új lemelőt uyilni. Xemeskér 1771). máj. ö. az ú. n.
Körtvélycsben választolt magának új lemebU. az evangéli
kusok nai)kclel, a r. katholikusok napnyugat felöl. A fe'lír
árkolás, kerítés és kapu költségeit részben niaga Bozzay
fizette, hogy sietlessie a dolgot. .\ 21 éves Hegedűs (jyörgy
ifjúlegény Nagy Islvánné szolgája, volt oki. 17. az új temető
első halottja. .\ régi temetőből szigorú parancsolatra ki
kelleti a kereszteket hányni. Az eviangélikusok nagyon
zúgolódtak és peilig főként azért, hogy midőn ők Hegedűst
már az új lemetcibe vitték, a r. katholikusok ugyainakkor
a nemeskéri Peneta Miklós nevű görögöt még a régi teme
tőbe a templom mellé lemelték. A r. katholikusok új
temetőjét ugyanis csak 1777. szepl. 9-én szenlelle fel a
széplaki esperes. Ök, mint uralkodó egyház várhattak.
^Napló 32. Anyakönyv 1777.)
A királyi rendelet nem csak a temetőkről, hanem fi
templomok alatt levő sírboltokról is intézkedvén, a vár
megyei gyűlés 1770. dec. 20-án úg\' határozóit, hogy a
nemeskéri kripta csak oly fellélelleH anaradhal meg a lemp-
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lomban, hogy a kis kert i'elöl ajtót vágatnak hozzá, a
Leniplomban levő lejárást pedig beboltozlatják, ami meg
is löiiént. Slephanits l'öbirót, Járosy assziesszort és Rorer
esküdtet küldték ki vizsgálókúl a helyszinére' s ezek ked
vező jelentéséért a gyüleikezet illiondő «discreliót)> (aján
dékot) adott. Ugyanezen gyűlésien folyamodott Jobaházi
Xémeth Mihály fiskális is, hogy a vadosfai kriptának
ajtaját is kívülről lehessien csinádtatni. A processualis fő
bírót küldték ki pro oculatas Vadosfára, és <a yiceispám
reménységünkön felül foveált mindenekben». (Napló 33.
és 110.)
Xagy hűséggel őrködött Bozzay az egyház anyagi ügyei
felett is. Jeszcnák János kiváló jogtudós 30.000 frtot hagyott
a dunáninneni és dunántúli iskolák segélyezésére. Ez
összegnek felét a soproni konvent kezelte s Bozzay már
177(). kél levelet is írt a konventnek. Nemeskér érdekében.
Meg is lett ennek a sikere. Jankó Mihály A soproni konvent
megbizásából 1777. jan. 30. értesítette a gjülekezelet, hog\'
KXX) frl kamatát vagyis 50 forintot fognak azonnal a nemes
kéri iskola részére kifiz^etni. (Napló 34.)
Kellelt is a segítség, mert néhány hét múlva váratlatti
szerencsétlenség érte iskolájukat. Erről jegyzi Bozzay a
naplójába:
Anno 1777. die 9. Mártii az az dominica
Laelare, éppen a prédikáció alatt, minekelőtte a Conclusiót
elkezdhettem volna, az Ágostonoknak istállójok meggyulla
dott és ott alig égett az Ágostonoknak és a Csidernek háza
és a lobbi még épen voltak, már az Oskolai js égett és arról
a cselédház is meggyulladott. Az Istennek nag\' kegN^eímie
volt az, hogy a l e m p l o m a mellelte vajé szobákkal és utca
felől való kerteléssel megmaradóit, más különben talán az
egész sor elégett Volna aláfelé, ha egys;cer a Toronyi paj
tája meggyuladhatott volna. > Az oskola és cselédház épür
letire az egész «öreig Cassa > tartalmát ki kellett üríteni,
lígész nyáron építettek és csak Ujkéren 117 forintot kellett
lizetniök 26.000 tégláért tek. Tóth Pál uram állal. Annául
nagyobb szükiben voltak a pénznek, mert a tűze(set előtt
január 16. adtak tek. Chernél Dávid uramnak a konvent
akaratjával 5 per Centum kamatra Charlabiankára 8(X) frt.
kölcsönt. Rövid időn belől a nemeskérie,k tehát kétszer
építették az iskolájukat, mert Klutsovszky m^ár 1773. is azt
írta cséri Kis Pálnak, hogv az iskolát nag|\obbra építik.
vXapló 35. 111.)
És a nagy arlikuláris egj'házközség kormányzásában
is az 1777. évben nagy változások történtek. A jan. 15. tar
lóit nagy számadó gyűlésen még Káldy Mihály feiügyei'ögondnok (kurátor) is jelenvolt. (Xemeskéri) Kis Zsigmond
perecplor számadásai, ki 1769 óta nemeskéri Szabó János
ulán volt i)erceptor (pénztáros) elfogadták. .\ számvizsgá
latban még Tóth Pál, Horváth József, Szeanerei Sándor,
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Mesterházi István, Horváth László, Fodor János és a
helységben exaclorok vettek részt. Az öneg: Cassában
ekkor 1056 frt és (i7 dénárt találtak. Káldy l'elügyeHö azon
ban ez évi szept. 15-én hétna[)i betegség után meghall és
17-én reggeli 11 órakor <énekszóval) helyezlek el a nenieskéri sírboltban. 63 éves volt és már 28-ik éve viselte a kurátori hivatalt. <Noha az eklésiában sok .ellenségei voltának
— jegyzi meg Bozzay az anyakönyvben, l'gy látszik a
lelkésszel ő siem volt jó viszonyban. l)e Klutsovszky rektor
1772. még nagy örömmel köszönti Káldyl:
Él mé£ Nagygeresden, ki értünk forgódik,
Gideon Izrael mellett harcolódik,
A jó Curátorunk s jónkra iparkodik,
Az Ur legyen vele. Szérűn munkálkodik.

(Birák
(Birák
(Zsolt.
(Birák

6, 12).
7, 20).
37, 39-40).
6, 12).

Boldog Gideonnak Ofrában dolgai,
Voltának háromszáz vitéz katonái.
Curátor urunknak ö három fiai,
Boldogok legyenek minden magzatai.

(Birák
(Birák
(Zsolt.
(Zsolt.

6, U , 23).
8, 4).
127, 3).
112, 2).

Nagygeresdi rétek, barázdák
Legyenek mint Gósen földje
Ne essék, oh Jézus, Geresd
Lám a jóknak áldást ígértél

határba,
minden nyárba,
semmi kárba,
zsoltárba,

(II. Móz. 23, 25-26).
(I. Móz. 47, 6).
(I, Kir. 1, 52).
(Zsolt. 128, 4).

Káldy Mihály utódjának a megválasztásáról is Bozzd,y
nem valami jóindulaltal írja: Ennek helyébe; Amio 1778.
die 18. .hm. NemzeleiS Szemerei Sándor iiram lélettetetC
Curátorrá a l-öinspektor Willnyédy .lános) és némely
jóakarói állal. Xemeskérne.k ezen a napon, január 18-án
nevezetes konventje volt, meri nem csak Szemercyl válasz
tották meg új kurátornak, hanem itt az 1750. évi szerve/^eti
szabályokat is i'ijakkal egészítetlek ki. (Napló 60. 126.;
Ezek szerint az egész gyülekezet megegyesült akarattal
cum plena auclorilate el at-livilali', denominálta és válasz
totta' Szemerey Sándori a gondviselői hivatalra. A \>erceptor továbbra is nemes Kiss Zsigmond és az egyházti
Kováls István maradt. Presl)yterekne,k i>edig Szemerey
mellé Tóth I^ál, Herekaiji Horváth .lózsejt, Mankóbüki Hor
váth László, Mesterházi István, Káldy Pál, Szarka András,
.\jkai .lános, Gyarmalhy (iyörgy és Doklorils Sándor
uraimékal választották. A kél nemeskéri pnesbyter válasz
tásáról ez aikálómmal miegfeledkezlek. í^lhaitározták, hogy
az oratóriumról és a parochiális házak fundusáról szóló
királyi és vármegyei levelekéi valamint egyéib hatósági
rendeleteket egy külön könyvbe írják össze. Egy másik
prolokoUumba pedig a számadásokat, a pium legatumok
összegéi éis kezielésünknek a módját és feltételeleit kell
bejegvezni. 'l'ovábbá inveinláriumot kell készíteni nem csak
a templomban levő szent edényekről, hanem a kél paro
chiális háznál található ingóságokról is. Vasár- és ünnep-
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napokon a szegények ládácskáit az oratórium ajtai elé
szoklák kitenni. Ezeknek kulcsai az iskolamesternél legye
nek s a bennök talált jjénzt havonként a. lelkész és pefc-eptor összeszámlálván, az összeg felét a lelkész a vallár
sunkon levő szegényeknek ossza ki, a másik felét periig
az iskolamester az alumnus diákoknak adja. Nemzetes
Babócs György és Jeszenák János hagj^atókának kamatai
ból évenként 12 forintot adjanak szintén az alumnusok?
szükségletére s ennek hovafordításáról a mester számadást
készítsen, a lelkész és percei)tor pedig nézzék át és a
konventnek jelentést tegyenek. Ezeket a határozatokat a
presbytereken kívül Szemerey György is aláírta.
De az új szabályok sem tudták többé a lelkész és a
gyülekezhet között a bizalmatlanságot és feszült viszonyt,
melyei főként Klutsovszky reklor és ennek pártfogója,
Periaky Gábor püspök élesztett, megszüntetni.
d) Klutsovszky rektor pasquillusa és Bozzay lelkész távozása 1779.
A jobb sorsot érdemlő lelkész minden bajáért Per
iaky (iábort tette felelőssé. Az volt a gyanúja, hogy az
akkori időben szokásos áthelyezések utján Periaky püspök
őt is elaknrja távolítaaii Xemeskérről, hogy ily módon
fialal, (le kiváló tehetségű öccsének és neveli fiának, Per
iaky Dávidnak készítsen ott helyet. Xeni is szívesen vettie
tehát, midőn ez a fiatal Periaky 1777. őszén Xemeskérre
jővén látogatóba, nem hozzá, hanem ellenségéhez, Klntsovszkyhoz szállott. De mivel |)redikálni volt kedve, Boz
zay megengedte neki mégis, hogy Szentháromság 1(5. vasárnai)ján prédikálhasson. (A szánakozásról beszélt 1. az
okáról, 2 a hasznáról.) De a rektor lakásán, amint ezt ^
szintén jelenvolt Varga nemescsói mester elárulta, folyton
csak Bozzayl ríígték-rúgták;. A fialal Periaky Dávid ekkor
már felavatott gergelyi lelkész voll, de most Göttingába
ment ki három évre. Azért mondta neki Xeinescsón is
Eördögh Mátyás patrónus: szerelnék tudni, kinek az
üszőjén szánt». Bizonyos, hogy Klutsovszky őt kívánta
Xemeskérre. Bozzay mint szomorú fátumát jegyzi fel.
hogy Periaky püspök bujlogatására a fii iákból összegvüllekezelt nemesek már az 1778. jan. 18. tartott gyűlésen «ki
akartak rajta adni». De ápr. 2()-án a dolog ismét reassummállatotl>. És ekkor az artikuláris gyülekezet legtekinté
lyesebb tagja, Wittnyédy János eg,vházkerüleli felügyelő
Bozzay előtt úgy nyilatkozott, hogy ő eddig is contieltállalott vele s ezután is contentáltalik s azérl nem bánja,
ha megmarad is, ha nem is«. .\ főinspektor részéről ilyen
nyilatkozat éppen nem volt hízelgő és megnvugtató.
vXapló 31. 73. 125.)
De a kedélyek valószínűleg mégis llecsiílapodtak volna.

1

134
ha Klulsovszky orgonista-reklor mosl egv' gúnyiralával
(pasquillusí minűenl el nem ront. Ebben azt bizonyítja,
hogy Xcmeskér, az Ürnak ez a leánya beleg, A sok rUia,.
mint mind meg annyi orvos gyülekezik össze consiliumra
s bibliai idézetekkel mondja el véleményét. A gúnyiral nem
felettébb éles ugyan, de mégis alkalmas voU arra^, hogy a
kényes ügyet ébrentartsa, a figyelmet ráirányíTsa. Sok
szellemes helyi és személyi vonatkozás van benne. De
Klulsovszky itt a tehetségét rossz célra has/jnálta fel. Bánló
már az is, ahogyan itt a szentírási helyekel idézi. A gúny
irat az evang. nemesek körében, akiknek Klulsovszky
máskor lakodalmi verseket szokott küklözni, gyorsan e^llerjedt. Bozzay először 1778. júl. 14. Xemesesóban Sz;vkonyi József lelkésznél olvasta s olt nyomban lemásolta.
Kétség kívül a Klulsovszky fejéből főtt ki
jegyezU"
meg már ekkor. Mesterházy Ferencnél Klulsovszky kezeírásával volt meg a giinyirat s azt Xoszlopy I-'erenc is
olvasta. A Vidosok pedig Harnwolf Mátyás dömölki másod
lelkésznek mondták, hogy Klulsovszky az auctora. (íyorsan
és széles körben elterjedt. Szó szierint közöljük ezl ,a
nevezetes iratot.
C o n V 0 n t u s sieu C o n s i 1 i u m M e d i c u m az az l\gy
Lelki Sión beleg Leányának az ő beteg állapotja eránl
való számos Orvosoknak jelenlétekben az 1778. Esztendő
ben Xemeskérelt a betegnek ezen kérdése szerénl: Micsoda
jele lészen, hogy megv'ógjit engemet az Úr? (.les. 20. 8)
avagy Váljon megg\'ógyul<ik-e ezen betegségből? 'II. Kir.
8, 9.) tartatott és lett új tanácskozás és végezés. Holott ,is
1. X e m e s k é r felel: A beteges mondja ezt: erős
vagyok én. Joel 3, 10.
2. F e 1 s ő s z o p o r felel: Kicsoda teszi azt erőte'.ienné?
Esa 14, 27.
i
3. A l s ó s z o p o r felel: .\ki vétkezik az ő Teremtője
ellen, az Orvos kezébe esik. Syr. 14.12.
4. H e l y e felel: Meddig lészen, Ih-am, ez".' Esa. (i. 11.
5. S i m a h á z a felel: Az haláliuak elvégezett ideje nem
jelentetett meg. Syr. 14. 12.
(i. B e r é n v felel: Talán vagvon méig reménvség. Jer.
Sir. 3, 29.
'
^
'
^
7. L o ó c s felel: Xiem orvosolhatiiak meg. Esa. 3, 8.
8. F e l s ö s z a k o n y felel: Várjuk a meggyógv-uíásnak
idejét. Jer. 8, 15.
9. B ü k felel: Keressienek oly FZmbert, aki a Hegedű
höz jól tud és könnyebben leszcn dolga. I. Sám. 14, 16.
iO. M e s t e r h á z a felel: Sión leánya, nagy a te nyo
morúságod, ki gyógyít meg tégedet ? Jer. Sir. 2, 13.
11. S z e n l g v ö r g v felel: En az én kezeimet szájamra
teszem. Jób 39, 37.
12. G ó r felel: Az l'Jré a szabadítás. János 11. 10.

j
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13. Z s é d e n felel: Ö az Cr, cs.eliekcdjék úgy, amint,
nékie jónak leiszik. I. Sám. 3, 18.
14. P a l v feliel: A hosszú betegségiét ebnelszi az Or
vos. Syr. 10,11.
15. B o g VOSZ l ó felel: Az Ür megöli és megieleveníl.
I. Sám. 2, 6. ^
1(1 T e r e s t y é n fa felel: Nem tudok írást. Esa 29,12.
17. J a k f a felel: Mit gondolunk mi véle? Máté 27, 4.
18. U j j f a l u felel: Micsoda dolgom vagyon nékem te
veled? Ján."2, 4.
19. Sz. I v á n f a felel: Mi akar ebből lenni? Csel. 2.12.
20. H e g V f a l u felel: Várjad az Urat és megszabadít
téged. PékL 20, 22.
21. K e m é n y e g e r s z e g felel: Xe háborogjatok, mert
az ö lelke még benne vagyon. Csel. 20, 10.
22. K a s l é 1 o s-E g e r s z e g h felel: Én pedig mi módon
segíthetnélek meg? II. Kir. 6, 27.
23. B e r e k a l l y a felel: Ha gonoszság találtatik ö
benne, meg kell haliiia. II. Kir. 1, 52.
24. P ó r - L á d o n y felel: Az ember a kiment Lelket
nem hozhatja meg, hogy éljen. Bölcs. 16, 14.
25. T o m i ) a h á z a fC'lel: Hozzatok nékie egv éneklőt.
II. Kir. 3, 15.
2fi. X e m e ' s - L á d o n y felel: Xinesen-e Gileádban
Balsamon, nlncsen-e ott orvos? .len. 8, 22.
27. X a g v - G e r e ' s d felel: Bízzál, míglen a reménvség tart. Jób."ll, 18.
28. K i ' s - G é r e s d felel: Igvék, hogy az ö nyavalyájá
ról meg ne emlékezzék. Péld. 31, 7.
29. C s é r felel: Az egészségesiek nem szükölködnel^í
orvos nélkül, hanem a betegek. Máté 9, 12.
30. J á n o í s f a felel: Az orvosnak adj helyei, mtír
ölet az Ür teremlette. Syr. 38, 12.
31. S z e m e r e leiéi: Hol keressek lenéked vigasztaló
kai? Xah. 3, 7.
.
'
32. K á l felel: Mi éfs eleink is efféle betegség miatt erőt
lenek vagyunk. Esdr. 8, 31.
33. S á g felel: Az Ür a le gyógyítód. II. Móz. 15, 26.
D e l i b e r a l u m e'st: Hogv nem a fű, sem nem a
lágvíló ír, hanem a te beszéded. Uram. mindeneket meggyógyít. Bölcs. 16, 12. *)
Klulsovszky ezzel a ])asquillussal az 1777. ápr. 26-án
lartotl közgyűlést akarta kigúnyolni. Találó ítéletet mon
dott róla a volt nemeskéri rektor, Horváth Sámuel (most
csernyei lelkész és Bozzay sógora': .Klkozott az, ki a
Sión leányának veszedelmén örül, az Isten igéjéből tevén
arra való Pascjuillust és azzal maga bolondságát és ra*) Lásd : Payr S. Klutsovszky M. pasquillusa és Bozzay Gy. fátuma Ev.
Egyház és Isk. 1903. 195. 1.
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vasz csalárdságát palástolván. Számot ád róhi Isten elölt.<
Bizonyos, hogy ez/jel sokat ártott líozzaynak, akitől a leg
kiválóbb ogyháztagok már különben is cilidegienüllck. I g y
látszik, ezeic a két püspök után harmadszor is püspök
ségre lernK'lt lelkészt akarlak volna. (Xapló 1H3.\
De legtöbbel rontott a dolgán maga Bozzay. Minden
bajáért I'erlakyt tevén felelőssé, hogy bosszút álljon rajta.
már 1777. ájjr. 28. Drozdik .lános bécsi ágenshez vádlo'veliel írt, melyben pü'spökének állítólagos excessusait tárja
tel. Az ágens e vádleve^^t nemcsak b. Zay Péter eg\'elemes felügyelővel közölte, hanem valószinüleg a kir. kainceljláriával is. Mert csak így érthelö, hogy annak másolatát
Mákóczy Imre bencés apát is Xemesdömölkön, ahol Perlaky püspök lakolt, hamarosan megkapta. Báró Zay máj.
;10. Witlnyédy János kerületi felügyelőtől kéri véleményt,
megemlítvén, hogy Perlaky püspök, szigorúsága miatt Wilfinger János kismányoki és más lelkészek is folyamodnak
hozzá. Witlnyédy önérzetes hangon válaszolt, hivatkozva
törvényes és pártatlan eljárásukra s tiltakozva az ágens
beavatkozása ellem, akinek nem az a tiszte, hogy a lelké
szekéi elöljáróik ellen bujtogassa.
Bozzaynak ezen meggondolatlan tette miatt .Xeimeskéren löbbé nem volt maradása. .V püspök ellen intézett
feljelentését hivatalos eljárás tárgyává ugyan nem tették,
de ez is egyik föoka volt, hogy gyültekezeli bajail újra^
kezdték tárgyalni. Aug. 11-re maga Witlnyédy hivott öszsze ellene gyülekezeti közgyűlést. Bozzay erről értesülve,
levélben kérte fel Szemerey Sándor kurátort ,hogy tudassa
vele, mivel vádolják. Szemerey egyenesen meg is írta:
«jó példaadó erkölcsök megmulatásában gyakorta hibáz és
ami legnagyobb, a predikálásával épen igien rilkán tudja
hallgalóit buzgóságra gerjeszteni, amint emialt már több
ször meg is intették. Az aug. 11-iki közgyűlésre igen
•tekintélyes számmal gyűltek össze az egI\háztagok, sőt
más tekintélyes lelkészek és világi urak is voltak jelen s
a kél vádpont volt: 1. Hallgatói a lelkész lársalkodásán
és erkölcsein több alkalommal megbotránkoztak és anynyira elidegenedtek tőle, hogy semmi rqmény sincs a
kibékülésre. 2. Lelkészi szolgálatával nem lévén megielégedve, sokan inkább más artikuláris helyekre járnak el
gyónni és prédikációt hallgatni, s nem is jönne:k Xemeskérre, míg a lelkész állomásán marad. E vádpontok alapján
kérle a gyülekezet, hogy a i^üspök úr helyezze Bozzlayt
más helyre. .\ határozatot szavazatlöbbséggel hozlak, de
azután egyhangúlag is elfogadták. (Xapló 137. 1.).
Bozzay utólag még azt is megludla, hogy Witlnyédy
Főinspektor őt Zay báróhoz írt levelében «indo<.'lus (ieclamalornak és nyakas embernek mondotta, ki a megfőtt
káposztái kétszer megmelegítve is előhozza»; Gamauf Sá-
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imiel s()i)i'()ni lelkész előU pedig azzal vádolta, hogy «a. né
pei a magislralus ellen IjUjlügatja'. Azl mog magának Bozzaynak is megírla Wiltnyédy, hogy háborúságszerző. Ig^'
teíiál a lelkésznek bizonyára nagy hibá,i vojtak. Pierlaky
l)iisi)ök vári a határozat végrehajtásával. Csak egy évvel
később, midőn a nemeskériek másodszor is miegkereslék,
ídézle meg Bozzayt 1779. aug. 31-re a Xemeskéron tarlandó
vizsgálatra és pedig m i n d e n lisztességie és becsülete
örökre való elvesztésének terhe alatt>. Egyúttal i>edig,
mivel a nemeskériek Bozzay álhelyezését kérték, a
mencshelyieknek ajánlotta őt. Bozzay ezt is megtudta és
nagyon fájl neki. (Napló 137, 14G, 170).
1775) aug. 31. a Xemeskéren megjelent piisi)öknek iés
•^egyházi törvényszéknek Bozzay cizl felelte a citalióra; 1.
Az idézés hangja által sértve érzi magát mint '.e'.kész és
mint nemes omber. 2. Részletezzék, mikor és kiket sértett
meg, és prédikátori hivatalában hol, mikor és mil)en hibá
zott. 3. Vádlói törvényesen, tanukkal és esküvel bizonyít
sanak mindent. 4. Engedjenek neki is időt, hogy a vele
közlendő vádakra feleilhessen és tanukat állíthasson. Rö
vid .erélyes és önérzetes válasza arra enged kövelkezletni, hogy nagyobb vétséget a gyüleikezetében nem kövcv
tett el. De. elég volt az. hogy })üspökét illetéktelen helyen
leljelentette. rágalmazta. A következményekel le is vonta.
Szept. 2. elfogadta a meiicshelyiek meghívását és nemeskéri
állásáról lemondott. Még szepl. 19-én elmondta a szó
székről 3(i strófás búesuzó versét, s ebben rövid életrajzát.
Xemeskéri munkásságáról mondja:
Vármegye házához nyilvánságigal jártam.
Három bűnös rabnak olt híven szolgáltam.
Temi)lomban is nyáron én catechizáltam
S mindennap Istenneik szavát inagyairáztam.
Nagy érzékenységgel búcsúzik el különösen az alsóbbrendüektől, a mesterséget űzőktől és a kereskedéssel fog
lalkozóktól. I g y látszik a helybeli szegényebb hívek vele
éreztek, de a külső fárabeli előkelőknek volt panasza el
lene. Jellemző búcsúzó versében a 17. strófa:
'
\ e kérdezd hallgatóm, mért megvek Mentsclre,
Xagy gyülekezetből juegyek én kisebbre.
Könnyű volna, hidjed, felelni eziekre
S rövid idő múlva magad felelsz erre.
E célzást Bozzay emlékiratának lUolsó mondata magya
rázza meg. hol hurcolkodásál említve írja: «Most már a
Superinlendens az ötsét fogja Xemeskérre belenni?. Ks
utódjául csakugyan a korább.m vendég,szierc.plő fiatal Perlaky Dávidot választották meg. A búcsuzásiV)' vigaszta
lásul írja na])lójába: .-\ ))redikáció után sokan bejöttek
hozzám butsuzni, némelvek ruhámat, mások kezemet,
niások orczámat csókolták. Az Urak közül jelien voltak
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Tóth Pál. Szemerei Sándor, Horváth László, Ajkai János,
és a Meslcrliázi István. Ezek csak nézték, a község mi
ként búcsúzott tőlem és hallották, hogy a változást oko
zókat miképen átkozták. < (Xapló 176, 179.).
Xemeskér tehát ilyen módon szabadult meg papjától.
Klulsovszky pártja diadalmaskodott. Bozzaynak bizo.
nyara leheltek nagyobb hiliái is, de ezt a sorsot, úgy
hisszük, még sem éidemelte meg. Mencshelyen 1779. Tom
pos Balázsnak. Perlaky püsipök sógorának lelt az utódai
1792-ben pedig Erhard Pál helyébe Kerl,ára hívták meg.
Itt halt meg 1797, dec. 7. Kutsán Pál'ajkai és Döbröntei
Lajos nagyszőllősi lelkészek prédikáltak felette. Szavajá
rása volt:
Ha a templomot gyakorlód, Ha a szegénnyel jól léssz.
Azzal dolgod nem mulasztod, Azzal szegényebb nem léssz.
Klulsovszkynak Bozzayra irt epigrammáját fenlebb közöl
tük. Leányát BraunműUer János magasi k'lkész vetle fe
leségül s a P'ábri-Bozzay-féle értékes napló ennek bir
tokába került. (Hrab. Presbyt, I. 57. 60. Papi Tükör 56. 1.)
X. Ursziny Mihály adminisztrátor és Perlaky Dávid lelkész
1779-1783. n. József Türelmi Rendelete
és az artikuláris gyülekezetek.
a) Ursziny Mihály helyettes lelkész. 1779—1780.
Bozzay távozásakor már bizonyára a püspök öccse, a
jeles Perlaky Dávid gergelyi lelkész volt a nemeskérie.k
jelöltje, de éz most még nem jött vissza a göttingaii cgyelemröl, ahol tanulmányait folytatta. A püspök tehát ideig
lenesen Ursziny Mihályt, ezt az idős, nyugtalan vándorpajjot helyezte ide adminisztrátornak, aki már 1779. s/jeptember havában meg is érkezett Xemeskérre.
Ursziny Mihály az úgynevezett clerici vag,i sorába
tartozott volna, ha nálunk is volnának klterikusok. Ursziny
Sámuel várpalotai lelkésznek és Rajts Sárának volt a fia.
Várpalotán 1727. okt. 17. született. Győrött és Pozsonyban
tanult, Bikácson 1753-61. volt a keresztelésre és az eskelésre is felhatalmazott u. n. licentiatus tanító, de a
kegyellenek állal elíízetelt . Balog püspök 1762. Iharosberénybe avatta fel lelkésznek, de itt is vailanii baja
lehetett, mert innen jött el helyettesnek 1779. Xemeskérre.
Azután 1780 83. Nagyvázsonyban, majd ideiglenesen Xaig^alásonyban is lelkészfeedett, mígnem 1785. a szentaiutallaiak hívták meg első lelkészüknek. Ezek g;\'ülekezetében
halt meg 1791-ben. (Hrab. Presbyt. II. 328.)
Nemeskéren csak ideiglenes levén az állása, nagyobb
tevékenységet itt nem fejtett ki. Csak néhány anyakönyvi
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bejegyzéscL ismerjük. Nemeskéri Kiss László későbbi lel
kész feljegyzése szeriiil 1780. május 22. lávozoU el Xemeskérről. K rövid idő alall az igen önérzetes Ivlulsovszky
orgonisla-reklor békességben élt vele s róla is latin epigrammál irt, melyb'en öregsége miatt kiérdemült tisztelelremzélló igehirdetőnek mondja s kívánja, hogy a fiíí
apjához (a várpalotai lielkés;hezj legyen hasonló:
Emerilus praeco senio vencrabilis, ut sit,
Oplamus similis li'lius ipse palri.
6/ Perlaky Dávid, a jeles fiatal lelkész három évi munkássága.
A Türelmi Rendelet kihirdetése.
Nemeskéri lelkészi állását a nagyreményű lialal i)ai)
1780. pünkösd Iáján foglalta el. Még ekkor is csak 2ü pvva
volt, úe bátyja, a i)üspök már 20 éves korában felavatta
("rergelyibe lelkésznek s most egyenesen Göltingából az
egyetemről jött haza Xemeskérre. Az artikuláris g^'ülekezet
nagy várakozással fogadta.
Perlaky János gergelyi lelkésznek első nejétől Bentsik
Máriától született a Gábor fia 1732-ben, ez a Dávid fia
pedig a második nejétől, .lózsa Judittól 17ő4. júl. \18-án
Gergelyiben. Perlaky Dávid tehát 22 évvel volt fiatalaibb
bátyjánál a püspöknél s a szülök halála után a neveltetésé
ről is a bátyja gondoskodott. Sopi-onban és Pozsonyban
tanult. Már 1774. Gergelyibc hivták meg Itelkésznck az
öreg, derék Miskey Ádám esperes helyéjbe, de három évi
lelkészkedés után a magyarok kedvelt egyetemére (iöttingába ment ki ő is, ahol Wiálch, Michaelis, Schlötzer és más
jeles tanárokat halllgatott. Xcmeskéren is csak három rövid
évet töltött, mert 1783. a hamvaiból fe.Mledl ősi révkomá
romi gyülekezet hivta meg lelkésznek. Itt volt munkatársa
a Mindenes Gyűjteménynek és igen jó neveléstant is adott
ki. (A gyermekek jó neveléséről való o,ktatás, Komárom
1791\ Igen gazdag irodalmi munkásságot fejtett ki. A
dunántúli énekeskönyvbe 38 éneket írt, fordított Víigy át
dolgozott. .\z 1791. évi pesti zsinatnak is egyik legtudósabb
vezető embere volt. Níigy kár. hogy Xemeskér oly korán
elvesztette. 1793-ban Kispécre, három év múlva jvedig
Xemesdömölkre ment át esperes-lelkésznek. Itt halt jneg
váratlan korai halállal szélhüdésben 1802. márc. 10-én.
(Payr S. \ Perlakyak négyszázados ároni háza 44—52. l.\
Xemeskéri rövid idejű pajiságából csak kevés adatot
ismerünk. Fennmaradt a Perlakyak fentebbi gyűjteményé
ben egy prédikációja, melyet a nemeskéri iem])lómban
1780. Szentháromság XX. vasárnapján, léhát nem sokkal a
beiktatása után mondott. Ebből látjuk, hogy Xemeskéren
is szokásban volt a verses előfohász. A bevezetés után a
lelkész a Miatyánkot mondta el s még csak ezután olvasta
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fel a Icxtusl. Ivnnek a buzgó énekírónknak ide irom az
elöfohászál:

*

Oh Uram, napjaink egymás után niulmiik,
Mellőlünk naponkinl az emlyerek hullnak,
Kegyelmed póslái hozzánk belordu'llnak:
Kegj'ességre s idvességre
Minden na]) hivogalsz mennyei ételre.
Készíts, hogy mikor hivsz, szívesen engedjünk,
Egész életünkben kegyelmedben legyünk
Ks oly kegyességben szüntelenül éljünk.
Hogy hívásod, szólításod
Követvén, bírhassuk mennyei országod. .\men.

Bevezetése aránylag hosszú. .\ római '.evél 8, 28 -!$(). v.
alajjján szól a ])redestinációról. mely miatt .még ma is
szakadás van a keresztyénségben . S az előre renddésl
azután az elöretudással magyarázza. Akiket Islen eliőre
látott, hogy az ő kegyeiméi és evangcliomát felvcszikj
azokat választotta el öröktől fogva az üdvösségre. De
erősen hangsúlyozza, hagy Isten mindeneket hiv és min
deneknek ajánlja az ő kegyelmességét. Máté 22. 1 11 ailiapján azután a témája: .\z Istennek hivő kegyelme. 1. Kiket
hiv? 2. Mikép hiv? 3. Mire hiv? Ala])os. jó l)eszé.d, a 2G éve,s
fiatal lelkésznek becsületére válik. Gyülekezetéhez való
viszonyát jellemzik e'zek a szavak: De va,gyon is oly
bizodalmam kercszlénységtekhez. habár sokaknak lágymelegségét csudá:lnom kell is. hogy elér egy két szívre
elölhozakodásom.)) És szól a nagy szélvészekről me.lyek
k ö r ü n k b e n is sokaknak féle'niet okoztak, melyek a tűz
nek lángjával összekapcsolván magokaí, sok földi vagyont
megemésztettek, nemde nem olyan Isten szolgáinak tart
hatjuk-e ezeket, melvek által hív az ő kegvelmességére?
(Perlakyak Ehi beszédei. Pest 1852. 98. ]X '
.\z anyakönyvben megjeg\zi, hogy 1782-ben ismét új
temetői szenteltek s ebbe először máj. 28. Czuczár Pál
n éves leánvkáját temetlék. Kliitsovszky rektor apósát, a
71 éves Miltendorf Dániel asztalosmestert is Perlaky
temette ez évben, de még nem az új tomclőbe. Perlaky
idejében 1783. márc. 11. hall meg Xemeskér régi kedveli
rektora és orgonistája Klntsovszky Mihásly is. Az új tudós
lelkészt bizonyára szívesen fogadta, mert hiszen ő kívánta
Rozzay elmozdítását legforróbban s a három évet az új
lelkésszel bizonyára békességben löltötlék. Rozzay még
Mencshelyről is szemrehányó levelet írt Klntsovszkynak.
melyei Perlaky Dávid Dömölkre a püspöknek, ez pedig
Keményegersziegre Wiltnyédy felügyelőnek is megküldött.
Fenyegették Bozzayt, de nem lelt bántódása. Az elhalt
rektor elsőszülött fia, KlXilsovszkv András még csak 18 éves.
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de jó készülLségü ifjú voit, lucrl négy év múlva a győriekl
választották meg (1787—1790) igazgatójuknak. Utolsó évei
ben gyengélkedése miatt már Klutsovszky is praieoeptort
tartott maga melliett. Banyovszky György voit ez, ki már
Bozzay idejében is olt volt Nemeskéren. Feleséges ember,
de köz;elebbrö; nem ismerjük. Talán Baiiovszky Istvánnak
a fia vagy unokája, aki 1707—1711 Simonyiban volt tanító.
Banyovszkyval Bozzay még Menlslielyröí is levelezett.
"Perlaky Dávid idejére esett Wittnyédy János jeles ügy
védnek, föídbirtokosnak és kerületi felügyeionek halála is,
akiben Xemeskér is legnagyobb patrónusai veszítette ed.
Wittnyédy 1776. máj. 7. még Egyházaslietyén volt jelen
Enessey Rozinával, Kálldy János özvegyével. Berzsenyi
Dániel keresztelőjén mint keresztapa. Xemeskéren is 1779.
vezető szerepe volt Bozzay elbocsátásábain. 1781. máj. 10-én
is a már 79 éves férfiú jelönvoit Sopronban Perlaky Gábor
l)üspökkel és Szcmerey Sándor nemeskéri kurátorral, hogy
a fentebbi Jeszenák-hagyaték ügyében tárgyaljanak. És
július lü-án ez a derék munkás férfiú két heiti betegség
után felügyelői liivatalának 27 évébeai keményegerszegpi
kúriájában elhunyt. Öt is a nemeskéri sírboltba temették
kilenc évvel korábban elhalt hitvese, Ungier Terézia mellé.
A gyászbeszédeket a két Perlaky, Gábor és Dávid mon
dották. Nyomtatásban ezek nem jelenlek meg.
Wittnyédy utódjának a megválasztása igen erős küz
delmet támasztott a kerüieLben. Perlaky (iábor püspök
előbb báró Calisius Frigyes tabi földesurat és Jeszenák
Pál jogtudóst, majd pedig midőn ezek a jelölést nem fogadIák el, saját rokonát, a még csak 38 éves pesti táblai ügy
védet Matkovich Pált ajánlotta, aki Tompos Baiázs esperes,
a püspök sógora korteskedésével s különösen a tolnai egy
házak szavazatával meg is nyerte a szavazatok nagy több
ségéi, ami ellen azonban Dunántúl világi uraá nagy tünteléssel tiitakoztak és Perjakyiuk nagy küzdelmébe került,
míg a kedélyeket lecsendesítette. A szavazatokat 1781.
nov. 1. bontolták fel Felpécen, ahol a nemeskéri artikuláris
egyházai Horváth László, Mesterházy István és Káldy Pál
képviselték. Ezek sem Matkovichra szavaztak. Az ö ielöltjük Csáfordi Tóth Pál volt. Lelkészük Perlaky Dávid,
mini közelről érdekejlt, úgy látszik, nejn akart részt venni
a zajos kerületi gyűlésen. Bátyjának, a püspöknek dolgai
miatt azután tőle is elidegenültek az artikuláris egyház
külső világi urai. (Egj'et. levtár V. 109. a. Gamauf Memorabilia I. 206. Payr S. Hogyan választották Matkovich PáU
felügyelőnek".' Evang, Lapja 1928. 47—49. sz.)
A választási viharok között azonban örömhír is érte
az evangélikusokat. Ráth Mátyás lapja, a pozsonyi Magyar
Hírmondó 1781. okt. 20-iki számában közölte először II.
József Türelmi Reaideletének a hirét és tartalmát. Domokos
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Ferenc kapolcsi ügyvéd és kiváló ovang. patrónus Pórszalókról nov. ü. írja Wilffinger János kapolcsi lelkésznek,
hogy a 81-iki novellái küldje ál Köveskálra is, hogy mentől
előbb többen is megvigasztaltassanak. De a vármegyék
még igen húzódoztak annak kihirdetésétől. líl lehet gon
dolni, micsoda örömet keltett ez a magyiar protestánsok
körében és micsoda l'ielháborodást a klérus által vezetett
vármegyékben. Nemeskér is bizonyára őszinte örömmel
logadta 11. József rendeletét, bár előre lehetett látni, hog>,az artikuláris gyülekezetek most elveszítik etldigi jelentő
ségüket, midőn a protestánsok ezután más helyeken js
építhettek templomot és iskolát, ahol száz család lakott
együtt és elég anyagi erejök volt. Bizonyosra vehették,
hogy a volt anyagv'ülekezelek most ismét önállósulni fog
nak és elbúcsúznak Xemeskértől. (^Fábri-Boz. napló 255. 1.).
Vasmegyében is a TüreJmi rendeletet csak 1782. jan. 15.
l)ublikálták Szily János szombathelyi püspök nagy fájdal
mára. So])ron vármegye teirmészetesen még későbben hir
dette ki. A r. kath. e,speresek utasítást kaplak, hogy tilta
kozzanak a megyegyüléseiken. Gróf Zichy Ferenc, győri
püspök szerint nem lehetett őfelsége szándéka hogy a
kemény szükségből zsellérneik befogadott protealáns ültetés
a Mária földjén az eg^'edül üdvözítő veitést akadályozná
gyors növekvésie áltaF. Sopron megye Nemeskéren 1782.
márc. 18. tartott gyűlésén csudálkozott azon, hogy most
béke idején kedveznek a nem katholikusoknak s szerintük
az usus tiltja, hogy nem katholikus hivialall viseljen; a
ivem egyesült görög-keletiektől pedig, amilyenek Sopron
ban nagyobb számmal vollak^ megtagadtak minden jogot.
Azt a boszuságot, melyei a humánus érzelmű, felvilágosult
Habsburgnak ez a rendelete, a klérus által vezetett vár
megyének okozott, jól megérdemelte. Hiszen eddig az
eretnekek megalázó boszantásában keresték g^'önyörüségüket és a protestánsok vég^íö pusztulását jövendölték.
Csak Somogv niegye fogadta köszönettel a rendeletet. (Marczali H. n . József kora H. 226.)
Xemeskér filiái közül Nagygeresd mozdult meg elő
ször. Hogy a megkívánt száz család meglegyen, hozzácsat
lakozott Kisgeresd, Jánosfa, Bépceszemere, (^sér. A volt
anyagyülekezel, Nemesládony és ennek filiái: Tompaháza,
Berekalja, Pórládony, Szenfgyörgy, Sajtoskál és Mester
háza csak később csatlakozlak Geresdhez. 1782. nov. 12.
indították meg a hivatalos eljárást, A locsmándi egyház
megye r. kath. archidiakónusa, Polteret .\ntal és Polyi
Jáinos kiküldött biztos jelenlétében történt meg az evaiig.
családok és a felajánlott összegek összeírás,a. .\ volt nemes
kéri kurátor Iváldy Mihály özvegye, Unger Judit és Gerber
Mihályné Horváth Judit két-két hold földet adományozott
az anyásuló gyülekezetnek és 178;i. ápr. 10. juegérkezvén
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az engedély, máj. 10. alakult me§ a gyülekezet, aiiuikor a
Xenieskérlöi való elválást is kimondták éS jún. 15. már
Horváth János pajtájában prédikált új lelkészük Tatay Pál,
aki most jött meg Wittenbergből s Perlaky püspök előtte
való nap avatta fel Xemes.kéren. Unokája volt ez Talay
Istvánnak, aki a templom elvételekor 1714. voll Nagygeresd
utolsó lelkésze. (.Farkas M. A nagygeresdi ev. ehk. tört.
2 4 - 2 7 . 1.).
.\ régi emlékek és a régi buzgóság hascmló módon
támasztotta lel a másik két egykori anyag\ülckezetet is:
1785-ben a büki és 1793-ban a felsőszakonyi eklézsiákat.
Így fogyott a régi népes artikuláris egyház lélekszáma és
anyagi ereje évről-évre.
Az időknek ezl a változását Xenieskéren Perlaky Dávid
lelkész nem minden aggodalom nélkül látta. Már Balog
Ádám és Bozzay György is panaszkodott, ho,gj- nem tud
megélni a lelkészi jövedelemből. Bozzay Mencshelyről azl
írta Banyovszky rektornak: Hog\' Xemeskérről eljöttem,
nem bánom. Ottan nagy költséggel kellelt éüaiem, a jövödelmem pedig kevés volt. Sok ember járt a házamra. Bort,
gabonát pénzen kelleti vennem, g\aimölcsöt hasonlóképen.
Mentselen bort, gabonát pénzen adok el, a g\'ümölcsből
is bővelkedem. A pénzbeli jövödelem kevés, de a költség
is kevesebb, mint sem Nomeskérett.; Hasonló tapasztala
tokat szerzett Perlaky Dávid is, aki itt el is adósodott,
kénytelen volt kölcsönpénzt felvenni a gyülekezettől. Lehet,
hogy a nősülése s az újabb háztartás járt nagyobb költ
ségekkel. Perlaky ugyanis 1782. itt vette feleségül Simonyi
Zsuzsannát, Simonyi János főhadnagy nővérét. Egyetlen
leányuk, Judit azonban már nem itt, hanem Komáromban
született.
A jövendő is méltán aggasztotta a jeles fiatal lelkészt.
Nagygeresd a filiákkal már elszakadt Nemeskértől és Bük
és Szakony is készülődött. Nem volt csuda tehát, hogy
midőn a feléledt ősrégi komáromi gj'ülekezet első lelkészül
meghivta, Perlaky Dávid ezt elfogadta. Püspök bátyja miatt
a világi urak itt elhidegültek tőle, Komárom pedig még
azt a feltételt is elfogadta, hogy Perlakynak a nemeskéri
gyülekezetnél fennmaradt 800 forint tartozását kifizette.*)
Komárom mint városi hely és irodalmi központ is von
zotta Perlakyt. Hamarosan együtt szerkesztették Péczely
József ref. lelkésszel a Mindenes Gyűjteményt. Nagyobb
irodalmi munkásságát is Komáromban kezdte kifejteni.
Nemeskér azonban igen sokat veszített vele. A virágzó
artikuláris hely, midőn most a Türelmi Rendelet kiadása
után oszladozni kezdett, Perlakyhoz ós a régi püspök
lelkészekhez hasonló nagy papolöd;t többé már nem igen
*) Kemény K. A komáromi ev. egyházközség múltja. 11. 1.
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kapott, bár ezután is voltak közlük jeles férfiak. A virág
zás után a lassú hanya;tlás k()rsza.k^ állott be, cic a buzgó
ság ebben som biányzott.

NEGYEDIK RÉSZ.
Nemeskér a Türelmi Rendelet után.
1781—1932.
XI. Nemeskér a szűkebb határok között. A leányaitól
magára hagyott anyagyülekezet.
a) Az átmeneti évek. A kisegítő Bertók György és a riagy
elődökhöz méltó lelki vezér, Bachich István. A megyeház
áthelyezése Sopronba.
Perlaky Dávid 1783. május 21-én búcsúzott el a ncmeskériektől. Lelkész nélkül a még mindig nagy gyülekezel
nem maradhatott. Meghívták teíhát kisegítőnek a nyugta
lan vérű, hányatott életű és öregségében mosl is állás nél
kül élt Bertók Györgyöt. Ez a szerencsétlen ember 1729.
Domokosfalván születelt. Tanult Vesén 1745. Győrött 1748.
Sopronban 1754. Rektori hivatali viselt X. Dömölkön neg\'edfél évig. Várpalotán négy hónapig, ahonnaai lelkész
nek hívták meg 1759 Ajkára Szala,i Mihály helyébe. Ba
log Ádám avatta fel Nemcskéren axig. 15. A keme.iiesaljal
esperesek Ajkán az egyház látogatáson 17()1. febr. 16-án
meg voltak vele elégedve. Pintér János és BoUa Ilona öreg
ajkai lakosok bemondása szerinl ö irta itt össze 1763. az
ajkai lelkészek sorrendjét. 1765-ben Xagyvázsonyba, meni
Dubovay János helyére, innen pedig 1771. Bakonyszenllászlóra, de itt csak két ével löllöll. Ezután csak ideig
lenesen lelkészkedett több helyen, így Malomsokon és
Várpalotán is. Ez utóbbi helyen a püsipök megbízásából
ő iktatta be 1778. dec .8. Horváth Sámiuelt, a gv'ülekeziet
új lelkészét is. így hívták meg, öt rövid időre 1783. Xe^meskérre is. Itteni munkáját nem ismerjük. A hívek alig
voltak vele megelégedve, mert nagyon siettelték a lelkészválasztást. Klutsovszky rektor ezzel az eléggjé csípős epigrammával jellemezte Bertók Györgyöt is:
Paucis svavis homo eslj uxoris acerba catasla,
Ingenío docilis, moestitíaeque studens.
E szerint a szerencsétlenségében a felieségének lehetett
(Hrabovszky Gy. Presbylerologia 1. Il.j
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Xeineskér már egy hónai) alatt megválaiSZtolta és be is
iktatta új lelkészét, Bachich Istvánt, a volt soproni tanárt
és iharosberényi lelkészet. Maga a püspök, Pea-laky Gábor
iktatta be, úgylálszik, szükségét érezte, hogy öccsének vá
ratlan korai távozása után megjelenjék Nemeskéren. Beiszédének tárgya: «Mi légyen a Lelki Pásztor köbelesséige,,
miként kelljen a Gyülekezidtnek akkor magát viselni s
mi okozza a nemeskéri Sionnak szakadozásá^t?» Különösen
nz utóbbi kérdés tárgyalása volna érdekes, de l>es/jéde
nem maradt fenn. Bozzay távozása óta tagiadhatlan, hogy
volt két párt a gyülekezetben. Perlaky Dávid is a fenn
maradt beszédében «lágy melegségről* beszélt. De lehet,
hog>^ a püspök csak a filiák anyásításáról és különválá
sáról beszélt. Az új lelkész Luk. 16, 29, 31. v. a l k j á n ,
azon népnek boldogságái'ól beszélt, melynek Mózese és
jirófétája vagyon.»
Bachich István személyében Nemeskér a nagy elődök
höz méltó kiváló lelkipásztort nyert. Réígi vend családból
származott, amelyl talán roKonságban állott a horvátok
cgj'kori buzgó reformátorával, az írói munkásságával is ki
tűnt Buchich Mihály nedelici és belicai ©vang. lelkóssziél.
Bachich István Tesanócon, Vasmegyében 1749. dec. havá
ban született Bachich István és Faxka^s Zsuzsanna szülők
től. Két évig Xemespátróban tanult a jetes bibliafordító
Kuzmics István surdi lelkész és Kozma Miklós pátrói ta
nító idejében. Sopronban, ahol Hajnóczy Samuéiig Vietorisz
Jonatán és Farkas Ádám voltak a tanárai, oly jól tanult,
hogy a felső osztályok elvégzé.ve után mint húsz éves ifjút
17()9. a deklinislák vagy principisták tanárának választották
meg. Sopronban tanított hét évig s innen hivták meig
Iharosberénybe, Somogy meggyébe lelkésznek. Perlaky Gá
bor püspök avatta fel lelkésznek 1776. ápr. 23-án. Nemeskérre bizonyára a soproni ismeretség utján hivták
meg. 34 éves volt a legszebb férfi korában, mikor itt az
állását elfoglalta. Az esperesség és a kerület is korán meg
becsülte. Már az 1786. ápr. 25. tartolt nemiesdömölki gyúló-,
sen, ahol az eddigi három (győri, kemenesaljai és tolnai
esperességből 13-at szerAieztek, Bachichot a soproni alsó
esperesség konszeniorának választották meg. 179r)-ben pedig
főesperesnek (prosenior), hogy a soproni felső egyházme
gyétől teljesen független legyen. Az 1791. évi pesti zsinat
nak tagjává is megválasztották a feljpéci gÁ'ülésen, de
•'názi bajai jniatt» nem mehetett el. A téthi gyűlésen 1798.
egyházkerületi könywizsgiálónak választották. Hrabovszky
Sámuel halála után a püspökségre is kandidálták. Mint a
kerület egyik legjobb szónoka, ő temette 1802. Perlaky
Dávid dömölki esperest, a volt nemeskéri lelkészt. Kkkor
mondott gvászbeszéde nyomtatásban is megjelent. (Hra
bovszky Gy. Pa])i Tükör 21. Presbyt. I. 15. ].).
10
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Hívei is szerették, hizalominal voltait iránta, amint ezt
például Meslierházi Ferencnek 1785. aug. 12. fieleséigc halála
alkalmával Mesterházáról írt levele mulalja. Szeimerey Sán
dor felügyelő halála utáin soproni harántját és komáját.
Frusinszky Józsefet a vármegye esküdt bíráját, a soproni
konvent tagját választattál meg. 178()-ban már ö az elnök
társa s az maradt 1805. bekövetkezett haláíláig. Prusinszky
Szilsárkánynak is felügyelője volt. Xémeth Mihály sárkány!
birtokosnak, az Esterházy urodalmak inspektorának öz
vegyét, Dnkai Takách Sárát vette feleségül s így volt ő is
sárkányi compossessor.
II. József a vármegye székhelyéül Sopron városát jelöUe ki s így a jneg>'ei Usztviselők és szolgák, akik oly sok
kellemetlenséget okoztak az artikidáris egyházniik, most
elköltöztek Xcmeskérröl. A megyeháza majgántulajdonosok
kezébe került. A vármegyei tisztviselők 1781. még azért
kértek a győri püspöktől külön jilébániát Xemoskérre. hogy
hogy az olt lakó tisztviselők minden vasár- és ünnepnapon
misét hallgassanak és a rabok is több vallási vigaszlalásban részesülhessenek. Tehát biztak benne, hogy továbbra
is Xemeskér marad a székhely. De 178(5. II. József rende
letére Sojjronba kellett beköllözniök s a szép nagy me,g.veházál 1789. a vármegye eladta. .Xemeskéri Kiss Pál s
utána Inkey József voltak a vármegyeházát Lakó ulolsó
nemeskéri földesurak. Inkey a 100 katasztrális hold bir
tokát a várnak nevezett kúriával együljt 1870. eladta id.
.Mechle József soproni kőfaragómeslernek, akitől fia., ifjabb
Mechle József örökölte, líttől a kastél3't és szép |)arkot a
birtokkal együtt 1908. Weiss l-"ülöj) gabonakereskedő vette
meg, aki ezí a birtokot az ujkéri határban vett 80 holkl
földdel együtt 1917. parcellázta ,s nemeskéri. lövői és uj
kéri gazdáknak adta él. .\ megyeház 200 éves féilkörü előépületét, sok szomorú rab siralomházát, tulajdonosa.. Kis
Ferenc bontatta le. .\ park szép fái is áldozailúi estek az
újításoknak. .\ nemesi kúriához villaszerű erdei major i.s
tartozott. Díszkútjának faragott kövei most szanaszét hever
nek. Egyiken még jól olvasható az évszáimos la.tin vers:
Auxiliante Polo Triloni muneri iarga
l-'oniis véna fluit, gratia lausípie Deo.
(1797. .\z líg segítségével és Tritonnak, a vizek istenének
bőkezűségéből csergedez a forrás ere. Hála és dicsőség!
Istennek.^ A vár egykori nagytermének 200 éves díszes
kályháját a megye 1929. váltotta vissza (500 pengőért s a
levéltár termében helyezte el. (Mohi A. Lövő tört. 100.
és 238.^
Prusinszky még minit megyei esküdt ismerkedett meig
a nemeskériekkel. Bachich esperes példás rendet mutatott
gyülekezetének kormányzásával. .\ gondnoki, pénztárosi,
jegyzői és e.xaklori hivatalokat arra való férfiakkal töl-
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lőtték be. 1787-ben Prusinszkj- inspektor meUtett nemzetes
vilézlő Meslerházj' István volt a kurátor, nemz. vit. Gyarmathy (iyörgy a jegyző, a kél nemeskéri exaktor pedig
nemes Luka Ádám és nemes Kis József. E/jck helyétoe
azután Musay György lép 1788. mint nótárius, 1792. mjnt
kurátor.
'
'
Anyagilag is még jól áll a gyülekezet. 1787-ben ax.
akadémiára készülő Kiss Dánielnek és volt lelkészük
fiának, Balog Istvánnak stipendiumot sza,vaznak meg a
Jeszenák és másféle aJiapítványokból. Az utóbbi két aranyat
vagyis 9 forintot kapott évenként. Az instans kaiudidátus
Kis Jánosnak még 1808. is évenként 12 forintot adtak a
Jeszenák-féle alajjílvány kamalaiból díjpénzül. A csőngei
gyülekezetnél 200 forintjok volt elhelyezve, de mivel már
három év óta nem fizettek kamatot, 1795-ben megintették.
Xemes Lochi Pénzes László is adósuk volt, de alsósz^opori
Skriba László és Illyés László utján lefizette 1797. a tar
tozását.
A régi áldozaitkészség a szűkebbre szorult gyülekezel
tagjaiban is meginaradt. A 157 fontos kisebbik harang 1798.
megromolván, e helyett Pfisternieisler P>renc kőszegi
harangönlővel háromszor akkorát önteltek 413 font súlyo
sai*, úgyhog^v jnost a 232 ,fontos régi nagyobb harang íetl
a kisebbik. S az erre szükségics 255 forint költséget önkén
les adományokból gyűjtötték össze, pedig! ekkor ugyancsak
nagy ára voll a pénznek. .\z adakozók név.sorából ismer
jük Xemeskér s a megmaradt filiák akkori kiválóbb tagjait.
Az Ágoston, Bak, Cséri, Fördös, Fribirt (Frühwirth), F á i r i ,
l-"arkas. Halász, Horváth, Herényi, HeidJein, Igaz, Kemény.
Jágodits, Jankó, Joó, Kováts, Kiss, Lukáts, Luka, Lasznyi,
May, Mayer, .Mészáros, Molnár, Musay, Nagy István, Xémeth Mihály, Patyi (Patthy), Somogyi, Szarka, Skriba,
Szilvágyi, Tóth Pál, Tankó, Tompa, Tömből, Takáls.
Tzutzor nevek szerepelnek Xemcskéren. Folíiőszoporon
pedig: Biró, Gitzy, Horváth, Joó, Király, Major, Mesterliázy. Mészáros, Simony, Skriba, Szilvágyi, Tsaplovils.
.Vlsószoporon: Ágoston, Bentsik, Tsupor, Gyarmathy,
Huszár, Halász, Horváth, MoAnár, Xagy János, Xémetli,
Perlaky, Paloza, Simonyák, Skriba, Székely, Szopori.
Helyén a Helyei, Horváth és Somogyi nevek.
Xagygercsd után 1785. már Bük is anyae,g>'házzá lalakuir, de ekkor Alsószakonyba még exaktorokait választottak
a nemeskéri konventen. 1788-ban sajnálattal, de megértés
sel veszik ludomásul. hogy Mesterháza és Sajtoskál is
Xagygeresdhez csatlakozott. Ez a két fiJia ug^'anis nehezen
váll meg Xemeskértöl. Midőn a gere&diek templomot é])ítellek. Mesterháza és Sajtoskál kimaradt az engedélyt kér
vényező községek közül. Xémel.\' silány okok mialt> —
mini a gerestliek mondták. S az ok nem lehetett más, minl10*
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hogy néhány család továbbra is Nemeskérhez akart tar
tozni. 178()-ban Sághy főbíró künnjárt a falvaikban, hogjs'
a Helytartó Tanács rendeJete szerint minden község va,lamely anyagyüliekezethez csatlakozzék. Mesterházára és
Sajtoskálra már nem volt ideje kimenni, hanem Sopronba
visszatérvén már csak útközben kérdezte meg Meslerházy
István prókátort s ez maga is Mesteaházán a nemeskériek
pártjához tartozván, úgy mondta a főbirónak, hogy a kél
községnek Xemeskér az anyaeg^vháza, pedig állítólag arra
kérték őt: keresse módját, hogy ez a kettő Xaig;>'geresdhez
affiliáltassék. Xagy per lett ei>böl. Mesterháza két család
kivételével, Sajtoskál pedig egészen Geresdhez csatlakozotil
s Nemeskérnek többé nem fizettek. Prusinszky József ne
meskéri felügyelő 1787. jan. Ili. bepanaszolta őket a vár
megyénél. Depulatiót kiildlek ki s a főbíró jelentése alapján
a két községet a járulékok fizetésében elmaraíiztalták. De
Csáfordi Tóth Pál geresdi feilügyelő 1788. aug. 10. újra
folyamodolt. Krre 1789. júl. 1. az összes evang. lelkészekel
a megyéből Sopronba idézték s kihallgiatták. Majd Kramaríts szolgabíró 179(). máj. 19. Artner Farkas assessor
és Várallyay György fiskális jelenlétében Mesterházán
vizsgálatot tarlf)tt s ennek alapján a megyei köZigN-ülés
Mesterházát és Sajtoskáll Nagygeresdhez
tartozóknak
mondta ki, mivel résztvettek a geresdi tempJom építésében
s csak eg^-kél ember nem akarta a csatlakozást. ^Farkas
M. A n. gei-esdi ev. ehközs. tört. 58. 1.).
179;i-ban azután Szakony is elszakadt és önállóvá lett.
Sok lett Xemeskéren a tempiomban s az iskolában az üres
hely, ami nyomasztólag ha,totl. .\ filiák elszakadozása után
a messze Tolnából Sárszenlhirincről feljött Nagy István
püspök 1797. aug. 24. tartott Nemeskéren eg\'házlál<)gatást.
A buzgó Bachich esperes vezetése alatt ilLló gyülekezetet
bizonyára rendben találta. .V püspök a lelkész gabonajövödelmét, mely a jobb években sem volt a terméssel eg\ütl
több 60 köbölnél, kevésnek találta, ezért a stóladíjakat
emelték valamivel: esketés 30 kr. ha a vőlegény vidéki,
1 frl, egyházkelés 20 kr., teiiietés i)rediikációval l frt, ha
búcsúztató kivántalík, ezért külön l frt. A mesternek is a
vidéki halottak kiséréseért 7 garast Ítéltek meg.
b) Az iskola. Banovszky, Bellicz, Vásonyi, Takáts és Kováfs
tanitók. Bachich esperes utolsó évei.
Az artikulárís egyház megfogyatkozását az iskoLa és a
tanítók is nagyon megénezték. .\ jeg_yzőkönyv szerint 1797.
annál könnyebben adakozhattak a soproaii alinnneumra
Hails Péter professzor kezeihez m i v e l ez esztendőben a
mi sajál localis alnmneumunk üresen maradott*. De bíztak
benne, hogy újra felállíthatják. I80r)-ban pedig már azt is
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elhatározták, hogy az iskolaház kisebbre csiiiállassék.
Ugyíuielikor, mini oly sokszor, a tcinplioiiilelőnek is kellett
a melioratio, a javítás. Tanítói gyal<rabban változtak. Banovszk}' György (talán B. István fia, ki 1707. simonyi tanító
volt) már Kliilsovszkynak is segécltiuiítója (praeeeptora)
volt. línnek korán 1780. jan. 25. bekövetkezett lialála után
öl éven ál egy nagy buzgalma és lehetséigü it'jú B e l i e z a i
B c l l i c z Jónás volt a nemeskériek rektora. A komáronimegyei Kocs községhen született 1764. nov. 10-én s itt
tanult a rhetorikáig. Már 16 éves korában segédtanító voll
Sárszentlörincen. Sem Pozsony, sem Sopron nem fogad
hatta be az alumnusok közé. Bokona, Kuesera Márton
vadosFai lelkész ajánlotta 1786. Szentandrásra tanítónak,
de niivel orgimálni is ludolt, kél hónap múlva xnár Ncmeskérre hívták meg. A naigyra hivatott Í2 éves ifjú bizonyára
íll is híven megfelelt hivatásának. De már 1792. nagyobb
fizetéssel Nagygeresdre hívták, meg, innen pedig 1799. Szent
antalfára lelkésznek választották. Kedves, bizalmas barátja
lett Kis János püspöknek s az életrajzát Karsay Sándor
írta meg. 1816 megjelent Ker. halotti énekeskönyve 1877.
4-ik kiadását is megérte. A siketnémák sejgílésére serkentő
prédikációja pedig Chászár András mellkópévei Kassán
1801. jelent jueg. A tanítóképző szemináriuimot is ő indílvánvozta már 1826-ban. (Kis J. Emlékezései 231. 385. M.
Prol. Ehtört. Mon. Bpest 1880.)
íme ilyen kimagasló férfiú is volt Klutsovszky után
Nemeskér szerény rektorai között, de csak öl évig tudlak
megtartani. Az alumnusok csonka tornyából szép kilátás
nyilt előtte Xagygeresd felé. Beliczay mint kemeneshőgyészi
lelkész és esperes hall meg 1845. dec. 19-én. Xeje, Nagy
Bebekka és gyermekei is méltók voltak hozzá. Mini Kis
János említi, Bellicz helyeit a Beliczaj' nevet magyar
nemesség birtokában levő rokonaival való összeköttetése
alapján vette fel és ő is élt a nemesi jogokkal.
IBeliczay távozása után 1791. nemes V á z s o n y i Dániel
volt szendi tanítót, a hányatolt élettí Vázsonyi Sámuel lel
kész fiát, a jeles Vázsonyi Márton vadosfai lelkész és Dobner Borbála unokáját, hívták meg Xemeskérre. Ez tíz évig
tanított itt s meg voltak vele elégedve. Az ő idejében keve
sebb volt már a diák, az alumneum is megszűnt, de bíztak,
hogy újra felállíthatják. Az 1797. évi jeg^'zőkönyv szerint
alumnusok nem levén, fogyatkozást tapasztaltak a reggeli,
déli és esti harangozá&ban. De Vázsonyi rektor magára
vállalta ezt a máterbeli gazdáklót adatni szokott harangozó
kenyerekért, amel^^ekel neki is megígértek. Ez a jó tanító
adott szállást sokai hányatott, megöregedett és heíy nélkül
maradt édesatyjának, Vázsonyi Sámuelnek, aki Téten, Csikvándon, Dabronyban, Vázsonyban, Vanyolán, Earádon,
Várpalotán sat. szolgált mint exuláns prédikátor s végül
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1795. l'iáuál laláll meiiicílckhclyet. Ncmieskéren hall meg
1797. febr. (i-án. Bachich esperes inondotl lelflle prédi
kációi és IjiK'suztatól. Vázsonyil 1801. a szalonaki iicmcl
gyülekezői hivla meg lanílójának s ö ezt az állási el is
fogadta. Később Felsölövőn és Lebenyben is volt tanító.
Vázsonyi lemondása után a nemeskériek azonnal kan
didálták a helyére: Kováts István neniescsói, Károli
György uraiujFalui és Veréb Pál t'arádi tanítókat. Tgyanckkor a tanító jövedelmét így álla])ílotlák meg: készpénz
50 Irt, bi'iza 15 és rozs szintén 15 mérő; minden 'háztól
5 garas, esztendei didaclrum pedig 1 frl; minden gyer
mektől egy szekér fa s ezenfelül a konventtől négy szekér
fa; minden sátoros ünnepen a második erszény; a belső
halottak kíséréséért 7 garas, ha az éjszakai és nappali
éneklés kívántatik ,ezért is 7 garas; vidéki halottért 7
garas, az éjszakaival 10 garas; a harangozásért, míg az
alumneum vissza nem állíttatik, minden háztól egy ke
nyér; két helyen való rétecskék haszonvétele, szalmái szük
séglete is egyik-másik szólítalván, kiterem; gyónás alatt
éneklésért az adstatio rendeltetik.
A három kandidátus helyett azonban a. jóhírü, fiatal
T a k á t s J á n o s várpalotai ta.nítót hivták meg, akinek
])róbatevése (fontos ebben az orgonajáték^ jól sikerülvén.
1801. júl. 20. már be is iktatták hivatalába,. Kz a 'mórj,
fejérmegyei születésű Takáts János a jeles Hrabovszky
(iyörgy neveltje volt a várpalotai árvaházban. Patrónusa
Kissomlyóra is elvitte magával 1795, s ez lett itt is aiz
első az ly árvaházban és ailumneumban. Majd a győri
alumneumba s azután a po-^sonyi líceumba ajánlotta és
helyezte be Hrabovszky. Iskolái befejezése után 18(X) ta
vaszán Várpalotára hivták preceptornak az árvaházba. Itt
érte őt Xemeskér meghívása. Takáts Jánosban is tehát
kiváló készültségü tanítót nyert a gyülekezet. Nagy kár
volt, hogy már négy év múlva elvesztették. 1805-ben a
szakonyiak édesgették magukhoz bizonyára nagyobb fize
téssel. 181(5-ban is ezek között munkálkodott és pedigi
Hrabovszkv szerint nagy dicsérettel. (Hrab. Gvmnasiologia 191, 1.)."
Takáts után most földijüket, K o v á t s P é t e r t vá
lasztották meg tanítónak és orgonista kántornak. Xemeskéren szülelelt 1768-ban. Sajátörökségü földjei voltak a
nemeskéri és szopori határban. Szülőhelyén és Sopronban
tanult a rhetorika osztályig. Tanító volt rövidebb ideig
Tésen. Xagygeresden, Faradon, Uraiujfaluban, Doroszlóban. utoljára pedig i)raeorans mester volt Sárvárott. Már
mint 37 éves férfiút választolta meg szülőföldje, ahova ő
maga is vágyódott. Neje Kováesics Júlia volt. Alig háromi
év múlva már ismét Nemesesó hivla me.g. (Nagy s z ó v o l t
ha valaki nem könyökös mesler, hanem orgonálni is tud).
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El is búcsuzoll ,de annyira szerették falubeli társai, hogy
nzeféscmeléssel is megniaras/itoüák. A javílás ez volt: ki
gabonájál tavasszal és ősszel a prédikátoréval együtt el
viszik a malomba és visszahozzák, a hallgalóságlól járt
négy szekér tűzifa helyeit hatot kap, a harangozó kenyér
helyeit egy oktál gabonát a gazdáktól, a. sajálörökségü
földjeit is niegmunkál,ják és termését behordják, a rétjei
is a prédikátoréval együtt lekaszálják s a szénát behord
ják. Kedves emberük leheletl a tanító, mert a fizetés
emelés falun nem könnyű dolog.
Ez a Kováts Péter volt Bachich munkatársa az utolsó
éveiben. Xemeskérnek jó tanítói voltak most is. Több
régies szokásuk megmaradl a tanítói hivatallal kapcsolat
ban. Így alumnusok nem létében a taiiiló vállalta a haramgozást. A halottak mellett csekély díjért még éjjel is vir
rasztott. Kívánatra bizonyára áriát is énekelt, amint ez
másutt is. például Bükön, szokásban volt. S meg volt még
mindig az adstatio is, pénzgyujtésérl a temploiinajlóba
való kiállás. Teniietési célokra maga a gyülekezet szx-rzett be liat szövétneket, fáklyát s ezek használatáért a
gyászoló felek 10 krajcárt fizettek. Szokásban maradtak
a verses búcsúztatók is, melyeket a lelkész készített és
olvasott fel külön díjazásért. Bachich lelkész búcsuztalójából a liídot tjeién lő levélen fennmaradt egy kis részlet,
mellyel Mesterházán 1785. aug. 13-án Mesterházy Ferenc
elhaíl nejét, Büki Rozinát biicsuztatla férjétől és három
fiától. Inie, ide iktatom:
Mesterházy Ferentz, kedves Uram s Férjem
Harminczhárom Esztendős Éltem Párja s Hivem
Az Isten megáldjon kedves Özvegy Fejem,
Földi élted után majd léssz ismét Szivem.
Mihályom, Zsigmondom, Szerelmes Fiaim
Istentül adatott kedves Zálogaim
Eörsébeth Leányommal volt testi Tagjaim
Legyetek az Urtúl nékem áldottaim.
Jelen s távol levő Uri Rokonságim,
Közelb s távolb való vér-atyafiságim,
Minden renden levő kedves Sógorságim
A keresztség szentsége mellett Komaságim I
Isten már hozzátok, mindnyájan, kik vagytok
Szomszédim, Barátim, kik itt s másutt laktok,
Kedves Hazám főidén és kik eltakartok.
Áldottak legyetek, Isten már hozzátok.

.\ buzgó vallásos Meslerházyak ez ősének Bachich
Istvánhoz írt levele a maga egyszerűségében is megható.
Ime közlöm a jegyzőkönyvben talált ^cédulát : Kedves
liszleleles Uram! .\z elmúlt vasárnapon az l'rnak színe
előtt mind az négyen megjelentünk és véle meg is eg^'e-
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süliünk az Szuiil Valsorábaii. Az Islciiiiek lilkos bölts
lanálsa naí^y. Tegnapi nai)()n mindeddig tsak Oigy ;\l!al)olban voll Szegény Feleségein. Az estve haza jöüeini a.
Iselédeklül az mezzőrüi. Szépen minden-ekei líilcMn clkérdezelt, azulán imádkozlunk. nagyon megnehczedeU és lí
óra lájban az Teremtője egy szé]) boldog halál álla! niiagának lölünk clvelte. Azérl édes kedves TiszlelelesUram.
holnap tlélulán ne sajnállya, jöjjön le hozzám és uloJsó
liszlességét adja meg néki. Az Meslerl pedig kére.m igen
szépen, valami két Deákkal küldjö le még ana hozzáini.
Alkalmalosságol nem küldhetefe. mert ninls semmi
módom benne. Ezek ulán az Isten áldja meg ides Tisz
teletes Uramat. Die 12. Augusli 1785. Mesterházán, ^hlra(dok igaz jóakaró liszlelöje Mesterházy Ferenc s. k. P. S.
Hogyha az asszonyt is (Bacliich pajjnél") lehozná vélie
Tiszteletes Uram és Szoporról Gyarmatyné Kománk .\szszonyt. Ezen Cédulám adassík Tiszlek'tes Xe.meskéri .\uguslana Konlessió örállójának, nekem kedves Lelki
Atyámnak bölsületlel Nemeskér.)
Mint Baehich lelkész és híveinek viszonyára jellemzőt
közlöm e levelet. Mesterházy Ferencnek hasonló nevű s a
búcsúztatóban is megemlített fia is oly buzgó vallásos
lélek voll, hogy rossz időben, mikor Gneresdre temp
lomba nem mehettek, ő maga gyűjlötte össze háza.néli)ét
és a szomszédokat Mesterházán és Solnai Sámuel iroll
predikációskönyvéből olvasóit lel elöltük. Ujabb Mester
házy I'erenc adoptált leányát, Takács .luliannál /Paikács
István és Mesterházy Júlia leányát) 1838-ban Hellyéssy
Sámuel vette feleségül és így szállott Solnai könyve Hclyéssy István simonyi lelkészre.
Bachich lelkész nemcsak verses búcsuzlalókat írl, sok
szor lalán invíta Minerva, hanem kiváló egyházi beszédeket
is mondott. Mint a kerület egyik legkiválóbb szónoka voll
ismeretes. Perlaky Dávid dömölki esperes felelt mondott
egyházi beszéde nyomtatásban is megjelent. (Vesziirém
1802.). A váratlan korai halállal szívszélhüdésben 48 éves
korában elhunyt jeles lelkipásztorra a bevezetésben V.
Móz. 32, 48. versét alkalmazza: M e n j fel az .\barim he
gyének Xebo halmára . . . és nézd meg a Kánaán földét...
és halj meg a hegyen». S azután a rendes Reminiscere
vasárnapi evangélium (Málé 15, 21—28. v.) alai)ján beszél
A véletlen halálnak siralmas és örvendetes neméről'
nagy szónoki erővel, szép logikus rendbe szedell és jó
magyarsággal írott szívhez szóló, meleg viga;sztaló beszéd
ben .Utána még Gödör György uraiujfalui lelkész mon
dott gyászbeszéclet és Zigán János kcmeneshőgyészi lelkész
hosszú verses búcsúztatót.
Bachich esperes is, aki soha egy kerületi gyűlést el
nem mulasztott és sokszor vett részt fontos kiküldetések-
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ben, korán kezeié érezni az évek terhét. Voltak öröm
napjai is. Derék fia, Bacjiich József, ki a harangönüö
szerződésén 1798. szere]>el először mint tanú, utóbb a
vármegye esküdtbírája (asscssor) és a soproni ev. kon
vent' tagja volt. Leányát ,Annát, a felsődörgicsei születésű s
külföldi egyetemen is járt meszleni lelkész, Horváth Péter
vette feleségül. Gödör György uraiujfalui lelkész eskette
össze őkel 1807. jun. 3-án a nenieskéri templomban. Ek
kor mondóit esketési beszéde nyomtatásban is megjelent.
(So])r()n, 1807. Sziess A. J. 1(5. Megvan a soj)roni bencések
könyvtárában.) De alig három év múlva anár gyász borúit
a ])api házra. Ba<-hichot vizibetegség döntötte ágyba és
hosszabb szenvedés után 1810. aug. 30. halt meg. (Ivgyik
utolsó bejegyzése volt a jegyzőkönyv utolsó lapján: Az
1810. eszi. Xemes Somogyi Pálné Nemes Hetyei Judith
asszony ajándékozott egy keresztelő viznek való jeles
l"'veget. ' Halasy Mihály nag\'geresdi és Gödör György
uraiujfalui lelkész prédikált felette. Özvegye, a so|)roni
Kroyer Zsuzsanna, békességgel hagyta el a ])aplakol s ké
sőbb is sok szívességgel volt a gyülekezet iránt.
c) Kontor János, a kisegítő öreg pap és Nemeskéri Kiss László
lelkész, a község szülöttei.
Baehich halála után a gyülekezet a Nemeskérrc nyu
galomra vonult öreg lelkészt, Kontor Jánost kérte fol,
hogy az új választásig végezne a lelkészi teendőket. SZÜIQfökíje iránt való szeretetből a sokat próbált, megfáraidl,
szelid lelkű férfiú ennek a megbizatásnalc hait hónapon ál
hűséggel meg is felelt. Kontor János Xemeskéren 1751.
márc. 13-án született Kontor István és ne;mes Szarka Ju
liánná szülőktől. Otthon Klutsovszky rektorsága alatt
majd Sopronban, Necpálon és Modorban lamult. Azután
laníló volt Lehotán ,Xógrád megyében, Surdon Somogvban és Csöngén Vasmegyében. Ez utóbbi helyről Hrabovszkv Sámuel püspök Szendre avatta fel első lelkésznek
178G. ji'ü. 24-én. Majd 1793. Sikátorba és 1798. Kertára hi
vatott Bozzay György helyébe. ()rcgség és egyéb erőtlen
ségek miatt lemondott s szülőfalujában, Xomeskéren a
maga házában élt nyugalomban, tíátralevx) járandóságai
miatt több kerületi gyűlésen is |>ereskedett a kertai gyü
lekezettel s itteni utódával, ifjabb Perlaky Gáborrail, a
püspök fiával. Xemeskéren is halt meg 1814-ben. Szűk'ifaluja nagy hálával vette kisegítő szolgálatát. Xémi iro
dalmi emlékei is hagyott maga után. Mint surdi tanító
1781. verses búcsúztatót mondott 'Xemes])álróban nem
zetes Tisztapataky Mihály földbirtokos*) hitvese, nemes
*) Győr is 1781. nov. 1. Tisztapataky nevű presbytert küldött a felpéci
viharos gyűlésre.
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Szálai Julianna telelt. liniu-k kézirata megvan Hrabovszky
(ly. Scriniuni Ant. 1. IV. (S. sz. alatt. Mint naí»y niíMii^z,
előbb egy a niéhekröl szóló ludósílást, körlevelei, azulán
pedig ilyen cíniü munkál a<l()tL ki: A mellekről,, i-ász\l)ől
magyar hazánkhoz alkalmaztaloll legújabb méhé;sz köiiyvelskékből. részből pedig tapasztalásokból veti jegyzések,
melyekéi a közjóra használni kivánó igyekezetből, kiváltképen a kevesel tapasztalt és olvasoU közönségnek oktatá
sára öszveszedetl K. J. Soprrm IcSOd. Sziesz Antal niaraidéki." 8. r. 38. 1. Van Konlornak egy kevésbé ismert munKája is: -Boldogság tüköré, mely azt lárgyazzai. miképen
(ehetne azon tzélt elérni, hogy az egész emberi ne|mzetség boldogabb állapotban legyen, mint most vagyon .Sop
ron, Sziesz maradéki, év nélkiil, 8 r. 192 1. Volt egy Koator István nevű Iraneiskánus is. aki 17115. máj. lö-én latin
halotti beszédei mondóit iTymaviae 1713. 22 la.p I-^slerházy Pál herceg lelett a Kismartoni lemi)lomban. (Hr;))bov'szky, Fajji Tükör 53 1. Presbyl. 324. Petrik. Bib'.graf.
II. 441.).
Xemeskér az üresedésben levő lelkészi hivalall c'sa.k
félév múlva 1811. löltötte be s a falujokbaiu régi nemesi
családból születelt nemes és nenizeles Xeaneskéri Kiss
Lászlói választották meg Magasiból. Virágvasárnaiiján, ápr.
7-én mondóit beköszöntővel toglalta el állását. Öröminiel
jöll szülőföldjére, ahol neki birtoka is volt. S a gyülekezel
benne már tapasztalatokban gazdag, cl'őkclö helyeken mü.ködöll, jeles tehelségü lelki|)ászlort nyert. Kiss I.ászló Xemeskéren 17(i(). fcbr. 9. szülelett Xemeskéri Kiss László
és Horváth .ludit szülőktől. 0 is Klutsovszky tanílványn.
de tanult Trencséuben is három. Pozsonyban két és Sop
ronban hét évig. 1789 végén Pápára hivláíc Szakonyi József
lelkész mellé szcniorális rektornak az illeni espercsségi iskolába. Három év midva Kőszegre távozott s több
mini három évig tanított a deák iskolában íkisgimnáziumbanV Innen a gyengélkedő Hrabovszky Sámuel
püsjjök hívta meg maga mellé Xemesdöiuölkre kápláur
nak. \v/. volt az utolsó, akit Hrahovszky avatott fel 179().
márc. 23. ligy ideig még Perlaky Dávid esperes jnellelt is
Dömölkön maradt, de 1797. Kollára hívták meg rendes
lelkésznek líognár István helyébe. Mint kottái lelkészt lá
togatta ői és gyülekezetéi Xagy István i)üsi)ök 1798. jún.
21-én. 1807-bcn Xemes- és Pórmagasiba váhirszlolták Cserti
Ferenc helyébe s innen Jiienl haza szülőföldjére 1811-l)en.
Feleségével. Szikora Terézzel, a volt komáromi rektor,
majd bakonyszenllászlói lelkész, Szikora Pál leányával Xer
mesdömölkön Perlaky Dávid esperes családjában ismer
kedett meg. Szikora Selmecbányán születeti.
.\z új lelkész kedvééri fizetéséi is megjavították. Az
1811. évi jegyzőkönyv szerint kapott 200 R. toriul kész-
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|)énz(, 70 pozsonyi mérő j^abonát, fele búza, fele rozs, a
gyülekezel jíltal JiicgniunkálaiKló minle,gy 25 mérőre menő
szánlól'öldel, li szekér szénái és sarjul Icrmö réleL G öl tüzir
fái és 2!X) kéve lüzelésrc való zsuijpot, ha azulóbbiaik ndni
elégségesek, akkor a lüzelöl javílni fogják, aiz eskelcslől
1 frl, egyházkeléstől 1 frl, lemeléslől 1 frt. ])re(likáeióval
2 frl és a sáloros ünne|)eken az erszénybeli jövedelmet.
Kiss László már 45 éves éreítkorú. tevékeny lelkipásztor s
a hazájában is kedves próféla voll. Kiváló elnöktársat is
válaszlolt maga mellé a,z 1805. elhalt Prusinszky József he,lyére 1812. Hakody Mihály lócsi birlokos s több urodalomi,nak fiskálisa személyében. Xéhán.y évig a buzgó gondnokok
(iyarmalhv György, Musay György, Alsószopori Xaig Jár
nos, Gyarmalhy János, a törvénytudó Simonyák László
löltöllék be a felügyelő helyét. S agilis, buzgó emberek
voltak a pereeptorok és exaktorok is.
d) Az esperességi és püspöki egyházlátogatás 1812. és 1813.-ban.
Berzsenyi Lajos esperes és Kis János püspök Nemeskéren.
A gyülekezet lélekszáma.
Kél nevezetes esemény volt ez a gyülekezet életében,
meri ezeknek aktáiból ismerjük meg S^emeskérnek a XIX.
század elején volt állajjotát. 1812. ái)r. 23i-án jelenlek meg
Xenieskéren Berzsenyi Lajos esperes, vadoslai lelkész, Alsókáldi Káldy János láblabh'ó. mint Ajkay János esp. felügyelőhelyeltes és Halasy Mihály geresdi lelkész, esp.
jegyző. Jelen voltak még Bakody Mihály ins|)ektor. tek.
nemz. és vil. X^agy István insellér (mérnök) úr. Somogyi
Pál be!ső. Helyei István külső kurátor, Herényi Ferenc.
Skriba l^\M'enc, Igaz János, Molnár Györgj- X'emeskérrői,
Helyey Miklós, Gyarmathy Benedek Helyéről, Simonyák
János .\lsószoi)orról, Skriba József Felsöszoporról, Bögölhy Péter Berényböl s több egyebek. X'agvobb baj vag.v
l)anasz nem voll az eklézsiában. Kiss László lelkész csak
azt emlíletle meg, hogy a lanílólakásig terjedő hátulsó
kerljenek a felső végét az üresedés ideje ala,tt KováLs
Péler meslernck engedték ál. De ezt a változást is hamar,
békésen kiegyenlílelték. Bachichné követeléséi nem ad
hatlak meg, mert teljes nyugla volt a kezükben. .\z esr
peres azt kivánta ,hogy a bibliolheka régi, szakadozott
lajstroma helyett a lelkész uJAl készítsen. Erre nézve Kiss
László lelkész azt jelenté, íiogy a lajstrombaiu felsorollt
könyvekből már sok hiányzik. Jegyzőkönyvbe vették az
eddig még hitelesen soha össze nem írl szent edényekel is
I"]zek között van a nagybecsű Selmecbányái kannám kívül
a so])roni ICdlinger Gotilieb Vilmos által ajándékozott nagy
kehely is 0 fi drágakővel. Balog Ádám ostyának való
ezüst lálacskája A. B. P. N. 1755. hetükkel s egy háromilcés borkanna ónból ugyanezen jelzéssel. .\z 1531}. év-
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számiiiiil jelzcU iiraiiykiiniiáról, melyei Mohi A. ai)álkanonok einlíl (97. I.) I'orrásaiuk sehol nem szólnak. Kz téves
adal. Felje<íyezlck a lelkész és tanító fizetéséi s jiiindr
keltőnek életrajzát. A reggeli könyörgéseken, kivált télen
van Szenlírásolvasás és magyarázat is, vasárnaj) ]>e(lig a
2-ik és o-ik harangozás között katekizáció. A lelkész szor
galmasan leírja és összegyűjti egyházi beszédcil. Kováts
Péter maga is szorgalm,a:san írja s a gyerniekekkel is
íratja és repelálja a lelkész prédikációit. Áz exanicn min^
(len évben áldozóesiilörtökön van. .Vz iskolába csak 2()—!K)
gyermek jár, de ennek az az oka, hogy it szülőknek cgiyegy szekér tűzifát kell adniok s e miatt ollhon fogják
gyermekeikel. Ezért az iskolai tüzelőt a közösből kell fö(lezni, nem az egyeseklőt szedni. Ez a Vizsgálat is elégg,é
alapos, de jiiégis csak ek'ikészílése volt a közeli nagyobb
|)űs])öki egyházlátogatásnak. Közben 1813 derekán megliall nemes Herényi Ferenc beLső kurátor, a helység volt
hadnagya Jgy is nevezték a község bíráját) és nemes
Musay .^dámol választották helyébe. Egyházfi a régóta
szolgáló Máy l'rigyes maradt.
Kis Jánosi, az új püspököt 1813. okt. 18-án a kérdőpontokra adott gondos jelenléssel fogadta Kiss László
lelkész, aki ez alkalomrai a gyűlekezel rövid történetét is
megírta. Az egyházlátogatás külsőségeiről nem szól a
jegyzőkönyv, de a sommás históriát > egész lerjedelniében
közli. Megtaláljuk ebben a nemeskéri lelkészek és tanítók
sorrendjét és hivatalba lépését röviden, de csak Asbólh
Jánoslól kezdve. Korábbi törlénetűkel, sajnos, nem ismer
ték a neineskériek. Kiss lelkész említett dolgozata szériát
a templom egy féltoronnyal 1732. égetett téglából készült.
Ki öl hosszú és 7 öl széles, benne egy fenyőfából márványozott színre megfestett és megaranyozott oltár van, a
predikálószék pedig felette, mely 12 faoszlopon álló karral
van körülvéve. A chorusban van egy hét mutatiós orgona.
Az említett féllorony két szépen szóló harangokkal ékes
kedik, a nagyobbik 413 fontot nyom és 1798. készült
Kőszegen, a kisebbik felirata: Me fudit .\ieolaiUs Löw
Xeostadii Anno 1732. A lem])lomhoz mellékelt és szintén
1732. épült ])arochiá!is ház két szobából, egy konyhából
és a templomra nyiló sekrestyéből, mely egyszersmind a
prédikátor tanuló szobája, áll. Vagyon egy más alkalmas
karban levő hajlék is a ])arochiális udvarban talpakra
éjjítve (sövényfaiakkal), mely áll egy eselédszobából. kőkéményes konyhából, kamarából, istállóból, pajtából. A
paroehiális szoba alatt van egy kis pinoe is, mellelte eg\'
kis veteményes és gyűmölesöskert, melynek eg\' részie
azelőtt temető volt; hátrább pedig a pajtánál egy szérüsf
kerl, az udvarban jó kút; vagyon téglából épílell alkal
matos siecrelum és méhszény (méhszín, méhes) is. Az
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oskolaháxnál van a tanítónak két szobája, konyhája égetett
téglából, kamarája, istállója rcszszerint talpakon, részr
szerint mórból építvie, melyhez van egy kis veteményes
kert is.
Ingatlanai mintegy 10 mérő alá való szántóföldből.
3 szekér szénái és sarjul termő rétből s egy puszta erdíV
helyből állanak. Az 1811. évi nagy devalvációt Nemeskér
is megérezte. Kkkor már összesen csak 1463 Irt kíimatra
kiadott tőkéje volt a számadások szerint. Jeszenák János
bárónak a soproni ev. konvent által keaelt alapítványából
Xemeskérnek évenként 1000 t'rt kamatja járt. ligyéb jövődelme az évi adózás, a templomi perselypénz s ai többi
önkéntes adományok. Felsorolja Kiss lelkész itt is a szenl
edényekel, a jnatrikulákat és jegyzőkönyviekéi. .\ gyfdekezeti könyvtár katalógusát ez évben készíbetle el újra és
helyezte el az eklézsia ládájában. E szerint már csaik Kii
a könyvek száma. Osiander, Bi'entius, Calov és Schmidt
müvei, kevés kivétellel a XVI. és W I I . századból való régi
munkák. .Xllítólag a nemeskéri káplánok is kaptak és vittek
volna el ezekből a könyvekből. A püspöki vizitáció idején
Bakódy Mihály volt a felügyelő, nemes Musay Ádám a
belső, nemes Helyei István a külső kurátor, nemes Somogyi
Pál a perceplor (pénztáros).
Megemlíli Kiss lelkész a lélekszámban beáMott nagy
változást is: .\ geresdi, büki és szakonyi újonnan felállíttalott gyülekezetek a régi nagyszámú hallgatóságot maguk
hoz vonták, most Sághról, Simaházáról_, Helyéről, Serény
ből, Alsó- és Felső Szoporról mint filiális hueflységekből 385,
a Materből pedig 255 és így összesen 630 lelkek tartoznak'
ide. Xem luíljuk, hiteles, megbizható-« ez a klmutalás.
mert a lelkészi utódnak, Frdélyszky Mihálynak 20 évvel
később készüli kimutatása szerint Nemeskéren 89;5 niagyair
a lélekszám s ;í9 fiú és 16 leány tanul az iskolábam, a filiákl
lélekszáma i>edig összesen 471 magyar.*) Lehel, hogy ez
utóbbit is belevette az anyagyülekezel lélekszámába. Fé
nyes Elek 1836. évi statisztikája szerint ekjkor 335 volt a
r. kalholikusok és 445 az evangélikusok száma. (Tehát
még ekkor is a mi híveink voltak többségben 110 lélekkel,
holott az ellenfél m á r száz évvel előbb azon a címen foglajta
el a régi lemi)lomot, hogy ok vannak többségben.) Az
1844. évben Perlaky Dávid bezi esperesi-lelké.sz s Haubner
.Máté és Dregály Dánieli győri lelkészek által szerkiesztell
dunántúli Névtár szerint Nemeskéren az evang. lélekszám
337, Felsőszoporon 115, Alsószoporon 127, Makkoshelyén
49, Simaházán 21, Iklanberényen 31, Sághon, Festelich
gróf birtokán 90 és így összesen az egész gyülekezcLben
770 volt. \ statisztikai adatok gyűjtése soha sem volt
') Holéczy M. Dtúli Ehker. Névtár 1834. 92. 1.
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valami pontos, ezért nem is megliepö a nagy ingadozás
és ellérés. Jiejek (A'örgy lelkész is, aki IHíK) óla ismeri
a gyük'kezeli állapotokat, azt mondja rövid lörléneli raj
zában a nagy változásról: Lélckszámba(n leapadva a nagy,
IflKK) lélek számára épüli lemjjlomnak s e,gyéb egyház,!
é])iileleknck lenntartásáról az alig 700 lélekből álló (a
t'iliákkal egyiill) megmaradt gyülekezetnek maigának kel
lett gondoskodnia.- Mohi A. r. kath. névlári adaitai szerint
Xcmeskéren 178()-ban 242 volt a r. katli;. és 298 az evang.
18(W-ben 252 voll a r. kalh. 218 az evang. 1918-ban 320 volt
a r. kath. 230 az evaing. 192H-ban 429 volt a r. kath. 217 az
evang. De megbizhalók-e ezek az adatok? Poszvék Sándor
19015. évi i)ontos névtára szerint Nemeskéren 190;5-ban 2(58
volt az evang. 368 a r. kath. Alsószoporou 12(5 evang. 118
r. kalh. l'"elsöszoporon 22.") evang. 317 r. kath. Ságon 107
evang. 17(5 r. kath.
A nagy templom a kevés hallgaitósággal külsőleg is
nyomasztólag hatott, a meglogyalkozás, az elárvultság ér^
zését kellette lel, melyet a régi nagysá;g emléke ncMn tudott
pótolni. Különben is nehéz időket élt az egyházközség. A
l'raneiák miatl 1793-tól 1808-ig háromszor volt inszurrekeió.
vagyis nemesi felkelés, 1809-ben jK'dig a tranciai bevonulás
következeti, mely félévig tartotta Sopron vármegyéi is
megszállva. A győzles francia katonaság eltartása igen
nagy terhet rótt a községekre is. Maga a pénzbeli sarc is
ránient a kisebb községekben 1000, sőt 20fK) forintra. S alig
.múlt el ez, jött 1811. a devalváció, a pénzérték nagy csök
kenése. .\ bécsi kormány rendeletére ez évben a forgalomh
ban levő pajiirpénz (bankócédula és vállóivénz) ériéke a
l>engőpénz ötödrészére szállolt alá. Egy szép najjon csak
a (5() krajcárt érő forintból lett 12 krajcár s a> nagy liO kraj
cáros rézpénzbül (5 kr. Iszonyú nagy vesztesége voll ez a
nemzeti vagyonnak. Megérezték a ma.gánosok és gyülekeizelek is. Amint Kiss László lelkész kesereg: Az eklézsiának kapitálisa, mely a pénznek változásával felette igen
megkevesedett, most csak 1463 forintokat tészen.
Üe különben Ncmeskéri Kiss László lelkész nagy buz
gósággal őrködött a gyülekezet anyagi és szellemi javai
felett. Véldáúl mindjárt hivataloskodása etlején, 1811 iu\ventjén mélyebbre ásatták a konvent halározalábóL a i)ai>lak udvarán levő kutat, melyben már ai nagy szárazság
mialt nem volt víz. (Felsősághi Horváth .lános^ Büki
.lános veje vállalta magára a veszélyes munkát. Loeneszkedetl a kútba s azt másfél ölnyire inélye])bre ásta. ahol
elegendő vízre akadván, a kút kerületét a kőrakáson alul
32 darab jó tölgyfa kávákkal kirakta s ezzel a száraz kutal
úgy megorvosolta, hogy azóta elegendő víz va,n benne.
Nagy örömmel írta ezt jegyzőkönyvl>e Kiss Lász'.ó. nem
sejtve a kútban rejlő későbbi veszedelmet. Hívei szerették
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a lelkészt, i\ feLsőség dicsérte. Az esperesség Berzsenyi
Lajos s majd Halasy Mihály esperes mellé ől választotta
m'eg 'esi)eressé>gi jegyzömrk. Mint ilyen ő iktatta jegyző
könyvbe a s()i)roni alsó egyházmeigyének egy érdekes
határozatát. (írót I^Yslelich Ignác kir. kamarás, az egyedi
kastély és urodalom ura ugyanis, akinek Kis János püsjjök
és az evangélikusok iránt való jóindulata isniiereles volt,
főként új nászasszonyára (fiának napára) özv. l)árü Wenckheim herencnéne (sz. báró Hosenl'eld Karolinára) való
liekintellel. aki evang. volt, a dunántúli egyházkerület köz
gyűlését Malkovich Pál kerületi felügyelő által 1814. jún.
21-re, egyedi kastélyába hivta meg, ahol a gyűlésező ovangélikusokal már 1808. is meglialó jelenetek között, meg
vendégelte. Malkovich az ápr. 11. kelt meghivó körlevél
ben nyomatékkal hangsúlyozza, hogy a gróf ezt ox pro])rio
niolu lettes ily előkelő meghivásl visszautasítani nem lehet.
A május 17-én Faradon lartoti alsó soproni egyházmegyei
közgyűlés Halasy Mihály esperes és Ajkay János felügyelő
elnöklete alalt azonban ezt a meghivásl, mindenek előli
várallannak és rendkívül valónak találta. .\ nagy szám
mal jelenvoil világi urak is (Káldj' János, Ostffy Lajos,
Mankóbüki Horváth János) a lelkészekkel hosszabb ideig
tanácskoztak s azt határozták, hogy Malkovich Pál főins|)eklor úrhoz haladék nélkül missilis írassék, melyben
kéretLessék meg azeránt, hogy mivel még eddig is szoká
sunk volt az ilyetén kerületi Convientekel azoknak az
Kvangyelika l-^kklézsiák virágzó boldogságokat tárgyazó
istenes tzélok szerént egyedül Isak a közönst-ges isteni
szolgálatra rendeltetelt szent Templomokban tartani és
ugyanollau az isteni kegycleninek Veni Saiiicle eléneklése
és buzgó imádság állal való segítségül hivásávaf kezdeni,
sőt magokat az ilyen Egyházi (lyülé.seket is úgy szoktuk
nézni miulegy isteni tisztelelet: azért méllózlatnék lu'í
Nagysága a kerületi (lyülés megtartásának helyéi legyed
hez különben is közellevő Szenlandrási tem|)l()ml)an el
rendelni; ami a többi accomodaliókat illeti. Mell. (iróf
Festetits Ignác kamarás úr szabad dísi)osiliójára hagy
ván; ha |)e(lig a szándéknak ezen megválloztalása valamely
fontos okokból meg nem készülhetne, melyet talán re
ményleni sem lehet, halasztassék az ő teljes módja sze
rint a Districtuális Convent más időre.»
Ezt Kiss László lelkész fogalmazta, ez az ő stílusa.
.\z esperesség, amelynek területén van az egyedi kastély,
e határozatával nem I-'e.stetích meghívását akarta vissza
utasítani, hanem csupán ahhoz ragaszkodotl, hogy a
gyűlés tem]domban és ne kastélyban tartassék. Egészen
ellenkezik a mai felfogással, midőn azt sürgetjük minden
felé, hogy a sokszor heves vitákra okot adó egyházi gyűlé
seket ne a tem])loraban, hanem a lanácstermekben tarlsuk.
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Matkovich, Kis János püs])ök s a lobbi esperesség nem is
járull hozzá a soproni 'alsó egyházniiegye kivánságához
és a kcrüleli gyűlést Egyeden tartolták meg, amint önnek
helyéi a jegyzőkönyv is így örökíti meg: «1814. Június 21.
és 22. napjain mell. Gróf Tolnai FeslelitsTgnátz csász. kir.
kamarás Eö Nagysága Egyedi kastélyában, azon helyen,
ahol bolbogemlékezetü Telekesi Török István úr sok üldözleletl és akkori időnek ,niostoha állaj^tja szerénl számkivelelt buzgó Evangélikus Lelki Tanítóknak menedék
helyei adott, a fenlliszleit Méltóságnak különös kívánsá
gára, mellyel igaz felebaráti lürődelmességet és jelesen
a Dunántúl levő Evangélikusok Elöljárói iránt személyes
szerelelél és betsülését bizoyílani kívánta.* .leienvoltak, la
so])roni alsó egyházmegye képviselői is: Ajkay János fel
ügyelő, Halasy Mihály esperes, liakod}' Mihály nemeskéri
felügyelő, Kiss László lelkész slb.
A lelkész gyülekezetének és az esj>eres.ségnek nagA*
megelégedésére végezte kettős hivatalát. Családi élete nem
volt boltlog. Xeje úgjdátszik igen súlyos lelki betegségben
is szjenvedell. H-al íkiskorú gyermekük volt, a hetedik
(László) mini posthumus Sopronban szüleiéit. A jnég csak
ől éves apát szörnyű 'tragédia érte. Kiss László lelkész ai
családi birtokán is gazdálkodott, édesanyjai is vele lakott
és cselédekel tartott. «1816. "dec. 11-én (az anyaikönyv sze
rint 1817. jan. 10.) hajnalban az islállóba menvén kocsis^
megnézésére, az állal agyonúttelell és a kulba ivottieilett„
özvegy árvaságban hagyta Szíkora Trésía társát és h a l
gyermekét. Így közli ezt 'kortársa, Hrabovszky (iyörg\'
lörlénelíró, az egyházi jegyzőkönyvek aiem szóínak róla.
(;sak azt olvassuk, hpgy ' a z elöbbení kut az eklézsia ud
varán elrontatván, betömelvén '1817. október havában kö
zelebb a mester úr lakása felé más kút ásatolt,melyhez a
sághi számlarló, nemes és nemzetes Kelskés János úr
Kkklésiánkhoz viseltető szívességből a kávát magja költ
ségén készítletle el.« A gyermekek anyjukat is etvesztetlék, nagyanyjok és a jrokonok (a lelkész fivére N. Kis.s
János) nevelték fel őket. Az árva testvérek közül Lajos
később ügyvéd, megyei főügyész és Xemeskér buzgó cgyházfelügyelője lett, Antal pedig birtokos Alsószoj>oron.
XEL Csendes, buzgó egyházi élet.
Örömnapok és gyászévek Erdélyszky Mihály 46 éves lelkipásztorsága idején 1817—1863.
a) Az új lelkész felavatása s korábbi tanári pályája. A reformáció
jubileumával fellendült áldozatkészség.
Kiss Lá.szló lelkész tragikus halála méíyen lesújtotta a
nemeskériekel. Továbl) mint négy hónapig a szomszéd lel
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készek és Kováts Péter tanító segítették ki a gyülekezetet.
\'égre is Ivis János püspök gondoskodott róla., hogy a
lenyes mullú artikuláris egyliáz ismét méltó és kiváló
Iciiti vezérhez jusson. 0 ajánlolta Niemesiérnck egykori
győri tanítványát, a gx'őri ki.sgininázium jóhírü igazgatólanárál, Erdély.szky Mihályt, a giriár 35 éves férfiút, aki
a kancíidálusi vizsgát már régen letette, de még nem
voii felavatva. 1817. május l3-án maga Kis János püspök
jöll ki Sopronhói Nemeskérre, hogy itt végezze a fel
avatást s egyszersmind be is iktassa hivatalába rég)i fcedr
ves tanítványát, az új lelkesít. Vele volt két esperes is,
Döbrentey Lajos az uraiujfalui és Halasy Mihály nag>'geresdi lelkész, Baranyay Ferenc büki és Vecsey Sándor
győrszemerei lelkész. A helybeliek élén Bakody Mihály
inspektor, Musay Ádám kurátor és Bögöth^' Ferenc perceptor, aki csak a múlt évben lett a m á r öreg nemes So
mogyi Pál utóda. A püspök kímélni akarta a meg/og^at.kozolt gyülekezetet, ezért csak egyszerűen folyt le az ünnej)ély, mint a jegyzőkönyv mondja: a több teendő költ
ségek eltávozlatása végeit a concernens Senior Urnák meg
egyezésével az új Tisztelendő Urnák különös béav;attatása elengedtetek minden egj'éb Eccitesiáknak innént ho
zandó következései nélkül.»
Erdélyszky Mihály 1782. Győrött született Erdélyszky
("•yörgy és Mészáros Erzsébet szülőktől. A tanulási otthon
kezdte s oly kiváló tanárai voltak, mint Kis János (1794—9(5) a későbbi püspök s ennék kebelbarátja a jeles tehet
ségű és példás jellemű Németh László (1796—1807). Szü
leit már 13 éves korában elveszítvén, rokona. Mészáros
János neveltette tovább Győrött az 1799. évig. Ekkor a
felsőbb tanulmányokra Pozsonyba ment s itt ismét hat
évet töltött. A kandidátikumi vizsgálatot is letette, de az
akkori háborús világban (1805) nem mehetett külföldre.
Mint kandidátus is m á r a súlyos beteg kedves tanárát,
.Xémeth Lászlót helyettesítette, akinek halála és Vetsey
Sándornak gyors távozása után 1808. már g,vőri tanájrnak választották. De ez évben mégis szabad úl nyill
Jenába s az ilteni egyetemen két évet töltött. 1810-ben
június havában tért vissza s a győriek Barla Mihály
rektor távozása után aug. 16. a szintaxista osztály taná
rának s egyszersmind igazgatónak is választották. Itt mű
ködött ismét több mint hat évig, amidőn 1817 tavaszán
Kis János kívánságára a nemeskériek meghívását fogadta
el. .\tyai barátja és pártfogója, mint püspök inaga avatta
fel őt a lelkészi hivatalra Xemeskéi-en május 13-án. Benne
a gyülekezet ismét ofyan kéj)zetl, magias műveltségű és
l)api jellemű férfiút nyert meg lelki vezérnek, akire nyu
godtan bizhallák egyházuk vezetését.
Az új lelkész és a reformáció háromszázados júbiU
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leuma 1817. nov. 2-án Nemeskéren is felvillanyozta J lel
keket. Kis .lános püspök július 1,5-án bocsátotta ki rész
letes szép pászlori levelét, Halasy Mihály geresdi espereslelkész pedig még, külön iilasításokat l'üzölt hozzá. A hála
adás Istennek szóljon, Luther emlékét nagy érdemei mel
lett is, Ízléstelen, túlzó magasztalással meg ne sértsék,
az irigyeknek és rágalmazóknak okol ne acljanak a pa
naszra. A gyülekezetet és a tanulóseregiel már legy héttel
előbb kell előkészíteni az ünnep méltó megüléséi-e. .\
prédikáció szövegéül Zsid. lev. 215-27. versiéit lüzte ki:
«Tartsuk meg a mi reménységünknek tántorgás nélkül
való vallását... és egymást becsüljük, hogy magunkat
fielindílsuk az atyafiúi szeretetre és a jó cselekedetekre;
lel luem hagyván a mi gyüleikezetünkel. mikéj)en szokásuk
némelyeknek. *) Halasy esperes nyomtatásban is kiadta
ez alkalommal mondott beszédét. Ks bizonyára Erdélyszky
is megtalálta az utat a nemeskériek szívéhez. Erre mutat
a nagyobb buzgósággal megindult áldozatkészség.
Özvegy .Msószopori .Nagy Jánosné 1818. az oltárra
fehércsipkés terítőt, a i)re(likálószékre kék selyem taka
rót, a gyóináshoz szükséges veresszélű fekete seí^v'em keszkenőt ajándékozott. .\ neaneskéri származású nemes nem
zetes vit. Szarka .lózsef kapüány 1819. Ű szószékről iefüggő.
arannyal gazdagon kivarrott zöld bársony lakáról adott.
1820 húsvétjára Heinlein (iyörgy asztalos az oltárra, mi
velhogy még nem volt, egy szép feszületei csinált és
ajándékozott. 1821 tavaszán a meghasadt öreg harangot,
melyei 1798. Pristermeister h'erenc kőszegi mester öntött,
a soproni harangöntővel, Sellenhofer l->ígvessel újraöntelték ;M)2 li-t árért. Előbb U!} Iont volt, most pedig 145
fontra nagyobbították. Ami a ka.sszából ki nem kerüli, azt
önkéntes adományokból szedték össze. .\ niáler is, a filiák
is KK) 1(K) forintot vállaltak magukra. 1822 tavaszán a
nagy templomletől fedték újra fazsindellyel s a locsimándi ácsnak \'^7^ frlot fizettek érle vállócédulában. l'gyanekkor a lempiom oldala is javításra szorult volna, íle
nem volt rá költség. Ez évi aug. l2-én ismét Kis Jánois
tartott Nemeskéren püspöki egyházlálogMásl, amint (íödör (lyörgy vadosfai esi>eres-l'elkész ezt velük jóelőre kö
zölte. .\ szerény költségeket készséggel visielték s a püspök
mindent jó rendben talált. 1823-ban a temetőt nagyobbítollák s e célra Horváth l'erenc szakonyi la,koslól vetteti
egy darab szántóföldet 48 forinton. 182ő-ben a soproni lí
ceumnak adott Nemeskér 100 frlol váltóban, amely összeg
hez Nagy István hercegi mérnök és Erdéljszky lelkész is
ö - ő forinttal járult. Ez év nyarán a paplakol is újra
födték, l'olsler .Vndrás kőszegi ácsnak 320 forintot fizelteik
*) Dr. Ajltay István: Kis János körlevele 1817. Harangszó 1932. 118. 1.
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érte. 1828-baii a paplak melleit a pajtái, islálló't és kamarát
emellek új talpakra. Agilis Németh Györ^jnejk l'izetlicík
érle szerényebb összeget. 18.'n-bcn König; Fülöp soproni
orgonacsináló löbb napi munkával egészen ujjáalakílolla
ál az orgonál váltócédulában iizetelt 80 forintért. A kövelkező évben jiedig a százéves jubileumra készülődött a
gyülekezel, amelynek mostani kisebb keretében is eléig
gondja és kiadása voll. De nem fáradtak meg az áldozat
készségben.
b) Az iskola. Kováts Péter, Nagy József és Szényi János tanítók.
A százéves jubileum 1832. Hivatali változások.
Az iskola a kisebb lanulóseregigiel is Erdélyszky lel
kész, a volt győri igazgaló-tanár felügyelete alatt és a
l)uzgó Kováts Péler mester vezetésével virííjgzott, régi jóhirnevél továbbra is megtartotta. Ez a buzgó tanító, aki
.Xemeskércn születelt ,ilt öröklött jószága is volt, közszerelelben állott s 22 évi munkássága után 59 éves ko
rában ill a szülőföldjén halt meg 1827. jan. 13-án. A
gyülekezet költségén temellék el. A konvent határozatából
nemes Meslerházy László és Lukáts .lános egyháztagok
kezükben a meghívólevéllel és az özvegy lanítóné nyugtá
jával, még január végén elmenleik Vadosfára. Gáncs .lózsef
esi)ercshez, aki nemes \ a g y József rábaszenlandrási s a
doroszlói és kisbaboli tanítókai kandidálta. A küldöttek
hazatérő útjukban Nagy Józsefet Szenlandrásról mindjárt
meg is hívták próbára s febr. U-én az istentiszteletiéit
orgonaszóval már ő vezette s febr. 25. meg is kezdte a
tanítási. Díjazása olyan volt ,minl az elődjéé. De az ilyen
orgonáló mesterek kapósak voltak s 1830 őszén Nagj' Jó
zsefet nagyobb fizetéssel Uraiujfaluba hivlák meg, ahova
el is ment. A nemeskériek pedig Gáncs esj>eres beleegv'czésével nemes Szényi Jánosi, az eddigi balfi tanítót válasz
tották meg. (Felesége Szeidl Erzsébet voll. Teréz iievü
leányukat 1837. Heuffel Mihály soproni kereskedő vette
el.) Szényi is buzgón vette a dolgát is ami ritkaság voll a
magyar tanítók között, németül is ludott. Ennek idejében
1832. a konvent úgy határozott, hogy az évi exa;ménekel
mindig május első vasárnapján tartsák és i)e(lig <lékilán
Igy állapílolta ezt meg ez évben az espei^ességi gyűlés js
Erdélyszky lelkész és Szényi tanító vezetése alatt a
konvent közös határozatából készülődött most .Xemeskér
lemplomé])ílésük százéves jubileumának megünneplésére.
Örömüket csak az 1831. évi országos kolerajárvány za
varta meg. mely itt is elég sok áldozatot követelt Hészlvellek az ünnepélyen a volt 33 filiának képviselői is. a
Káldy, Wittnyédy. .\jkay. Szemerey, Patlhy. Mankóbüki Horváth sat. családok tagjai. .\z. egész soproni alsó
11*
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egyházmegye lelkészei, felügyelői ,lanítói és a hívek is
nagy számmal. Nemeskér főutcája isméi szekerekkel és
hinlükkal volt tele. Erdélyszky feljegyzése szerinl
a
szomszéd gyülekezetekből is önként öszvegyűlt nép állal
megtömött volt a templom . Megiijult a régi idők képe,
amegfogyolt kis gyülekezetben most isméi hatalmais nagy és
előkelő közönség töltötte meg az artikuláris nagy templo
mot. 1832. okt. 14-én volt az örömnap. Felújullak a száz
év előtti szenvedések és örömök emlékei. Az esemény
nagy történeti jelentősége és a régi győri tanítvány és jóbarát Erdélyszky lelkész iránt való vonzalom magát Kis
János püspököt, az országos hírnevű írót, költőt és szó
nokol indílotla arra, hogy Sopronból kijöjjön más sojironi vendégekkel és miiga mondja az ünnepi beszédet.
Fényesen meg is felelt a várakozásnak. Sebekel nem szag
gatott, hanem predikállott az ünnepléshez böltsen alkal
maztatva, elméjének és ékes nyelvének szokott járlosságával Az Emberiségnek Méltóságáról a Temj)iomépítésl>en
és Szenlelésben>. S beszédét hasonló tárgyú imádsággal
fejezte be. Nagy kár, hogy a püspöknek ez a beszéde
sem nyomtatásban, nem kéziratban nem maradi fenn.
Utána Szényi János tanító énekelt egy rövid áriát
(vallásos lárgyú alkalmi magánéneket) ami Kis János,
a kiváló poéta jelenlétében ne:n csekély feladat volt. Majd
nemes Kiss József nagygeresdi lelkész olvasott fel a szó
székről egy hosszabb «lelkes versezetet a mintegy sze
méllyé lett templomot megszólítván és niíigiasztalván a
benne száz esztendők alatt végbevitt lelki foglalatossá
gokra és lelki jókra nézve-. Utána Gánts József farádi
lelkész és esperes az úrvacsorál szolgáltatta ki a nagy
számú gyónóknak. Islenlisztelel ulán a buzgó és örömmel
eltelt gyülekezet önként megjelent számos tisztelt vendég
jeit egy takarékos ebédléshez megmarasztotta a jiredikálori és mesteri házaknál*. Rövid leírását a lelkész e sza
vakkal végzi: Mely ünneplést, hogy a buzgó és keg;>'6s
Gyülekezetnek késő maradékí is hasonló örömmel és buz
gósággal az ő idejében viszont tarthassák, kívánja azoknak
feljedzője a helybéli ekkori prédikátor Erdélyszky Mi
hály s. k. Ez a lelkes, jubiláris szép ünnepély is bizo
nyára visszavarázsolta a régi nagyságot és nagyban hozzá
járult a hitélet fellendüléséhez.
A buzgó egy házfel ügyelő, Bakody Mihály lócsi próká
tor és felügyelő, több uradalomnak ügyésze a jubileumon
még jelenvolt ,de a következő 1833. év dec. 22-én vá
ratlanul elhunyt. Több mint húsz évig szolgálta egyházát
Xemeskéron híven és példás buzgósággal. A megibúsult
gyülekezel hálásan emiékezelt meg róla. Az elmull köze
lebbi években több változás ]s törteiét az egyházi tisztvise
lőkben. Nemes Halász József ú r 1820. letévén a kurátor-
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ságot, helyél>e Icstvérbátyjál, Halász Istvánt választották
meg. Ugyíuickkor Bögölhy r'oreiu- ])éiiztárost (perceptorl)
is már csak nehezen tudták továbbra is meginara^ztalni.
1827-bcn a dícséreties buzgalma Halász István helyébe
agilis (félnemes, ncmesjószágú) Lukáls Jánost választották
kurátornak. Ez utóbbit 1830. nemes Eöry Mihály váltotta
fel. Az egyházfi még mindig az öreg May Friderik volt,
akinek fizetését 1816-ban lo-ről 20 forintra emelték fel.
c) Pallhy István egyházfeíügyelő. Takáts István tanító.
Nemeskér a szabadságharc ideién.
Bakody halála után a konvent még 1833. dec. 22.
Felsöeöri Patthy István fiskálist és földbirtokost válasz
totta meg egyházfeiügyelönek. A lelkész, nemes és nemze
tes (jyarmathy Benedek úr és Lukáts György kurátor men
tek el hozzá Berekaljára, hogy felkérjék .A jó úr gon
dolkodási időt kért, de a megtisztelő állást elfogadta s
1834. jan, (5. már megjelent Xemeskéren a közgyülé'sen.
ahol nagy örömmel és éljenzéssel üdvözölték. Ebben az
évben lelte le i>erceptori hivatalát Bögöthy l""erenc, melyet
húsz évig viselt na^y hűséggel. A kurátort, Lukáts
(lyörgyöl választották meg helyébe, ennek utódjául pedig
agilis Poek János urat s jegyzőül a felügyelő kívánságára
Kiss József esküdtet.
Megemlíljük itt, hogy 1835. és 1836. egy rövid ideig
Dukai Takách Judit, a iLizinczy. Berzsenyi, Kis János és
gróf hesletich György által ünnepelt kiváló költőnő is
többször eljött második férjéve!, az új felügyelővel a ncmeskéri templomba. A még fiatal költőnő ugyanis első
férjének, a felsőbüki születésű és Felsőpalyon gazdálkodó
Geöndötz Ferenc halála után (f 1833) két évi özvegység
után 1835-ben Patthy István táblabíróhoz ment nőül.
Pallhy Geöndötznek jó barátja volt s eleinte mint ügyvéd
az özvegy költőnőnek csak a peres ügyeit képviselte, de
később feleségül is megkérte. Rövid házasságukból csak
egyetlen, Sándor nevű fiuk szúlelett. Az édesanya 1836.
belegcn Sopronba költözött be s itt hall meg 1836. ápr.
15-én, de Dukán a családi sirbollba temették. Magassy
Dávid kissomlyói lelkésznek felelte mondott halotti beszéde
nyomlalásban is megjelent. Fiuk, Patthy Sándor (dr. Ajkay Béla kormányfötanácsos apósa) méltó volt a szüleihez
s később szintén a nemeskérieknek lett ügvbuzgó, kedves
felügyelője. (Vadász N. Dukai Takách J. 41. l.) *)
*) Nemeskér mostani fiatal, buzgó felügyelője, dr. Ajkay István anyai
ágon Felsőőri Patthy Istvánnak és Dukai Takách Judit költőnőnek a déd
unokája. A család birtokában megvan az a nagy értékű és történeti becsű
porcellánkészlet és igen értékes aranygyűrű is, melyeket a nagy Festetich
György gróf a keszthelyi helikoni ünnepek emlékére Dukai Takách Juditnak
küldött ajándékul. A költőnő dédunokája volt a Sopronban annyira kedvelt
dr. Patthy Sándor jeles orvos is.
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A devalváció óta nagy voll az országban a dráiíaság.
Egy merő árpa ára i>ékláúl 17 íoriul. A UMnielésiikiuM
hasznán fáklyáknak darabjáérl is ezután 2ü krajcárt kért
a gyülekezel. Németh Mihály iiemeskéri lakos végrendeletél)en \K\'.i. a gyülekezetre 20 váltó forintot hagyott. .\ sop
roni professzorok részére eddig csak kötelezvényben el
vállalt 1(K) váltóforintot most 1834-ben 6 forint kamattaj
együtt beküldték Káldy József districtuális iiercejjlorhoz.
A kővetkező liS;55. évl>en már isméi a rozoga tc:iiplomtetől
kellietl javítani. 74.00() fazsindely voll liozzá szükséges, pedig
a tenii)lom egyik meghajtott szárnyát nyugotról úgyis csak
avult zsindellyel fedték. Az anyagért és ácsmunkáért Polster
-Vndrás kőszegi ácsmesternek ()(X) váltó forintot fizettek,
melynek felél a filiákra velellék ki. Az anya.gyülek.ezel
tagjai három osztályra levén felosztva^ az első osztáíy
() váltóforintot. a második 4-et, a harniianlik !5-al fizeletl.
Szintén ez évben Palthy felügyelő kívánságára a helység
hadnagyánál (a birónáH tartott nagyobb gyűlésen hirdet
lek ki, liogy nemes Xag|\' Dániel és neje Molnár Terézia a
gyülekezettől kölcsönvett i)énznek bizíosílására lekötötték
a Csorda-járásban i\ Bike-rétnél levő földüket, ezt tehát
tölök senki meg ne vásárolja. Szegényeiről is rendszeresen
gondoskodott a gyülekezet. így ])éldáúl 1814-ben. mikor
már nemes dukai Takách Pál volt a kurátor, az elnyoanorodoll szegény Tóth Pálné gondviselésérc Ihász Kalit állí
tották s ezeknek adták a szegények ládájában tailált 3 frt
34 krajcárt. S elhatározták, ha a'kár a máleri)en. akár a
l'iliákban volnának ilyen elnyomorodottak, azokat mindig
a közös kasszából segítik.
Ez években a tanítói hivatalban is történi változás.
Szényi János 1839-ben lemondott és újra nősült. Hal hetes
Juliska lányai dec. 31. még Xemeskéren temették. Második
neje Horváth Judit volt. Horváth Pál csizmadia leánya.
Ekkor a még fiatal Takáts Istvánt, Takáls János pái)ai
tanító fiái választották meg helyébe, aki 183() óla Szakonyban voll tanító. (Neje a locsmándi Schöpf Rozina. A gyü
lekezet hamar megkedvelte. Tanítványainak a száma 50
voll. .\zonl)an váratlanul hosszas súlyos betegségbe esett
és 1844. kisegítő tanítóra voll szükség. A. gyülekezet 'fi
gyelembe vévén eddigi buzgó szolgálaiái s nyavalyáskodása
miatt szenvedeti tetemes költségeit), a segédtanító részére
ez egyszeri alkalomra és minden következlelés nélkül 20
váltóforintot szavazott meg. Vele lakolt özvcg.v édesanyja
Grim Rozina is, aki 1849. hall meg. Takáts taníló felépülve
még negyven évig szolgálta gyülekezetét. Itt élte ál Erdélyszky lelkésszel a közeli nehéz időket.
A negyvenes évekből már csak igen kevesel jeg>zetl fel
Erdélyszky. Talán ő is beteg volt. I84r)-ban Bögölhy Ferenc,
aki újból felvette a pénztárosságot és Takách Pál lemon-
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dott hivataláról. Érdemeikéi jegyzőkönyvbe iktatták s gond
noknak nemes Takách Ádám ural, pénztárosnak pedig
Pók Jánosi választolták. A nevezetes 1848. év elején Fatlhy
István, Sopronmegye táblabírája is, aki 14 éven át viselte
nagy buzgósággal a felügyelői hivatalt, beküldte lemondó
levelét s a gyüTeT<ezet január 27-én hálájának és elismerér
sének jegyzőkönyvbe iktatása után Nemeskéri líiss Lajost,
Sopronmegye szolgabiráját, a volt lelkész fiát, választolták
meg helyébe egjházfelüg'yélőnek. E pontnál megszakad
nak a bejegyzések és csak 1860. kezdik meg, isiméi ai jegyző
könyvekel írni. Pedig a közbeeső 12 évbcüi nehéz időket
élt át az egyház is.
A 48-as idők Nemeskértől is sok áldozatot követeltek.
A 18-iki törvények szentesítése (április 11.) után Sopron
megye is á])r. 29. elrendelte a nemzetőrök és az önkén
lesek összeírását. A 30 és 50 évek között levő összes fegy
verfoghaló férfiakat összeírták s nyomban megkezdték ezek
kiképzéséi. Xemeskérnek eddig is több kiváló fia volt, ki
a katonai pályán magasabb rangra jutott (Cseréli, Szarka.
Xemeskéri Kiss). A nemzetőrségbe a nemesekel s a legalább
1 1 leiekkel biró jobbágyokat vették tel. A honvédség ré
szére pedig a vármegye toborzással, verbungosok által
gyűjtötte az önkénleseket. Minden önkéntes 20 frt fölpénzt
»
kapóit s ezenfelül élelmezésre naponként 20 krajcárt váltó
ban. A hadi kötelezettségtől egyesek a vármegye engedélyé
vel 300 frltal válthatták meg magukat, mely pénz a nemzet
őrség pénztárába folyt t>e. .\ nemesi fegyvertárból a vár
megye régi kovás, szurf)nyo.s fegyvereket 5 5 forintért
ailült a vitézeknek, míg a késílet tartott.
Kveng. egyházunk fiai az önkénles katonáskodásban
jó példát mutattak. Kőszegen elsőkül a királyi tábla ügyvédei, Hrabovszky János, Szovják Mátyás, Kiss Sándor,
Csaplüvics Sándor, Mecséry (iyula jelentkeztek nemzetőrnek
s ezek Kollai Vidos József, a későbbi tábornok vezetése
alatt állottak. Vidos Józsefet 1848. jún. 14. választotta meg
a dunántúli kerület felügyelőnek, de a beiktató ünnepélyt
már nem leheteti jnegtartani s Vidos 1849. aug. 3. megha!lt.
Xemeskér volt filiái közül Mesterházán Mesterházy István
lovas honvédezredes tüntette ki magát, akinek későbli ai
nagygeresdi olvasókör obeliszkel állíttatotl a temetőben
1848—1849 felirattal. A felavató emlékbeszédel Trsztyenszky
(iyula esperes mondta, mely nyomtatásban is megjelent
iSopnm 1871) Mesterházyt Haubnerrel egy időben ítélték
el s ő is Olmücben raboskodott és itt szerzett betegségében
hall meg. Kiváló alakja a szabadságharc hőseinek Ber
zsenyi Lénárd, ki a katonai jjályára készüli, 1848-ban a
Miklós-huszároknál volt kapitány, a szabadságharcban pedig
ezredes, 1849. okt. 7. megható búcsúlevelet írt Arad várá
ból Miklós bátyjának, a későbbi kerületi felügyelőnek.
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Halálos ítéletét várfogságra változtatták s nyolc, ével töltött
a kufsteini és ohnüei vár börtönében. A farádi Szilvássy
László hadnagy neve is fel van jegyezve, aki Uábaközből
veZielte a lovas nemzetőröket a liorvát betörök ellen.
A lelkészek közül is Turcsányi Gyula súri lelkészt
annyira elragaidla a hazafias liév, hogy gyülekezetét el
hagyva a lál>orba vonult. 1818. jún. 3-án jelenté Hauliner
Máté püs|)öknek, hogy mint nemzetőr főhatlnagynak jül.
l{-án kell csapatával elindulni a fenyegetett liatárszélek felé.
Haubner aug. 2. kapta csak levelét s így nem tartliallia'
vissza, mert gyülekezetél>en is nagy szükség Ictl volna reá.
Turcsányi apróbb gerilla csapatok élén többször kitüntette
magát s gyülekezete a szaba<lságliarc után örömmel fogadia
vissza. 18t)()-bau m á r isimét Haubnerrel mint püspölíévcl
levelezett. Wimmer Ágoston, I'^elsöör jeles lelkésze is. Vas
megye táblabírája, a horvát betörés hírére I'eslre síelelt
Kossulhhoz, ennek kiáltványát németre fordította, mint
néi)felkelési biztos szervezte a nem/jetőrséget, maga is
kardot kötve imádkozott az oltár előtt s így indult az ellen
ség ellen. Meg is menteibe faluját és a vármegyét a hor
vátok betörésétől. Karácsonykor már Windisch-Ciraielz zsol
dosai keresték s csak puttonos házalóniak öltözve ludotl
átmenekülni a határon. Mária Dorottya nádorasszonynak
titkon Amerikából írt levelet. Haubner Máté ])üspök is már
1848 tavaszán küldte szét első pásztorle^'elél lelkes fel
hívással, hogy a lelkészek fokozott hüségigel és éberséggel
viseljék gon(Íját a nvájnak. (Haubner püsi)öki naiplója.
Theöl. Szemle, Debrecen 1929. 325.)
Nemeskérre 1848 őszén a horvátok visszavonulásakor
várakozott nagyobb veszedelem, amikor már jóformán
csak az öregek, nők és gj'ermekek voltak ollhon ai faluban.
A fegyverfogható férfiak ugyanis szeptember végén Vidos
József vezérlete alatt Nagykanizsára vonultak Xougenl csá
szári hadvezér serege ellen, amelyei szét is vertek. .lellasích
egyik tábornoka, Theodorovich azonban Magyaróvárnál
elvált a horvátok főseregétől, hogy Sopron és Vasmegyén
ál vonulhasson vissza hazájába. .\ horvátok előbb Fertőszenlmiklósnál táboroztak, okt. 10-én pedig Theodorovich
már Horpácson volt hadíszálláson, innen irta leveleit.
Sopronlövői a horvátok okt. 11. teljesen feldúlták, felgyúj
tották és kirabolták. .\ Sopronból jött l(i6 nemz^elör s
mintegy 150 főnyi rendes katonaság már nom tudta Lövőt
megmenteni, a mintegy lO.tXX) főnyi horvát sereg elől kény
telenek voltak elmenekülni, a nemzetőrök vissza Sopronba,
a rendes katonaság pedig Xemeskér felé húzódott. Volt
léhát itt is rémület, pusztulás és nagy veszteség. Tatay
János, akkori jeles lövői plébános, Kazinczy egykori
barátja, kiment néhány kísérővel Theodorovich elé. hogy
megengesztelje, de már késő volt, mert a horvát lálx)rnok
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már hal órai szabad zsákinányolásl engedi'll az erre éhes,
féktelen, kapzsi horvál seregnek. Sokat szenvedlek ekkor
a szomszéd lalvak, így Xemeskér is. Itt ai t'oszto<>;aló liorválok még az oltárról a terítőt és a gyülekezet pecsétjét is
elrabollak. I">jekel később Talay plébános küldte vissza a
nemcskérieknek, valahogy a kezébe kerüllek. Talay jó
szívvel vo!l az evangélikusok iránt is. Majd azután Zsira
községei dúlták és ]>erzselték lel a horvátok s innen jutollak el Kőszegre. Itt már a tavasszal is baj volt. A szal)ads;lg
lázában a kőszegi nemzelőröknck kellett a zsidók vaigyonát
megvédeni. Krötzl József izgatására ápr. 10. éjjeli kél óra
kor fékleien népcsoportok támadlak meg Scliey I'ülöp
házal a (lyöngyös-utca 'MO. sz. alatt. Midőn az átellenben
lakó Turcsányi Lajos evang. igazgató és magyar lelkész
az ablakáljól nyugalomra és hazamenetelre inletle aIázon^,ó
csőcselékel, őt is szidalmazták és ablakait beverték. De
most az ősszel nagyobb veszéllyeil állottak szamben a kő
szegiek is. Okt. ll-én Xiczky Sándor soproni kormány
biztos s vele c-gynapon Theodorovich tábornok is még
Horpácsról értesítette Kőszeg városát, hogy ez ulóbbi a
sojjnmmegyei kormánybiztossal kötött eigyesség szerint
20.000 főnyi horvát hadseregét fogja Köszeigen át Horvát
országba hazavezetni s hogy eiz békésen lörténhessék, a
város csak a szükséges élelmet szolgiíiitassai ki nekik. Iv/.
meg is történt, nemzeilőrök ügyeltek feil a rendre, csak
néhány garázda horvátot helyeztdk fogságba ai városházán.
Xem is a kőszegiek, hanem a 'rheodorovich gyors távozása
után a városba özönlött falusi felkelő nép 42 ilyciu fogoly
horvátot a városháza udvarán és az utcán szélkaszaboll.
A vidékiek a horvátokkal való cimborálásíial!, hazaárulás
sal is meggyanúsították a kőszegiekei, egészen ártatlanul.
Az ide síelő Vidos Józseif már nem tudta ezt a vérengzést
megakailályozni, melyért Kőszegnek c'-s Vasmegvének felet
tébb meg kellett lakolnia. Soi)ronból császári katonaság
jött és Rohonczy Ignác császári biztos érlesílé a várost,
már dec. 31-én, hogy a leg>'iikoH horvátokért lOO.ÍMK) frt
bündíjal kell fizetniök. A katonai halóság az ötödik évforduión 18Ő3. okt. 12. a kőszegi temetőben díszes sírem
léket is eme't a 42 horvátnak s ennek felavatásán jelenvolt
.lellasich Józ.sef horvál bán és Szenczy Ferenc szombat
helyi i)üs])ök is. (Chernetl K. Kőszeg múltja II. 2()9. és
Mohi A. Lövő tört. 80. 1.).
dj Gyászos nehéz idők. Haubner Máié püspök a várfogságban.
Wohlmuih Lípói, az adminiszlráior.
Mélyen lehangoló hirekel hallott Xemeskér az egyházi
élet teréről is. Haubneír püspök már márc. 19-én kör
levelet küldött a lelkészekhez, hogy a rendkívüli márciusi
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idökhfii élK'P liíívcleuinnicl örködipiiek ;i nyáj lolott és
k'iíyeiu'k híi és hölc-s Iclkijíásztorok. Ihiubiierl a Ha/.áuk
cíiiűí győri laj) 1818. márc. 21. száma megdicséri: IlelyiíL'li cvaiig. siipcriiiteiidens. lőliszt. HauJjiviT Málé úr igen
(lic-sérelcs és kövelésre méiló például a mull vasárnap igen
é|)üleles és lanulságos eigyházi beszédet mondoll iiiveinck
a szaljadságról, igen érdekesen és i'eiroghailólajg Icjlegelvén
elöllük a gondol'al- és sajlószabadság lényegél s ha'sznail.
valamint a hilegelők és álprófélák lanaiiiak kárál és ulálalosságál. A valóban allkalmi és gyönyörű eg|yházi beszéld
hallására nem egynek a lnll;gatók közül esorduilak ki
örömkönveik a szemeikből, ((lyőr, imonogr. 309. \.). Szej)lember hóban sajnálallal közli Haubiier a hívekkel, hogy
Vidos .lózsel a l'elügyelői hivatali eltoííladla u^gyan s júl. '.\.
kell szép levelében írja. hogy szerenesé.sen hazakerülvén,
egyházának javára műköilhehii dicsőscgjének larlandja .
de a horvát betörés miatl már nem leheteti hivatalába
l)eiklalni s 1849. aug. 3. meg is halt.
Haubner mindenült otl voll. ahol bajok mulalkozlak,
.Már á|)r. lí). személyesen jöll tel S()pr()ni)a. hogy a gvőri
és más iskolák példájára lázongó lanuló ifjúságot kn-sillapílsa, ami sikerült is neki. Világi uraink oly naigy számmal
szállottak táborba, hogy nem lelietell egyházi bizollságokal
sem összehívni. Kzt jelenté ])éldáúl oki. 8. l'ongrácz l-'erenc
somogyi esperes. Haubner ugyanis Takáes .lózset |)orrogszentkirályi leikész ellen küldöli ki vizsgáióbizollságol, ki
a hí\'<>k |)anasza szeriül a hoi'vát betörés hírére szjepl. 12.
hajnalban <>lmenekült s lelki viga.szlalás nélkül hagyta gyüietcezetét. amiért -most már nem is kell n^ekik sem leslük
nek, sem leiküknek . Sajnos, ilyen esel is fordull elő. Xeusinger ,lános légrádi lelkész pedig az ellenség állal teljesen
kifosztva és elűzetve, a miniszteriumló! kért némi .segélyt
vagy kár|)ótlást. Haiibner hasztalan lerjeszté fel a kérvé
nyét. Oki. 21-én nai)lójába jegyezte a püsipök. hog;\- Kos
suth Lajosi, ki c napokban íivörölt voll. az egyházkerület
nevében tisztelgő küldötlséggel keresték fel és üdvözölték.
Megillelődés könnyűit láttuk szemében ragyogni
- írja
Haubner. lü'ker János győri ])ol.gár feljegyzése szerint
Kossuth itt és ugyanekkor heves szemrehányást lelt a r.
kalh. pajjságnak. hogy nem veszi elég komolyajn a szabad
ságharc ügyéi. Több halósági rendelet is jelent meg e
tárgyban.
.Ulvent első vasárna|)ján 1818. dec. H-áii írta meg Haub
ner mély hazafias érzéssel és na^y Iclkibálorsáfígíal a reá
nézve oly végzetessé vált főpásztori levelét, amelyben a
lelkészeket és tanítókat hazalias kötelességeik teljesítésére
erős nyomatékkal serkenti. Hendkívül lartaJmas. őszinte
nyill levél ez. melyben a hívekéi az incselkedő ellensé]^
maszlagától 'óvja s egvíizersraind a. nemzeti kormány ne-
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mes c'élj;iiii;ik láinogalásál kövíík'li. Ivevelios köny,vét>e írta^
hogy t'zl ;i körlevelét kinyonialva, dec. lO-éii küldle .szét és
I2-CI1 Kossuth Lajosnak is mint a honvédeluni bizottmány
t'lnökéiiek 182. sz. alatt megküldte. .V pászlorlievél olvasása
Illán hivei és barátai méltán léllctték Haul>nért. \ nenieskériek s ezek élén a győri szülelésü Erdélyszky lelkész is
már előre aggódlak lőjjászloruk sorsáért.
.\z ulolst) adatot, a felsőlövői jelenlés sürgietésél, dec.
2(). irta Haubner a |)üs|)öki iktatóba, mely ezután 12 cvion
ál üresen Jiiaradt. El volt késziilve sorsára. 1849-ben m á r
semmi 1 siem írt a leveles könyvébe. Ép]>en a nemeskéri
gyülekezet jeg\'zőkönyvél>en maradt tenn Perlaky Dávid
bezi esperes-lelkész ieveie, melyben 1819. máre. 1. Haubner
sorsáról értesíti az érte aggódó gj'ülekezelel. Decembtír
óla már az osztrák és a császáriak voltak az urak (lyőröt't
is, .Sopronban is. Gróf Zichy [""errariiS Bódog. Mosón és
(lyőr megye csász. ós kir. biztosa január 2ő-én idézte
Haubnerl a pozsonyi haditörvényszék elé, de megengedte,
hogy addig, míg az é])j>en akkori fájó szemgyulhulása meg
gyógyul, otthon maradha.sson. \ másik gj'őri lelkész, Dre»
gályi Dániel értesítette Perlaky esi>erest, aki azonnal
ílyőrré sietett és titokban tanácskozott a gyülekeziet né
hány tagjával. \ körülmén^yek most jnég várakozást taná
csollak. De febr. 4-én, amikor Haubner még mhidig itthon
voll, Perlaky két vidéki kollégájával, Karsay .Sándor téthi
és Fadgyas János nagybaráti lelkészekkel ismét bement
(iyőrbe s ezek. valamint Dregályi lelkész, Zathureczky vSá^
niuel felügyelő s Bodroghy József ós Eőry Sándor győri
hívek febr. ö-én megjelentek a püspöki várban lakó gróf
Zichy Ferraris kir. Í)iztos előtt s kérlek, hogy Haubnei"'
hivatalos állására való tekintettel továbbra is otthon és
szabadon maradhasson s ha mégis Pozsonyba kell men
nie, akkor ez katonai kíséret nélkül történjék. Zichy gróf
azt felelte, hogy az üigy már lúlvitetett az ő ha.táskörén,
de ujjal mintegy megmutatta, hogy hovai forduljanak.
Február 9-én tehát Perlaky, Karsay, Dregály és \ a g \ '
Józ.sef felpéci lelkész s Matkovich Gábor, Bodroghy József
és Eőry Sándor lementek hajón Budajjtestre. Itt több
közbenjárói, köztük Matkovich István perszonálist és Bau^
hofer György budai lelkészt, .Mária Dorottya nádora.szszony kedves emberéi is felkeresték. így végre 11-én Windisch-Graclz herceg elé jutottak, aki Haiubner ügyéi nem
ismerte, de megígérte, ha nagyobí) vétsége nincs, akkor .szarbadon fogják bocsálani. Jó reménységgel vittek hírt, a
mé^g olthcm leyő Haubnernak, aki lő-én minden kíséi'et
nélkül indult el Pozsoijyba. Itt két hónajiig a laktanyában
voll fogságban, melyei nemeslelkü leánya, Haubner Matild
is megosztott vele. Hal évi várfogságra ítélték s másfél
évig a tiroli Kufstein börtönében szenvedett.* .\z egyház-
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kerül'cUMi kívül Bauhol'er hinhii lelkész és Mária Dorottya
nádorasszony jártak közben érle, lioi^y kiszalnKlnlhasson.
Családja riyöröll maraidt s üt a yyülekezelt Haubner távol
létében is mindig jjonlosan kiűzette nekik az évi 3(X)rorinlot.
A ])iis])ök fogsága na.gy zav.irba hozta az egyliázkerülelet. Beiktatott t'elügyelője sem volt s a hős Vidos .lózsef
tábornok már 1849. aug. 3. megJialt. Perlaky esjjeres már
t'entiel>bi körlevelél)en felszólította az esperességekel, liogy
nyilatkozzanak, ki kormányozza a kerülietet. Az eml>erlelion Haynau azonljain nem sokáig engiedte őket e felett
gondolkodni, lianem már tcSöO. febr. 10. kinevezte Wiohlmnlh Lipót rohonci lelkészt és vasi felső esperest, aki
Hanbner mellett 181(). igen komoly piispökjelölt volt és
l'erlakynál löbb szavaz,alot kajjott, févi 21()0 frt fizelésseili
szuperintendensi adminisztrátornak. Az új liszt viselő, kiről
az egyliázkeriilel tudni sem akart, 1850. május 27-re hivoll
össze a kerületi gyűlést pótolni akaró tanáeskormányl .
Wolilmulli elnöklete alatt és Palló Sándor kormánybiztos
jelenlétében 8 esjyeres, 6 világi férfiú, 2 városi lelkészi
tanácskozóit. .V győri gyülekezel erélyes han:gon utasítá
vissza a meghívást. 1851. máj. 21-re Sopronba, a cs. kir.
helytartóság székhelyére hívta össze azután Wohimulh az
első kerületi gyűlést. De a megjelentek oly hangon köve
tellek a Havnau-féle rendelet visszavonását és Haubner
szabadonbocsálásál, hogy a jeliMilevő Mendel István csá
szári bizlos ;ker. főtörvénys/éki biró^" már feloszlatással
fenyegelle meg a gyűlést és a jegyzőkönyvei is lefoglalta,.
.\ kél következő évben is még mindig esász. biztosok voltak
jelen a kerületi gyűlésen s felügyelőt választani nem voll
szabad. (Foszvék S. .\ gyámolda tört. 67. (59. \i. Nagy O.
.\ győri ev. ehközs. tört. 196.;
Haubner majdnem két évi szenvedés után főként a
nádorasszony közbenjárására 1851-ben kegyelmei kapott s
vísszalérhelell (lyőrbe. családja és gyülekezele körébe.
1849-ben a császáriak Győrölt az eva.ng. lelkészeket és
tanítókat ki is lakoltallák a szé]) konvcntépületből. melyet
laktanyává, majd kórházzá alakíloUak át. Csak 18ől-ben
lérhelíek vissza régi Iakásuk1)a. .Vlialánosan el van ter
jedve, mini szomorú esetnek híre. hogy midőn Ferenc*
.lózs'ef. a fialal császár és ennek öccse Miícsa 1819. jún. 28.
d y ő r városába bevonult. Haid)ner leányai. Matild és
Bella, az ablaknál állván, hátat fordítottak az uralkodónak
s e miatt a városházán 2.") pálcaütéssel fenyítették meg őket.
Ez a kihívó lüntetés nem felel meg a pajileányok szelíd
lelkületének és akkori hangulatának, midőn atyjokért
ugyanekkor személyesen adlak át könyörgő levelet az ural
kodónak. Kcker János győri polgár azonban jún. 29. iiaiplójába írta, hogy Gayer Sámuel evang. tanítónak a nővére,
aki egy barátnőjével az ablakból nézte a bevonulást, illet-
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len mozdulattal hátat mutatott a tábornoki karnak. Egy
tiszt ezt észrevette s a városházára idéztette a hölgvekVt.
(laycr tanító ;J0 éves nővérét tényleg niegpálcázták, de a
másik, aki fiatal ainya volt, kegyelmet kapott. (Lám F"rigyes.
Ec.ker .1. győri polgár 116. 1.).
Haubncr a visszatérte után 1851. csaik néhány napot
tölthetell (ivőrött «a tüntetések elkerülése végett és a köz
nyugalom iráni való tekintetekl>ől» Sopron városába inter
nálták, ahol nagyhírű és általánosan kedvelt fiatal orvosfiánál, dr. Haubner Rezsőnél jó menedéklielycl laiált. Itt
értesült Bella nevű leányának Győrött törtónt váratlaai
haláláról, akinek beteigágyához és koporsójához a szám
űzött fö])ásztort és ajiát nem engedték odasietni. Sopron
ban theol. tanárnak akarták Haubnert meghivni. de a
beiytarlóság ezt sem eng|edle meg. Ekkor végre a nagygeresdi gyülekezet, különösen ennek vezető urai, Káldy
József, Hupreclit Lajos voltak olyan merészek, hogy az
1853. év őszén Sopronba távozó Pálfy József lelikészük
helyére Haubner Mátét válaszlottáK meg. A fonmális vá
lasztás csak 1854. febr. 2. történt meg, dei a terv és a. tuda
kozódás jóval korábbi volt. 'Fovábl) mint két évig kelleti
még a gei-esdieknek várakozuiok, míg végre Vífelsége anegengedle, hogy Haubner a geresdi választást elfogadhassa.
Wohlmuth adminisztrátor is hivatalosan értesítette a
gyülekezetet és Haubner 1850 pünkösdjén, május 11-én
nem csak a hívek, hanem a vidék és az egész kerület álta
lános nagy öröme között tartolta beköszöntőjét Xagygenesden.
e) Nemeskér a Bach korszakban. Erdélyszky lelkész utolsó évei.
Nemeskéri Kiss Lajos felügyelő. Bélák János, Szalay Sándor és
Bejek György káplánok. Iskolaépítés 1856. A pátens.
A hitvalló szuperintendö'JS most egészen Xemeskér
közelébe kerüli^ ahonnan sokan is mentiek cl őt haillgatni
s Xemeskér káplánja már előbb is lett szolgálatot a lelkész
nélkül Haubnerre várakozó geresdieknek. Ez a püspök
nélkül való állapot különhen is kárára volt Xemeiskérnek.
.\z 1847-ben alapított dunántúli Gyámolda ugyainis nem'
tudott elég anyíigi erőt gyűjteni s tagjainak nyugdíjat biz
tosítani. E miatt a már igen öreg és beteg Erdélyszky
-Mihály nemeskéri lelkész sem vonulhatott nyugalomba.
Már Í849 elején is igen b e l ^ lehetett vag^' talán gyülcr
kezetétől távol is volt, mert febr. 27-tői május lO-ig Xagy
Károly geresdi káplán (a későbbi kissomlói ielkész) kereszlelle a ncmeskéri szülötteket. 1850-től kezdve pedig r>délyszky külön segédleilkészeket hívott maga mellé. így volt
kájjlán Xemeskérern 1850—1854. Bélák János,, a későbbi
buzgó vanyolai ielkész, 1855—59. pedig Szálaly Sándor, a
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későbbi somlószöllösi lelkész, aki Haubner mcigérkezéséig
minden harmadik vasárnapon prédikált Xagygcresden. Ez
a Szalay Sándor volt az a iiemeskéri ká|)lán is, aki ISöli.
Alsóbiikön a szokásos évi iskolai vizsgálaton megjekMivén,
a kis (iyurálz Ferenc t'iú kiköszönlö beiszéde és egész
egyénisége annyira niegletszelt neki, hogy ,az exaimen végén
reíálloU, beszédet niondolt s lelkükre kötötte a szülőkniek
és a büki patrónus uraknak, hogy a kis Gyurátz i'iiit pediig
akárhogy is, de Sopronba kell vinni. E fiúból |)ap lesz,
akárki meglássa!» — idézte Arany Jánosból. Gyurátz püs
pök sokszor emlegelte hálával, hogy az ő életsorsát a nemeskéri káplán döntötte el.
A pátens évében 1859. m á r Bejek György volt a siegétllelkész, akit Erdélyszky halála után 1863. rendes lelkész
nek is megválasztottak. Belákot, Szalayt és Beiekol m á r
nem a jiüspök, hanem WohUiiuth adminisztrátor a.vattlii
lel lelkészekül Rohoncon. Sokan tiltakoztak WoMnuith
ilyenfél'e egyházi csolekvényeinek érvényessége ellen, de a
szükség és kényszerűség törvényt rontott. Ettől kény
szerítve kerületi gyűléseket tartottak Wohhiiuth <^biökletc'
alatt, de kimondták, hogy kény szer üségsz ülte törvénytelen
állapotban vannak és sürgették Haubnernek ,a püspöki
székbe való visszahelyezését. A soproni evang. larnítóképző
alapkövének letételénél 1857. júl. 27-én jés a soproni lyceum
háromszázados jubileumán 1857. okt. 1-én a helytartóság
és az osztrák katonaság kéi)viselöi mellett mint egyházi
elnök nem Haubne;r, hanem Wohhuulh Lipót volt ott az
egyházkerület nagy fájdalmára.
Xemeskér buzgó hívei Kiss Lajos felügyelő, Er
délyszky lelkész és Szalay káplán vezetése alatt a Baohkorszak nehéz napjaiban sem maradtak tétlc,ne.k. 185()-ban
Takáts István tanítósága idején építették fel a. mostani
szép új iskolát. A régi iskolaépület ugyanis, mely méí*
1777-ben leégett s azután még ez évben mintegy heve
nyészve, gyorsan építették fel, már annyira pusztulásnak
indult és annyira nem felelt meg a kor igényeinek, hogy
szükségképen új épületet kellett emelni. Sokba is került,
a gyülekezetnek l)irtokában levő minden addigi tőkéjéit
felemésztette.
Es újabb gondok is jelentkezteJk. A templomtető is,
mint már annyiszor, ismét alapos megújításra szorult. S a
gyászos Bach-korszak vége felé támadt a,z a szép gondolat
is, hogy a régi csonkatornyot sem tűrik tovább a réigi meg
alázott formájában, hanem magasra építik, hadd hirdesse
a hosszú elnyomatás után a szabadságot. A lelkes egyház
felügyelő és a fiatal káplán által l)uzdítva a nenieskóriek,
az anyaegyház és a filiák 1858-ban a temiplom- és torony
építés céljára öt évig tarló évenkénti adózásra, kötelezlek
magokat és megválasztották a pénzl>eszedőket. Hosszú nagy
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vállalkozás volt ez, de célhoz értek vele.
A Bach-korszak eseményei sorából megemlítjük, hogy
Brown Gusztáv Frigyes ©gyházasíalui protestáns földesúr
(idegen, talán angol származású, 31 éves) 1855. ápr. 11. a.
nemeskéri ev. temjjlomban vette nőül a 29 é^'es r. kath.
gróf Festetich Alexandra hajaidont, gróf Festetich Sándor
és Vétsey Constantina leányát, háromszori törvényes hir
detés után. Frdélyszky lelikész eskette őket ÖSS/JC. Tanuk
voltak: gróf Festetich Aladár, Jekelfalussy Sándor földes
úr, Szanlner János földesúr. (Esk. anyakv. Yl. 3. 1.).
Még a toronyépítés és Haubner püspök visszahelyezése
előtt 1859. egy nagy esemény hozta izgalomba a vidéki
gyülekezeteket is. Az akkori császári kormány ugj'anis
kiadta a hírhedt Pátenst, aunelyben bizonyos anyagi Lgérolek fejében a protestáns egyházakat szíijiad önkorniánj'zalukból akartai megfosztani. Egy tál lencsééért kcLIelt volna
mini egykor Kzsaunak, az elsőszülöttségi jogukait eladni.
Az egyházkerület is 1859. okt. 5-én Wohlmuih adminisztrá
tor és Radó Lajos esp. felügyelő elnökiele alatt tartott
közgyüléséji a rendes hivatalos ügyek letárgyaiíása után
ünnepélyesen tiltakozott a Pátens ellen .s annak vissza
vonásáért folyamodott őfelségéhez, bármennyire nem
tetszett is ez Wohlmuthnak. Többen a Pátensben rejlő
veszélyt nem látták. így meglepő volt, hogy Győrött is
Dregály Dániel lelkész az 18tíÜ. márc. 18. tartott konvent
ülésen Wohlmu'th átiratának tudomásulvételét és ezzel a
Pátens szerint való szervezkedést ajánlotta, de Zmeskál
Is'lván és az egész konvent nagy haraggal zúdult fel ellene
s később hivatalából is elmozdították. "Wiohlmuth Li])ót
1859. egyházláíogatást is akart tartani Győrött, de a g\'ülekezet tiltakozott ellene. Sopronban Kolbenheyer Mór lel
kész ajánhytta a Pálenstj de Mülliier Mátyás iic. igazgjató
szembeszállt vele. A német gyülekezetek közül jnég Harkii.
Locsmánd mulatott hajlandóságot. De a, magyar gyüle
kezetek s ezek közt Xemeskér is Frdélyszky és Kiss Lajos
elnöklete alatt határozottan és szinte tüntetőleg nyilatkoz
tak a Pátens ellen. Említésre méltó ez időbői, hogy Haub
ner mint geresdi lelkész iiomeskéri illetőséigü gyermeket
is keresztelt s az anyakönyvi adatokat átküldte.
f) Templom- és toronyépítés. A csonkatorony magasba nyúlik.
Az erőilen lelkész, a buzgó felügyelő és fiatal káplán.
Az avatási ünnep 1862.
Frdélyszky lelkész, bár már tíz év óta derék, fiatal
káplánjai volíak, amikor csak lehetett, maga végezte az
egyházi cselekvényekel, keroszbeit, esketett, sőt öregies.
megromlott írásával az anyakönyvi adatokai is többnyire
íiiaga írta he. De 18()() óta már huzamosabb időre is ágyba
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dőlt. Utolsó ikáplánjál, Bejek (íyörgyöl, akii Nemosdömölkről lulvi Illés Fái ínellöl hívlak Jiieg, szeTiellen gSülekezet.
lirre niulal, hogy a közgyűlés 18t)(). l'ehr. 7-é,n a böjt első
és ádvenl első vasárnapi leinplomi erszény tarUill'mál «a
káplán úr iráni viselLető szereiéiből) ajá,ndékké,]>cn neki
ajánlolla l'el. E gyűlésen csak Xenieské.ri Iviss Lajos fel
ügyelő elnököli, a lelkész heLeg volt. A Icmondoll Högölhy
József ])énzláros helyébe Takáls I^ált, Major János voll
ííomlnoik lielyébe Halász Józseíel. gyülekezel! jegyzőnek
pedig Bögölhy Soma ural, egyházfinak id. Hak Jánosi vá'laszloltáik meg. Ez utóbbinak fizetése az egyházi adó ellengedésén ikívül évi tíz forint volt. A temiploniépílésre ha
vonként buzgón sziedték a megajánlott és kölelezővé telt
összlegékel. Az ilyen pénzszedés mindig bajjal jár. Az anyagyüliekezelben e'gyülésen Plötdil Sámuell lellek meg *pénzsziedőnék.
A Bach-.korszak nyomasztó évei ulán n szabadság
vágya veit erőt a lelikeken s a vallásos buzgóság szeni
lííze is fellobbant. A régi nagy templomtelő isimél ala])os
javílásra szorult, de a nemeskéri hívek Kiss Lajos fel
ügyelő és Bejek (iyörgy káplán állal lelkesítve most löbbi-e.
nagyobbra gondollalc: Tűnjék el a régi etnyomalás vá
doló emléke, a «csonka torony > is s a régi, alacsonyra
szal)oll falak és ablakok mosl már igazi Isten háza, lemplom formára emelkedjenek fel magasabbra. Ez lőn az
egyhangú halározal, erre kezdték meg a havonkénti gyűj
tési már 18á8-ban. Az éipítő mesteremberekkel, kőmivessel.
áccsat, cserelpessel, bádogossal megkötötték a szerződési
és serényen indult meg a munka. Az ácsmunkát a kőszegi
Kneiszt István vállalta el. Egy öllel akarták emelni a fa
lakat, az ablakokat is most már egy sorba és nagyobbakra
venni s az eddigi fazsindelyes francia tető helyett cseréj)zsimlellyel fedni a lemiplomot. Erő feletti nagy vállalakozás
volt ez. Annalí idején 8000 lélekből álló gyülekezel számára
éliiítették a templomot s most kevéssel több, mint 700 lélek
larlsa fenn azt és é^pítse tovább alig több juint összesen
ezer hold földbirloknyi tehetséggel. De azért lelkes volt
az elhatározás és biztak a sikerben. Hiszen hat év előtt
is több mint kétezer forinttal saját erejükből étpítetlék az
új is^kolát.
A pénzadományok gyűltek szépen, még r. kath. test
vérek is adakoztak. Különösen Kiss Lajos felügyelő
voll fáradhatlan a buzdításban és gyűjtésben. Augusztus
elején a kőművesmunkát már be is fejezték. Ekkor. aug.
14-én délután 3 órakor egy váratlan, iszonyú nagy csajiás
ismét a tűzi veszedeilem lette p r ó b á r a hitüket és a m u n k a
sikerébe vetett bizodalmukat. A nemeskéri evang. hívek
nagyobb részének vagyona e gyászos naipon az emésztő
lángok martalékává lett. Sokan maradtak lakóhelv, ke-
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nyer és velömag néllíiil. Hogjan lehessen ezeket a ha
vonkén li befizetésekre szorítani. S a baj annál nagyobb,
mivel, mini utólag kitűnt, az éipílés másfél ezer forinttaí
többe fog kerülni, mint amennyit az öt évre vállalt havi
adakozással össze lehel gj'üjteni. Minden anyag együtt
voll már, az ács, bádogos és asztalos munkák is m á r csak
az ideszállítást és felralíást vái'lák. Micsoda neJiéz próbája
volt ez a hitbuzgóságnalí!
Xemeskéri Kiss Lajos felügyelő ekkor mutatkozott
legnagyobbnak. A tüzeset után tíz nappal 1862. aug. 24.
közgyűlésre hívta össze a gyülekezetet. Megható sza.vakkal
tárta fel a lesújtó helyzetet, melybe a nagy tűzvész miatt
jutottak, de láttak már más, nagyobb viharokat is és az
Úr mindenkor megsegített; az előrehaladt építési munkát,
bár a hívék nagy részének magának sincs lakóhelye, íéh
benhagyni, jobb időkre halasztani nem lehet, hanem min
den erőnknek megfeszítésével és Lstennek kegyelmében
bízva kell tovább folytatni és befejezni. Bátorításul felol
vasta a vidékiektől és idegenektől is a nagy csaipás hírére
l>efolyl szép adományokat: Dukai Takách Samu medgyesi kasznár 20 frt. Cséri Kiss Lajos cseipregi ügyvéd*) 10
frt, Bögöthy Ferenc felsőszakonyi birtokos 21 frt, Régeni
János lövői ref. szűcsmester 5 frt, Sotpronból Schneider
Márlcm ifjú (5 frt, Horváth István r. kath. fűszeres 5 frt,
Magassy Í)énes theológus 2 frt, Király József Pál és Müllner Mátyás igazgatók 1—1 frt, Tóth Samu és Fáni szilsárkányi testvérek 10 frt, Nagy János szemerei birtokos 5 frt,
Xagy Imre kőszegi ker. táblai jegyző 5 frt. Bíró József
nyűg. ka^pitány 5 frt, László Ádám némethi birtokos 5 frt,
Horváth Elek Csöngéről 2 frt, Ostfty Pál farádi felügyelő
5 frl, Hrabovszky János €s.p. felügyelő 5 frt, Noszlopy
Anlal .szilsárkányi r. kath. birtokos 3 frt. Remete László
ujkéri pincér 5 frt, Skriba Pál kövesdi gazdatiszt ".>
frl, Völcsejről négy r. katholikus: Thalabér Lajos 20 frt.
Thalabér Lajosné Fluck Paula 10 frl, Kéry Péter 2 frt.
Döry Mari 1 frt. A nagygeresdi gyülekezet 20 frt. a szarkonyi gyülekezet 17 frt, a büld gyülekezet 36 frl, a büki
gyámpénzlár 6 frt, a soproni alsó esperesség 30 frt, a du
o,
nántúli gyámintézet 20 frt, az egyetemes gyámintézel 20
frl, a nemeskéri evangélikusok a községi pénztárból ez év
ben rájuk eső 113 frl 45 krajcárt, nemeskéri Lukáts János
a havi kötelezettségeken felül 40 frlot, Horváth Istvánné
Halász Judil a havi adózáson felül 5 frt. A locsmándiak
20.000 cserépzsindelyt ingyen szállítoilak Locsmándról, a
szakonyiak a Repcéről egyenként egy-egj' és több szekér
fövényei is, Pacher János locsroándi birtokos és tégla*) Előbb Kapuvárott, 1875. Ságon lakott. Gyermekeit Neme.skéren keresz
teltette, neje Lukácsy Franciska r. kath. volt. E családból való volt Kis Zsig
mond cséri birtokos és cséri Kis Pál nemeskéri tanitó.
12
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gyáros ezer darab zsindelyt ingyen adott. Ez csak egy
részlete a belolyl adoniányoicnak. amelynek jegyzéke fenn
maradt. \ közgyűlés jegyzökönyvélic/ külön la'pra írta Kiss
Lajos felügyelő: a lemjjjoinépílésre eddig történt adako
zások összege 1435 frt 1)8 kr. osztrák ériékben. A sokféle,
adomány közül említést érdemel, hogy a nenieskéri és
filiabeli ifjak az oltárra négy új kinaezüst gyertyatartót
vettek a régi elavultak helyéhe. A hajadonok pedig zöld

AJnemeskéri evang templom magasra épített U| lumyi vaL

bársonyból készült, aranyrojttal és sújtassál díszített érté
kes új oltárterítül adományoztak. Az adakozók névsora
a jegyzőkönyvben megörökíti az artikuláris egyház 18()2.
évi ifjúságának virágát. .\ hajadonok élén a felügyelő és a
l<"lkész leányai, Kiss Ithi és íírdélyszky Fáni állanak. Ne
meskéri Kiss (iéza, pái)ai jogász. ,i felügyelő fia, négy szál
vastag gyertyát adott az oltárra.

\
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A nemeskériek nem csüggedtek el. Még a tél beálltia
előtt Jjefejezték a nagy és szent munkát. A felavatási ünne
pet nov. lü-ra tűzték ki, Haubner Máté, a hivatalába
vi.sszahelyezctt s Győrré újra megválasztott püspök csak
másfél éve, hogy a köaeli Nagygeresdet elhagj-ta. Nagy
elfoglaltsága s az akkori mehéz közlekedési viszonyok miatt
maga nem jöhetett el Győrből ismét e vidékre. Horváth
Dávid esperes, farádi lelkész avatta fel a megújított temp
lomot s a most m á r teljes magasságára felépített tornyot.
Az alkalmi ^prédikációt nagy ékesszólással Haubner lel
készi utódja, Trsztyenszky Gyula előbb bőnyi, majd szendi,
most pedig nagygieresdi lelkész mondta. A régi artikuláris
gyülekezet 33 községének képviselői, köztük több előkelő
nemesi család foglalta el ismét régi helj'ét a, nagytemiplomban. Az ünneipi szónok is megemlíté, hogy míg kocsiján
(ienesdről ideért, «távol vidék népeit látta különböző fol-vakból seregenkint sietni e szent templom felé>.
Trsztyenszky, annak a kornak egyik legkiválóbb szó
noka, a bevezetésben szépen fe&té Nemeskér sorsát és
szerepét: <E templom, mely egy nagy vidék vallásibuzgóságának menhelye volt, a te tulajdonod lett egyedül,
nemeskéri szent gyülekezet. Ügy jártál te szent Siona az
í r n a k , nemeskéri egyház, mint a szülő, ki osztályt ad
gyermekeinek s magü elgyengül. Tied lett e templom, el
maradtak belőle a vidék buzgó hitsorsosai; magadra ma
radtál számra kicsiny, de buzgóságban nagy gyülekezet.
Te voltál őre e templomnak s ennek sorsát biztosabb ke
zekbe nem is lehetett volna letenni. Nemcsak hűn őrizéd,
hanem amit az ősök nem tehettek, tenniök nem volt szar
baci, az ősi tém'plom elé tornyot emeltél, buzgóságod kétr
ségbevonhallan jelét. Cgy állt e templom egy hosszú év
századig, félig épített tornyával, mint viharroncsolt hajó,
melynek árbocát eltörte a vihar. Most olyan, mint új
hajó, mely büszkén felemelt árbocával^ büszkén lengő
vitorláival bátran, szabadon a nyilt tengerre l é p .
Textust is igén szépet, találót és alkalomszerűt vá
lasztott. I. Krón. 29, 10—18. Dávid hálákat ad a templomra
való buzgó adakozásért: Oh mi Urunk Istenünk mindez,
amit készítettünk, hogy a te szent nevednek házat épít
sünk, a le kezedből való és mindazok a lieid... A te
jelenvaló néped is, láttam, hogy nagy örömmel, szabad
akaratja szerint adta ezeket neked. Oh, Ábrahámnak, Izsák
nak és Izraelnek, a mi atyáinknak ura és Istene, tartsd
meg ezt mind örökké, tudmiillik a te népednek hozzád
való ilyen jóakaratját és az ö szivüket igazgassaid te
hozzád*. E tartalmas. szé|p szöveg alapján beszél Trsztyen
szky az evangyélomi egyház sarkköveiről'. És ezek: 1.
a gyülekezet saját buzgósága, 2. a testvéries segély, 3.
az Istenbe helyezeti élő hit. Nagy szónoki erővel, szivhez12*
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szólóan fejti ki mind a h á r o m részt s az alkalmi záraílékban nagy lelismeréssel emeli ki az egész gj'üliekezel,
de különösen Kiss Lajos felügyelő buzgalmát. «Te voltál
buzgó férfiú vezére e, népnek. Felemelled o gyülekezeti
ben a vallásszeretet zászlaját. Te mentél elől a munkában,
áldozatban s ha csüggiedell a néqi, ha itt-ott sziklakemény
szivek álltak utadba, Mózese lettél e iiéjpnek s buzgalmad
varázsvesszejével megnyitottad a sziklakemény sziveket s
az áldozat éltető forrását fakaszlád fel azokból. Tornyot
emeltél te az I r nevének s benne öntudatlanul oszlojpot állí
tottál nevednek, emlékednek is».
Csak egy hely volt üres az örömünnepen a nagy temp
lomban, az öreg, beteg Erdél^szky lelkész helye. Róla is
szépen emlékezik meg az ünnej)i szónok: Széttéveideznek
szemeim e roppant sokaság felett, kereslek tégedet Isten
elaggott szolgája, testvérem az Úrban. Hol vagy? Oh hadd
lássalak, hadd adjak áldást reád. Nem találnak kereső
szemeim, le nem vagy itt. Ott fekszik ő csendes szobá
jában betegen. Ott fekszik ő, mint haldokló Dávid, tán e
percben is népéért imádkozik; olyan ö, mint roskatag em
lékkő, mint romba dőlni akaró lemjjlom, melyeit omlaitlozása
közölt is szent kegyelettel tisztel a vidék. Elaggott szol
gája az Urnák, te tudod: az oltár ajtaja helyett, a halál
kapuja fog felnyitni neked, mégis a bevégzett ékes to
ronyra nézve azt mondod az öreg Simeonnal: Uram, most
bocsátod el a te szolgádat békességgel . Istentisztelet után
barátságos ebéd következelt s az itt elhangzott lelkes
felköszöntések után olvasta fel a nemesládonyi születésű
Horváth Sándor nagygeresdi káplán, (a későbbi jeles pesti
lelkész) az alkalmi költeményét, melynek első versszaka:
Üdvöz legyen a nép az Cr nevében,
Mely ma mutat be új áldozatot!
Údvözl... ti, kik laktok távol vidéken
S ez ősi házba hoz ma utalok.
Hol az apák egykor a messze múltba,
Istent imádni összegyűltének —
Mily meghaló! ~ találkoznak im újra
A hilerös, a hálás gyermekek.
Ezl a hosszabb verset is Trszlyenszky beszédével együtt
Kiss Lajos felügyelő a maga költségén kinyomatta (Az
evang. egyház sarkkövei, Sopron 1862. 25 1.) s előbb 20,
később ő krajcáron árusították a gyülekezet javára. Bejek
káplán szerepe, sőt neve sincs említve az emlékfüzelben,
pedig bizonyára néki is nagy része volt az építésben és
az örömünnep rendezésében.
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Xni. Nemeskér a XIX. század utolsó négy évtizedében.
Bejek György hosszú buzgó lelkipásztorkodása.
Az ujabb egyházfelügyelők 1863—1903.
a) Erdélyszky halála és Bejek lelkésszé választása 1863.
Hagyományok és anyagi bajok. Kiss Lajos lemondása. Alsószopori
Nagy Imre. az uj felügyelő. A Nemeskéri Kiss család tagjai.
Az élő hiilott Erdélyszky a lelavalási öröziiünnep után
még négy hónapig vivódolt a halállal. 1863. március 15.
hall n\eg 88 év€S korában. 45 évig volt Xíemeskér lel
késze. A jegyzőkönyv mint közkeveltségü lelkipásztorról
emlékezik róla. Márc. 18-án lenietlék, Csapli István meszleni lelkész mondta telette a halotti beszédet. Hü fiak és
leányok vélték körül hosszú betegségében. Feleségét, a
kollai születésű nemes Takáls Esztert már 1849. a kolera
járvány ragadta el mellőle, azóta volt özvegy.
.\ lelkészi hivatal megüresedé.se után Haubner Máté
])üsj)ök Bejek káplánt már márc. 19. kinevezte adminisztrá
tornak. S hamarosan megejtették a választást is, melynek
eredményéi előre lehetett látni. Bejek Györgyöt több mint
három évi kái)lánsága alalt megkedvelte a gyülekeziet.
1863 június 2í)-én Horváth Dávid farádi lelkész, esperes
és Káldy József egyházmegyei felügyelő elinöklele alatt
voll a választás s egyhangúlag közfelkiáltással választották
meg szeretett segédlellí ész ükei. .Moghivó levelét a jegyző
könyvbe is felvették. E szerint készpénz fizelé.se 100 írt
voll osztr, éri. Ebben azonban benne foglaltatott a Kontorféle alapítvány évi kamata (2 l'ri 52 kr.) és özv. Horváth
Istvánné .Ágoston Bóza hagyatékának évi kamata (3 frt^
is. .\ Csaplovics-féle alapítvány életbelépése után 5(X) pengő
forint évi kamata is öt fogja illetni. .\ természetben való
járulékok és a slólák nem változtak. Feltűnő, hogy a
meghívő levelet Kiss Lajos felügyelő nem irta alá. Lehet,
hogy csak véletlenségből. Bejek lelkészt szeptember 20.
Trsztyenszky (lyula, az új esperes iktatta hivatalába. \z
ekkori költséget (41 frt 81 kr.) kivetés útján szedték be.
Bejek (iyörgy Peszkócon (Petőfalván) Vasmegyében
szülelett 1830. jún. 13. Bejek Ferenc és Ziskó Katalin
szülőktől. Középiskoláit Pozsonyban, a theológiát két éven
ál Sopronban s egy éven Bécsben végezte. Segédlelkész
nek Nemesdömölkre Edvi Illés Pál mellé 1858. nov. 24.
Wohlmulh Lipót adminisztrátor avatta fel Hohoncon. A
következő évben hivták meg Xemeskérre s negyedfél évi
kái)lánkodás után 1863. itl letl adminisztrátor s m á r jún,
29. rendes lelkész. Még'ezen 1863. évl>en nbv. 3. nőül vette
elhalt |)rincipálisának leányai, Erdélyszky Franciskát. Az
egyik tanúja sógora, Ihász Dániel gazdatiszt volt, Erdélyszk Borbála férje, Ihász Mihály vadosfai tanító fia.
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Trsztyenszky Gyula gcrescU esperes eskette össze őket.
A 33 éves ú] lelkészre nehéz feladalok várakoztak
Xemeskéren. A templom- és toronyépítésből még nagy
adósságok maradtak fenn és az elvállalt havi kölelezettscgeket most utólag nehezen fizették a hívek. Az eddig oly
buzgó felügyelő, Nemeskéri Kiss Lajos is, aki mintegy
50 holdnyi birtokán nem volt jó gazda és anyagi bajokba
keveredett, úgylálszik Ijelffáradt a munkába és küzde
lembe. Bejek (lyörgy megválasztása, beiktatása és házas
sága után az 1863. dec, 8 .tartott közgyűlésen tárgyalták
Kiss Lajos lemondását. 15 éven át 1848 óta viseilc hiva
talát. Érdemeit a jegyzőkönyvben örökítették meg hálás
elismeréssel. De a változásra már előkészültek, mert e
gyűlésre már a kiszeme|lt új felügyelőt, Alsószopori XaglN'
Imrét, a kőszegi ker. tábla ülnökéi, a kiváló lörténcttudóst,
a Történelmi Társulat egyik alapítóját is meghívták, akit
itt egyhangúlag megválasztottak és meleg bizalommal üd
vözöltek, ligyanekkor kérték fel az egyházi jegyzőségre
Takáts István tanítót. A templomépítési járulékkal hátra
lékban levőket komolyan felszólították a fizetésre. Az új
felügyelő pedig magára vállalta, hogy a tem|)lomépítésre
vonatkozó számadásokat és irományokat jnagánúton l'ogja
Kiss Lajostól elkérni. Sem ez. sem Takáts Pál pénztáros
netii volt jelen. Ez utóbbi is lemondott hivataláról s
1864. idősb Bakk Jánosi választolták helyébe. Joós István
gondnokot pedig megbízták, hogy állítsa össze a végrende
letek szerint való hagyományok jegyzékéi. Ilyenek ugyanis
Bejek idejében a templomépítés óta többször is fordulnak
elő. Az új lelkésznek sikerüli az áldozatkészségei felkelleni.
özv. Horváth Istvánné Ágoston Róza 180 frlot hagyoli
a gyülekezetnek, melyet Kiss Lajostól csak ismételt fel
szólításra tudtak megkapni. Horváth Ádám özvegye, Musay
líva is 12(5 frlol hagyoli s ezenfelül egy kis házat és kerlcil.
Ezt a !)énzt is Takáts Pál ])énzláros 1861. Kiss Lajosnak
adta át. Szarka Károly 18(54. szintén 100 frlol hagyományo
zott és Szemerey Pálné Gyarmathy Juliánná 1867-ben 200
frtol. Csaplovics Dániel 1500 frtot, de ez folyósítva még
nem volt. Nagy Imre, az új felügyelő szigorúan vette a
hátralékok behajtását. Kiss Lajost is személyesen és levél
ben, majd az espercsségi elnökség útján is többször fel
szólították a teljes elszámolásra, de mindhiába. A gyü
lekezetet pedig hitelezői, Kneiszt István kőszegi ács és
Halvax locsmándi asztalios szorongatták. 18(56-ban a gyüle
kezet már kölcsönt volt kénytelen felvenni, hogy tartozá
sait kifizethesse. Kiss Lajos a sürgető levelekre nem is
felelt, 1865. eilköltözött Nemeskérről Jóbaházára, ahol fele
sége birtokot örökölt. Végre is bármennyire fájt ez nekik.
kénylel€ne,k voltak Takáts Dénes és dr. Schreiner Károly
soproni ügyvédek által bepereltetni s a bíróság 1869-ben
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614 forint visszafizeléséne kölelezte Kiss Lajost. Ez évben
őfelsége is 2(X) frl leigfelsöl)b adományban rcszesílclle \ e nieskérl: Egy kis enyhílö ír vüll ez a ' l í l . Károly és Mária
Terézia idejében ejtett sebekre. Xagy Imre a Jegterhesebb
időkben vÉzelte Xemeskér anyagi ügyeit és sokat segített a
gyütei<ezel állapotán. Az ő óhajtása lehetett az is, hogy
Bejek lelkész 18(59. elkészíleile a régi neineskéri könyv
tár katalógusát. A gyülekezet ebből úg^dátszik, egyes köny
vekel átengedett a kedvesebb kájjjánjainak. mert hallomás
szerint Xagyszőllösön Szalay Sándor lelkész birtokában lett
volna egy-kél innen való könyv. Nagy Imrét, a buzgó és
tudós felügyelőt azonban csak rövid ideig mondhatta
magáénak a gyülekezet, 1869. kinevezték táblai bírónak és
Hudapestre távozott. Bejek lelkésszel jó egyetértésben
ujabb lendületet adtak Nemeskéren a hitéletnek és kimen
tették a gyülekezietet nagy |)énzzavarából.
Xemeskéri Kiss Lajossal a pereskedés igen sajnálatos
volt a tizenöt évi buzgó felügyelőség után, mert benne mé^
megvolt őseinek és atyjának, a lelkésznek egyházi buz
galma. Az evang. hitükben megmaradt Xemeskéri Kisseknek ő volt egyik legkiválóbb képviselője. Ez a család bi
zonyára még a fentebb említett »nemeskéri hét Jiemzetségliez tartozott. A XVI .és XVÍI. században a Xemeskéri
Kíssek evangélikusok voltak. Az 1557. évi nemeskéri dézsmajegyzékben Kis Simon és András urak említtetnek s ezek
közül Simon Guari Andrással a század végén az ev. egy
ház céhmestere (gondnoka, pénztárosa) volt. Kis Miklós
nemeskéri esküdi pedig az ujkéri ev. prédikátorral 1611.
máj. 8. jelenvolt a nemeskéri Kéri Málé végrendelkezésén.
Daróczy Nemesi Évkönyve szerint (Bi>est 1923) II. Fer
dinánd 1627. dec .29. adott Nemoskéri Kiss Istvánnak s
felesége Birksy (talán Büki) Erzsébettől született két fiá
nak, Benedeknek és Jánosnak címeres nemesi levelel. Ezek
is még evangélikusok leheltek, mert a Kis Bertalan ev.
l)üspök 1()3I5. évi nemeskéri egyházlálogalásán más ne
mes személyek mellett emlegetett Kis Simon és Kis Mik
lós is evangélikusok. Szenczi Fekete István ev. püspök
1671. évi nemeskéri egyháztálogalásán a Meledenczy és
más nemesekkel jelenvolt Kis .\Íiklós, Sopron megye tör
vényszékének esküdi bírája, szintén buzgó cvang. volt. Ez
a Kis Miklós Mesterházy iPéterrel (nemes Nagy Anna
vallomása szerint) Bécs megszállásakor (168>'}) Thökölynek
biztosa volt s a Bépce vidékén ezek adatták vissza az
elvett evang. lem|)lomokal. Ugyanő 1690. és l(i97. .\sbolh
János nemeskéri lelkész gyermekeinek kereszlai)ja volt,
az első esetben Artner és Liebezeil soproni jjatriciusokat
helyeltesítetle. Evang. hitbuzgóságát máskor is kimutatta.
A XVIII. században III. Károly és Mária Terézia ko
rában azonban már r. kath. .Xemeskéri Kissekkel is la-
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lálkozunk. Xemeskéri Kiss Dániel 1725. muUilla l>e Sojjron
megye elölt 1()27. kapott nemesi levelet. Még öl is evangé
likusnak kell tartanunk, mert T(')th Sándor táblabíró Xemeskéren 17152. jún. 19. bizonyítolla, hogy a nemeskéri
evang. teniplonihely ára fejében Kis István és Kis Imre.
Luka Pál, Hegedűs, Bögöthy és más nemesekkel együtt a
vármegyéiöl 'M) forintot veitek fel és nem többet, .\zevanr
gelikusok részére 1732. megvásárolt lelkei okkor három
részben Kis Dániel és Kis István nemesek és Kun István
örököseinek más c-essionáriusai bírták. Semmi nyoma
ekkor még, hogy ezek a jó evang. nemcskériek. köztfik
Kis Dániel. István és Imre hilüket elhagyták volna. De
kevéssel utóbb mégis történi hilehagyás, ami Mária Te
rézia korában elég gyakori volt, mert az a Xemeskéri
Kiss Sándor, aki 1754. Soi)ronniegyélöl nemesi bizonyítr
váiiyt kért, és kapott, tiiiár r. kath. volt. Csakis így leheite,tt
Veszprém megye alispánja s mint ilyen halt meg 1777-ben.
Ennek a X\ Kiss Sándornak upja Kiss Dániel, a fi
vére j>edig Kiss István volt. Ez utóbbinak fia, Kiss l-tv
renc mondja ezt, aki 1821. még Xemeskéren ősi jószágán
élt s ez évben kért Sopron megyétől bizonyítványt a fia.
Dániel számára, aki Somogy megyében volt a vesz|)réiiii
püspök lisztlarlója. (Vm. jkv. 1821. 1991. sz.) \ családnak
ez az ága az áttérés után tehát jó módba, jutott. Xagy
Iván és I^aróczy szerint Lajos, Dániel és Sándor voltak a
Xemeskéri Kissek ősei. De ez csak a XVIII. századra és
a r. kath. ágra vonatkozhalik, mert Xemeskéren Kissek.
amint láttuk, már a XVI. század óta vannak. .\ r. kath.
ágból szülelett 1793. Szenlgróton Xemeskéri Kiss Pál apát
nagyváraili kanonok, aki Csákváron az Esterházy fiuknak,
később Ivedig I-erenc Józsefnek volt nevelője. Több mü
vet írl, 1846 óla az .Vkadémia tagja, 1847. halt meg. Darnay Kálmán szerint ennek fivére. X. Kiss .\dám Sü
megen lakott. .\ fentebbi vesz])rémi alispán fia volt X.
Kiss János udv. tanácsos, neje Forintos Jozefa. Ezek fia
X. Kiss Pál 1199. Miszlón ( t o l n a m.) született, kir. ka
marás, F"iume kormányzója (f Miszlón 1863,\ Xeki jnég
Xemeskéren is volt birtoka, övé volt a volt vármegyeház
éi)ülete is. Xagymüvejtsiégái neje Tagyosi Csajjó Ida, Csa|)ó
Dániel alispán leánva, alaipítvánvaival és naplójával örökí
tette meg nevét. (Xaplói 1827-50. Bpest 1911.\
Az evangélikusnak megmaradt Xemeskéri Kissek nem
elmélkedhettek ily magasra. Közlük csak kisgazdákat, egy
lelkészt s egy vármegyei föügN'észt találiuik. X. Kis Mi
hály kisbirtokos 1746. született és 1817. halt meg. X. Kiss
László 1765. vette nőül Horváth Juditot, Mihály leányát.
Ezek házasságából szülelelt 17(56. X. Kiss László nemeskéri
lelkész, ki mindig a Xemeskéri előnevet használta. .\múlt
század elején szerepel X. Kiss Imre salélromfelügyelő
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Debrecenben b. Vay Miklós iiielleü, Csokonainak és Ka
zinczynak jó jjarálja. Jrodaimi léren is s/jerei>cll, több fü
zeiét adoU ki: Örömének I. l'erenc koronázására,melyei
vidám nólába t'oglall Sicssniayer Ferenc.;; (Pesl, 1792.).
Az erkölcsös feleség c. müvének címlapján Xemess-Kéry
Kiss Imrének irja nevel (Bécs 1796. 55 I.). Kiss Imre le
származásai nem ismerjük.
A fenliebbi X. Kiss László nenieskéri lelkész és neje
Szikora Teréz elsöszülöll fia voll Nenieskéri Kiss Lajos
a buzgó egyházlelüigye.Iö, aki még Magiaísiban szűlielelt
180Í). s 1812. mini vármegyei ügyész néhai Csáfordi Tólh
Lajos szilsárkányi egyházfelügyelőnek és nejének, Meslerházy KaUiHnnak leányai, Csáfordi Tólh Elizát vettei fele
ségül. Az egyik násznagya Káldy József volt Nagygeresdiröl. Kiss Lajos 1866. költözőit el Xemeskérről s felesége
birtokán élt Jobaházán 1879. bekövetkezett haláláig. A
sárkányiak egyházfeliigyelőjüknek is miegválaszlolták (1866
— 75). Öccse. Antal, szintén a lelkész fia, 1844. ispán voU
Tőmördőn, később |>edig birtokos Alsószoporon. Simo•nyák János és Fejér Katalin szo|)ori birtokosok leányát,
Hozinál vetle feleségül. Buzgó egyháztag maradt Xemeskéren bátyjának távozása után is. Még Péter és Kiss Judit
Szarka Lászlóné szere]>elnek többször Kiss Lajos és Antal
melleit. Valószinüleg testvérek voltak. Kiss Jánosról és
Szopory Jánosnéról bizonyosan tudjuk, hogy a lelkész
testvérei voltak. Xemeskéri Kiss Lajos felügyelőnek 1813.
szepl, 24. született a Géza fia, akinek keresztszülei voltak
(Csáfordi Tóth Pál nyűg. lovaskapitány és Cs. Tóth Eliza
Jobaházán és Csáfordi Tóth Sámuel szolgabíró és Cs.
Tóth l*'ranciska hajadon Szilsárkányban. Már főügyész
volt Kiss Lajos, midőn 1850. Ida nevű leánya születelt.
(Orvos neje volt.) Az unokák vallásos buzgóságán is megllálszotl. hogy lelkész volt a nagya])juk. Kiss (jéza 1875
—1884. a szilsárkányi gyülekezetnek volt felügyelője. A
család egyházi összekötteté.seiről tudjuk még. hogy a Bachkorszak végén Vídt Endre kőszegi tanárnak és
lelkésznek neje is X'emiéskéri Kiss leány volt.
A r. kath. ág ujabb kiváló lagjai: N. Kiss Pál, kir.
kamarás, államtitkár, volt orsz. ké|)viselő. 1856. Francia
országban született, neje Szapáry Vera grófnő. Fia, Sán
dor gödi nagybirtokos és slockholmi követ, (léza |)edig
magasrangü katonatiszt. Ujabb adatok: X. Kiss Gábor 1929.
mint nyűg. kúriai bíró halt meg (iyőrött. Zsijgmond nyűg.
altábornagy, neje 1929. halt meg. X. Kiss Ernő János
mint nyűg. budapesti főreáliskolai tanár hunyt el 75 éves
korában. Xemeskéri Kiss Melánia lárcacikkeket ír a la
pokba s 1931. a budai evang. Mária Dorottya egylet es
télyen is novellát olvasott fel. .\ család evang. ágának is
bizonyára vannak még élő tagjai.
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b) Palthy, Rupprecht, Solymossy és Hajas felügyelők. Alsószopor
új iskolája. A másfél százados jubileum 1882. Hajas Gyula az
uj ianitó. Gyurátz püspök egyházlátogatása 1896.
Bejek György lelkész utolsó évei.
Az építési adósságok lefi/yetése után a gyülcke/.et könynyebl)en lélekzctt, de volt anj'^agi gondja továbbra is elég.
A nagy lenii)lomtetö és a többi egyházi éijülct jókarban
tartása továbbra is sok költséget (Mnésztett lel. S az elemi
esapások sem maradtak el. 187."). szept. 18^án ismét nagy
tűzvész dúlt Xenieskéren, melynek a lelkészlak gazdásági
épületei és a tanítóialt pajtája is áldozatul esett. De azért
némi kis tőkéje volt még a gyülekezetnek iniiite^y 1.'}Ü0
forint s ezt adóslevelekre kölcsönadta az 1874. évi jegyizék szerint: az alsószopori t'iliának 200 s a nemeskéri la
kosok közül Posch Mihálynak 400, Cséry Péternek 12ö,
Bakk Lászlónak 200, Tompa Józsefnek 10(), Halász Jó
zsefnek 148 forintot s másoknak is kisebb össziegeket.
Hejek György lelkésznek Xagy Imre távozása után
i;smél kiváló munkatársa akadt P a t t h y Sándor berek
alj i ügyvéd és földbirtokos személyében, akit 18(59. jún. 6.
Baranyay László (a büki leikész fia, lócsi birtokosa és
Péteri Takáts Sándor jelöltekkel szemben egyhangiilag vá
lasztottak meg egj'házfelügyelőnek. Az ifjabi) Pa,tthy jűn.
20. lelkes beszéddel foglalta el hivatalát, hivatkozott arra,
hogy atyja is, Patthy István hosszabb ideig volt nemes
kéri felügyelő. A kÖ7>gyűlés megéljenezte és ii;iigy bizalom
mal fogadta, amelynek mindenben meg is felelt. Meilelle
Smidelius István volt a gondnok és Halász József a |)énztáros. Az anyagi gond most is sok. Tcmploméi)ítési hátra
lékok ínég most is folynak ugyan be, de a templomtető
már ismét hullat, a 'tanító színje építésre szorul, a .pap
lak is igen rozzant. Ez utóbbit 1872. újra is építették és
pedig cseréijzsindelyre. A következő évben pedig a pajtái
és islállől kellett újra építeni 8(X) forint költséggel. Az egy
házi felsöség kívánságára 1870. megalakították a,z iskola,székel. l-'lnökei a lelkész és felügyelő, tagjai Xemeskérről
Halász József és Smidelius József, a két Szo])orról ifjabb
Skriba János és Kiss Antal. Helyéről Bögölhy János. Berényből Bögöthy Károly. Simaházáró Bögölhy József. Ság
ról Varga József. 1872-ben Alsószojior kezdett nagy do
logba, új iskolát épílcll, tanítót hívott. Fodor Miklóst. E
célra az anyagyülekezetlől vett 500 frt kölcsönt néhai Tom
pos Istvánné szép hagyalékából s az iskolából is köl
csönkért három padot és Magyarország térképét. .\ szopori és a vidéki más gyermekek elmaradását a nemes
kéri iskola is megérezte s ezért 1875. elhatározták, hogy
a nagy, hideg iskolát nem fűtik hiába, hanem közfallal kél
helyiségre rekesztik szét s az egyiket más célra használják
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flel. A sok munka és nieihéz pénzbehajtás miatt a tiszttvis;elők is gyakrabban változtak. Sniidelius István helyébe
1871. Smidelius Józsiel'el választották gondnoknak. Halász
Józser pénztárost is csak nehezen tudták jnegmarasztani.
Bakk János ogyházli (cchmesler) is öregsége miatt lemon
dott és Mészáros Mihály lett az ulckla, aki a,z éi)ítéseknél
sokat dolgozott s ezért külön díjazták. De Mészáros is
már 1873. meghall és Mogyorós.sy József lett az utóda. A
•nemeskéri hajdani
agilis közönség- a. szegény iskolás
gyermekek részére al.aj)ítA'ányt gyűjtött, mely most már 100
frtra emelkedett. A gyülekezet ezt az éj)ítés.ekre kölcsöiiv
vette és 7 Irt 50 kr. kííjmatot fizetett róla. A;mellett, hogy
Nemeskérnek majd minden évl>en volt iiagyobb kiadása
az egyházi épületekre, azért házainkénti gyűjtés útján
jnégis adakoztak 1871. a soproni lyceum építési költségeire
és 1877. Kiss János jjüsjjök szobrára. S megmaradt at
régi szé]) szokás, hogy iskolára, templomra önként adar
koztak, a végrcndelkezők is kisebb-nagyobb összegeket
hagylak. A fentebb m á r említett nagy tűzvész 1875. ujabb
áldozatokat követelt a községtől. A gyülekezeti kertek kvtrítése is elégvén, ezt Mechle József soproni kőfaragóval,
az egykori megyeháza tulajdonosával közösen csináltatták
meg. A munkába belefáradt Smidelius József helyébe
1879. Frühwirth Istvánt, a Xenieskéren születelt Vértesi
Sándor zalaistvándi lelkész bátyját választották meg felc
ügyelőnek, aki ezt a hivatalát 1882. adta át utódának.
Szarka Lászlónak. Meg kell említenünk, hogy aiz 18()(i. el
hall Bakk János uraiujíiailui jeles lelkész is neimeskéri
születésű volt.
Csaplovics Dániel örökö.sei elhalván, 1880. dec. 14.
került sorra a Csaplovics^féle hagyaték folyósítása. Keszt
helyen, a járásbíróság elölt volt e napon a tárgyalás,
melyen a gyülekezietet Patthy Sándor egyházfelügyelő ké|>viselle. A lelkész és tanító fizetésének javítására 500-500
frt jutott, mely tőkét KXX) frlos szőlődézsmaváltsági ál
lamkötvényben kapták meg. Ezenkívül a gyülekezet is a/,
illeték és egyéb költségek levonása után fnég 478 frtot!
ka|iott, melyet kisebb részletekben jótállás mellett nemes
kéri lakosoknak adla,k ki kamatra. 1880-ban határoztáki
el azt is, hogy aki halottai sírjára kőkeresztet állít, az
a temető céljaira 5 frtot fizet. Bereczky János hasonló
nevű elhall fia számára sírboltot akarván a köztemetőben
építeni, jegyzőkönyvileg kötelezte magát, hog\' holta után
kifizetendő 2(X) forintot hagyományoz a temető céljaira..
A templom építésének másfélszázados jubileumát is.
habár csak szerényebb keretben. 1882. szejjt. 20-án is^
mét megünnepelték. Az alkalmi beszédet Bejiek lelkész
mondta s az ünnepre egy szé|) üviesgcsillárt s az oltárra
és szószékre böjti időben használandó fekebe posztó te-
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rílöket szerezlek l>e önkénles adakozásokból. 1(S<S.'}-ban Lu
ther Marion szüleléscnek 400 éves ji'il)ilcii>nial iinne]>elte
Xemeskér is. Kz az év személyi vállozásokban is gazdag
volt. Gondnoknak Joós Istvánt választolták a jiénztárosi
hivatali ])edi<f Halász József hosszú és hü szolgálata után
Smidelius József vette ál. A gyiilekezel rógi, hűséges ta
nítója is. Takáls István, ki ő3 évet s el)ből Xe|inieskéren
14 évet löltötl a tanítói pályán, 1883. aug. 20. háromnapi
rövid szenvedés után elhunyt. Oki. 10-én Zongor Kndre
büki leikész és esperas elnöklele alatt volt a választás s
a szavazatok nagy többségét H a j a s G y u l a kenienesniihályfai laníló nyerte meg, aki niellell niéig Kiss Sándor
voll a gyülekezet s Gsilkovics .Mihály egyházashelyei és
Rónai Pál vásárosfalui lanílók voltak az ospere^s jelölIjei.
Hajas október 17. nagy buzgósággal kezdte meg lanílói mű
ködését. Meghivó levelében már a Gsa])lovi('s-féle őOO fo
rintnak kamata 23 frl 75 kr. is szerepel. 188!} őszén nov.
18-án levélben mondott le 14 évig nagy huzgalonmial és
fáradsággal viseli félügN-elöi állásáról Patlhy Sándor is
meggyengüli egészségi állapotára hivatkozva. Érdemeit
jegyzőkönyvben örökítették meg s küldötlségil'eg fejezték
ki hálájukat.
Utódjának még ez évben U u p j) r e e h l Olivér sajtoskáli nagybirtokosi, Lajosnak, a dunántúli gyáminlézeli el
nöknek fiát. eimek a buzgó evang. családnak fiatal tagját
választották meg, aki már 1805. mini 7 éves fiú össze
gyűjtött szép kis tőkéjét a soproni diáksegélyző egyk'itniek
ajándékozta igen szép levél kíséretében s ezzel már
akkor evang. egyházunk buzgó tisztviselőjének és jótevő
jének jegyezte el magát. Xomeskéren is megtette 1881. a
közgyűlésen, hogy midőn a bonyhádi gimnázium segéhv
kérő levelét tárgyalták, az új felügyelő nem aka.rván veflie
a gyülekezet pénztárát terhelni , a sajátjából ajánlott fel
ő forintot. .\ jegyzőségne Hajas Gyulái, az i'ij tanítót válasz
tolták meg.
Mint a nemeskéri evang. templomban 1883. végbement
ritka szertartási jegyzi i'eli Mohi .\d()lf ajját-kanonoki
Lövő történetében (100. \.). hogy Strausz János, a bécsi
híres keringőkirály ide hozta nagy titokban zsidó meny
asszonyát s a keresztség felvétele után itt vele házasságot
is kötött. .Mint elvált férj ezt Bécsben nem tehebte volna
meg. .\z esküvő után visszautazlak Sopronba' s itt kompolnálla Strausz I''inc .Xaclit in Véneidig című híres operett
jét. Mohi ezl a Xeues \yiiiener Journal 1'922. évi 10.292.
száma nyomán irja. .\ .Sojjroii napilap 1809. jún. 18.
száma szerint is a nemeskéri evang. lemplombam történt
volna az egybekelés és Strausz e harmadik házasságkö
téséhez a magyar állaim polgárságoj is megszerezte. l-]lleixben az Oedenburger Zeitung egykorú, tehát 1883. évi má-
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jiis 8., 11. és 12. számai szerint, iiraint azt bécsi Ia.poI< is
kőzölléií, Slrausz m á r Sopronba érkezésié oilőtt ada'Llavolna
össze magát S e h üt z e n (Lövő) evang. tenij)lomában az
igen szép és művelt Strausz Adél asszonnyal, aki szintén
elvált zsidó nő volt, előbb Strausz Antal bankár teüiosége.
Xemeskér anyakönyveiben e házasságról szó sincs és így
iHin is olt köttetett. Sopron és Alsólövö (Vas m.) anyai
könyveiben sincs róla bejegyzés. Sopronba május (J-án
érkeztek s lü-én Balfra rándullak ki. Engel Slrausz-Kalenderje szerint Coburgban volt az egybekelésük. Annyi
bizonyos, hogy Strausz áttért az evang. hitre. Halálos
ágyán evang. lelkész kezéből vette az úrvacsorát. 1899.
júii. .'). hall meg. Az egyik bécsi evang. te(m])lomból, a
Dorollya-ulcából levőből temellék. özvegye 191(). mé|g 'i'arcsán fürdőzött.
Iíuj)precht Olivér n^olc évi t'elügyelőséige alatt a gyü
lekezel úgy szellemi mint anyagi téren szépen l'ellendüjlit.
.\z alsószopori iskolái a két Szopor, Helye, Beróny és
Simaháza tartván lenn, a nejneskéri tanító l'izeléséhez
löbbé nem akai-tak hozzájárulni, de Hupj)reclit lelügvelő
indílványára orgonistalizelés címén évi őO lorinlolimégis
elvállaltak. í-ls Sággal is sikerüjlt a megegyezés, akik 3
mérő búzái, 2 m. rozsot, 1 öl tűzifát és 12 frt kószi)én,zl
fizettek a nemeskéri tanítónak. .V lelkészhik a gyakori jaivílások ellenére is még mindig ujabb pótlásokra szorul.
1885-ben az istállója van igen rozzant állaj>otban. Ezért
gyűjtenek paplakéj)ítési alapol, melyre Kupprechl Lajos
sajloskáli nagybirtokos 110 forintot, fia, ,az egyházfelügyelö
pedig .'5 m. mázsa búzát és ;{ m .mázsíi roz.sol adoin%
nyozotl. 1884-ben megreped a kisebbik haraiiig, ímelyel
még 17;}2. öntött a bécsújhelyi Löw Miklós. Akkor ez volt
a nagyobbik. 1798-l)an öntettek egy másik naigA'obb ha
rangot. .\. megrepedt kis harang 1IÍ7 Iont .súlyú volt, mely
a soproni Seltenhofer cég álta,l 205 forhit költ.séggiel ujraöntetvén, most a vasfeliszereléssel együtt 170 kilót liyomOll. Mechle Józsc(f nemeskéri r. kath. földbirtokos ha"ranglábnak négy darab keményfa gerendái ajándékozott.
188()-ban a lelkész és tanító fizetés javára lett Csaplovic^
Dániel-féle hagyatékból 890 frt költséggel míeigyették Cséry
Péter és Ágoston Eszter, valamint özv. Meslerházy Jánosné
-Vgoslcm Zsuzsanna birtokát, mely a csakotai (iülől>en az
országúi mellett fekszik. Bölcs "előrelátásról tanúskodik
idősb .íoós István 50 Irt adománya, aki íhi, ifjabb Joós
István által ezt az ösiszeget oly célból küjdle a gyülekezet
nek, hogy kamatait a tőkéhez csatolják s ha már érdeniös
nagyobb összegre emelkedik, akkor a neaneskéri hívek
egyházi adójának fizjelé.sére fordíltassék. Karsay Sándor
püspök jubileumára a hívek 1887-be.n 21 forinlot gyűjtőitek.
Solymossy László lozsi * nagybirtokos a |)ai)l-a,k "istálllójá-
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nak fedésére 4000 kévie nádat lajándékozott 160 frt érlékben. 1889-ben a templom ulca felőli oldalát közadako
zásból szép fakerítéssiel Vetlek körül. Özv. Ki.ss AnUüiijé,
Simonyák Rozina alsószopori birtokos az oltárra 12 szé])
gyertyát ajándékozott. B'ereczky János is 1891. elhalván,
az általuk még 188()-ban a temető céljaira igérl 200 fo
rintot az özvegy lefizette és a csepregi takarékpénztárban
helyezték el. 1891. május 3-án ünnepelte a nemeskéri gyü
lekezet az 1791. évi vallásügyi törvény százéves jubileumát.
Nagy fájdalmat okozott ez év elején szeretett buzgó felh
ügyelőjüknek. Rupprecht Olivérnek lemondása, de kény
telenek voltak távozásának okait figyelembe venni.
Közvetlen a bárói rangra vaJó emelkedés előtt válasz,totta meg Xeimeskér 1891. felügyelőnek S o l y m o s í i v
László nagylozsi nagybirtokost, aki ez egyházi hivülalt el
is fogadta. .Maguk közt már mcigegyeztek a nejneskériek:
ha az apa nem fogadja el, akkor valamelyik fiát, kérik
fel. Az új felügyelő okt. 11-én jelent meg először a közgyülé.sen a nemeskéri őisi templomban. Bejejc lelkész üd
vözlő szavaira szép beszédben válaszolt, megköszönte a
bizalmat s megigérte, hogy az ősi gyüle,kezet ügyeit leg
jobb tehetsége, szerint mindenkor lelkii.s,meretesen fogja
Vezetni. Ezt tőle, mint a győri buzgó evang. Falk f.sahklból származott nagybirtokostól bizalommal várta is a gyü
lekezet. Soiymos.sy bárió elnöklete alatt szavaztak a pesti
zsinatra küldendő ké|)viselőkre Laucsek Jónásra, <lr. -Vjkay
Bélára, Poszvék Sándorra és Kai)i Gyulára. Ugyanitt fel
kérték Solym'ossyt, hogy a gyülekezetet Beleden az esperes,ségi gyűlésen Bejek lelkésszel, valamint Smideiius és Gyarmathy elöljárókkal képviselje. 189.'5-ban maga Solymos,sy
vizsgálta át a gyülekezeti .számadásokat s azolcat rendben
levőknek találta. De a következő évben helyettesül m,ár
az Ödön fiát, a fehér-kom;ároini esp. felügyelöt küldte el.
Ekkor határozták el a tem,plamtorony kijavítását s a fia
tal báró a lelkészlak padlójának kijavítására 10 forintot
adott példaadásúl. 18915 elején még oly nagy volt a gyüleike;zelben az autonómiához való ragaszkodás és az áldozat
készség, hagy a koiigrua és államsegély tárgyalásakor ma
gok vállalták el a lelkészi fizetésnek 800 forintra való ki,egészítését és pedig úgy, hogy az ehhez még szükséges
UiC) frtnak egyharntad részét Xemeskér, kétharmad részét
pedig a filiák fogják fizeLni. Ezt a túlbuzgóságot az egy
házi felsőség már nem is helyeselte. 189(). ápr. 8-án is
mét b. Solymossy Ödön h. felügyelő elnöklete alatt telték
meg az előkészületeket az egyház látogatásra érkező Gyurátz Ferenc j)üspök méltó fogadásához.
Április 21-én Beled felől érkezett a püspök Xemeskérre. .\z ujkéri halárig sokan mentek elébe kocsikon s
itt a fiatal báró Solymossy üdvözölte. Vele jöttek a i)üspök-
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kel Laucsek Jónás esperes, dr. Ajkay Béla esp. felügyelő
és Rupprechl Olivér sajlosikáli luigybirlokos. XégA' új mimzeli zászlói készítLelcU a gyülekezet, hárniíiil a nienieskéri
épüleLekre, egyet az alsószopori iskolára tűztek. A pap
lak udvarán Bejiek lelkész nagy néptömieg: és fehérruhás
leányok és iskolásfii'ik sorfala között fogadia és üdvözöilie
a szereteti föpásztorl. A tein,])lomban a lelkész prédikált,
majd ulána Gyurátz hatalmas beszéde követkieziett, melyet
Ajkay felügxelö itt is g;j-()rsírással örökített xnieg szóról
szóra. Az épüleLek szépen ki v^oltak tatarozva s a j)üspök
a számonkérö közgyűlésen ismmdenl jó re|ndJ>eín talált. Nő
egylet ala|)ítását és Aranykönyv szerzését ajánlotta a jóitevők emlékének megörökítésére. Bejek lelkész ez alka
lomra kél ívnyi lerjedeliemben jnegírta a gyülekezet rö
vid [örlénetét a régi jegyzőkönyvek s Xemeskéri Kiss
László lelkész és fia, Kiss" Lajos felügyelő korábbi munkálalai alapján. Délután Alsószoj)orra ment át a j)üS|j)ök
l'odor Miklós iskoláját vizsgálni s azután Szakony és Bük
felé folylatla egyházlátogaló körútját. A pü.sjjök beszéde
és lebilincselő személyisége igen nag\' építő hálással voflt
a gyülekezetre. Visszaidézte a főpá.sztor ismét a hívek em
lékezetébe a fényes multat s szivükbe véste a vallás és
templom jelentőségél az ujabb nehéz életviszonyok közölt.
A következő 1897. évben idősb Solymossy I^ászló, aki
időközben a báróságot is elnyerte, magasabb életkorára
és gazdasági nagA' elfogliajtságára hivatkozva, a felüg\'előségről lenumdott s Ödön fia is, mint katonatiszt, ezt a
polgári hivatalt nem fogadlialla el. Időközben Bakk Já
nos s ulána .Xémeth Jenő és Szarka László gondnokok
voltak a gyü.'éseken az elnökök. 1897. márc. 7. jelenteitek
ki, hogy a tanítói ötödéves korj)ótlékokal saját erejükből
megadni már nem tudják, haneiu e célra igénybe veszik
az államsegélyt.
1897. július 11-én Bejek lelkész és Xémelh Jenő alsószojjori földbirlokos ikerelnöklete alatt egyhangú leJke.se(léssel választották mieg felügyelőnek H a j a s Antalt, Sop
ron megye tiszti ügyészél, akit küldöttségileg kértek fel, s
aki mint buzgó evang. ősök sarjadéka, ezt az állási el
is fogadia. Oki. 3-án volt az üiine])élyes beikta,lá.sa, melyen
Laucsek Jónás esperesen kívül az új felxigyelő barátai
közül (Ir. Baán Endre alispán, Molnár István cs6j)regi fő
bíró és Szóka István soproni ügyvéd is megjelent. A
gyűlés elején Bejek mellett Szopory Sámuel voílt a h.
elnök. Az esperes lelkész szép beszéddel üdvözölt'e az
új felügj^elől, aki az eskü letétele után buzgó munkás,ságot Ígérő beköszöntőt mondott s a nap emlékéül 100
forintot is ajándékozott a gyülekezetnek. Laucsek esperes
már ekkor figyelmébe ajánlotta Hajas feliigyelőnek a régi
templom roskadozó falait, valamint az ósdi pai)liikol,
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iTlelynek álla])ota ma már nem fér össze a Jelkószi hivalal méltóságával. Szükséigesnek mondolta a szórványban
élő kültagoknak megadózLalásál is az egyház l'ennLartására.
Hájas Antal 1902-ig, amely évben alisj)ánna,k választolták,
nagy buzgósággal segédkezelt a lelkész mellell A számiadó gyűléseken s ha kelLetl, m'áskor is miegjelent • \ e m e s kéren. Erre az időre esel'l, hogy a Horváth Ádámné Muzsay Éva házának árából lennmaradt 100 frt hátralékot
1898. Takáls Sámtiel és József lefizetlek. Takáts Lásziló
nemeskéri lakos 200 frlot hagyolt, felét az org()aa,a,lapra.
másik felél pedig az anyaegyház Cjgyéb szükséglclére, s
a 200 frtol a hagyományozó özvegye, Bakk Krisztina 18í)9.
le is fizette. B. Solymossy Ödön mint küUiirtokos évi 50
forint egyházi adó fizietésél vállalta s egyébként is sokszor
volt segítségére a gyüleikezeLnek. Hadó kálni'á.n halálai uüVn
az -egyházkerületi felügyelő váJasztásakor 1899. Xemeskér
a szavazatát b. Solymossy Ödönre adta.
Hajas Antal lemondása, után a nemeskérlek Heri;ng
Zsigmond vagy Kováls István .soproni ügyvéd urakat sze
relték volna felügyelőjüknek megnyerni, de ezek nag\' elfoglallságukra és a távolságra- való tekintettel niem' fogadIák el a választást. Az üresedés idején Prölile Ikv.sö, szolgagyőri uradalmi intéző mint helyeltes elnök vett részt a
gyülezekeli közgyűléseiken ,s egjéb ügyekben is eljárt. I'>.
a derék férfiú, aki 12 -évig volt nemeskéri ])nesbyter s
aki olyan kiváló lelkészt és két egyetem'i tanárt neveli
egyházunknak, ide Xemeskérre járt el fiaival a. templomba,
.V Iheológusnak készülő egyik éleseszü Pröhie fiúnak m á r
akkor feltűnt és megjejgyezle, hog\- az öreg Bejek bá
tyánk igen liberális vallásos széliemben j)redikál s a nagyra
szabott és éj>en ezért mlegLehelősen üres temiplomban arra
intette a kis gyülekezetet: Isten mentsen meg bennünket n
bigottságtól.) Kz a ves/jedelem' állott ugyanis a gyüleke,zett(")l a leglávoial)b. Be[iek lelkészt a kortársai igjen szi
gorú, kissé szinte rideg embernek jellemeztók.
XIV. A legújabb események. Nemeskér a XX. század
első három évtizedében 1902—1932.
a) Simon Géza felügyelő. Bejek György halála és az új lelkész
választás. Az új paplak felépítése és a templomtetö nagy tűz
falának lebontása. Űj énekeskönyv a gyülekezetben. A templomés orgonaalap szép eredménye. Alsószopor templomtelke.
Bejek György lelkész is 72 évvel a vállán m'ár erősen
érezvén az öregség és beteígség terheit, az 1902. év végénBerecz
Gábor volt büki káplán személyében segéd
lelkészt hivott m'agja mellé. Még Bejek lelkész és .Xémeth
Jenő szojiori gondnok elnöklete alatt 1903. júl. 19-én egy-
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hangúlag választották m'eg felügyeilőtiek Simon Géza; vár
megyei jegyzőt, akinek már édesatyja, Siinion István is
I nagymartoni járásbíró és damonyai birtokos) nagij- buzgal
mat fejteti ki "egyházi téren. Aug. 10-án az eg.yliázmeg\'íei
elnökség, Laucsick Jónás esjieres és dr. Ajkay Béla esp.
lelügyielő iktatlak be hivalaiába. A l'ialai új felilgyelö édes
atyja emlékére és a családjában élő tradícióra hivatkozva,
fogadott hüség'el és lanka(latlan munkásságot. Az esperes
már ez alkalommal is a régi rozzant épüiiet helyett az
egészség kövietclményeinek megfelelő új paplak építését
ajánlotta az új l'elügyelő l'igyelmébe. Bejek György 45
évi hűséges lelkészi szolgálat után 73 éves korában 1903.
szept. 3 .meghalt. Laucsek esj>eres akadályoztatva lévén,
a halotti beszéddel
harkas
Eleimér büki ldk|észt
bízta meg, de jelenvolt Farkas Mihály nag;j'gere,sdi, Hol,bok József felsőszakonyi lelkész és Berecz Gábor S6gé<llelkész is. A temetésre a nemeskéri r. kath. leánycgj'ház is
meghúzatta haraaigjait és meggyújtat la fáklyáit. Talán az
első testvéri békehamg a másfél százados harc után. A
közgyűlés Bene Fái lövői plébánosnak jejgyzökönyvil^g
mondott köszönetet. Még az özvejgyi félév letelte előtt a
gyülekezet Simon Géza felügyelő ajánlatára dec. hó 6-án
egyhangúlag Berecz Gábori választotta raieg rendes lel
készének. Mellette még Mestorházy i.ászló sárvári lelkész és
László Miklós győri hiliok'taló káplán volt jelölve, do ez
utóbbi nem fogadta el a jolölést. 1901. ja.n. 24-én volt a
beiktató ünnep, mtalyen az espcrességi ehiökségen kívül b.
Solymossy Ödön orsz. kéj)viselő, I^^irkas Elemér leilkész.
Jánosa Ferenc büki feilügyelő, a lelkész atyja^ Berecz
(iábor beledi tanító és családja s a rokonságból Bqrecz
.\bel soproni ügyvéd, egyházkcunileli ügyész is miegjelent.
.\ beiktatást követő közgyííléscai Simon felüglj'elő a teljes
baráti bizalom lelkes szavaival üdvözötta az új lelkészt.
Solymossy báró i)edig kijeleintetle, hogy ő és édesatyja,
ha a gyülekezet paplaikot épít, ehhez, a tervhez m'érten,
tekintélyes összeggel fognak hozzájárulni. Meghívó levéléi
ben az új lelkész kötelezve volt, hogy lia időközben Alsószoporon templom Víigy imahiíz épül, ott havonként isten
tiszteletet fog tartani. F'uvarról a íilia gpndoskodik. A
választáskor Skriba l'erenc és .\émelh Jenő voltak a
gondnokok, Bögöthy József podig a pénztáros, e)z utóbbi
azonban csakhamar Szarka Lászlónak adta á;t liivatídát.
Újjáalakították az egyháztaaiácsol is.
Az új vezetőség nagy serénységgel fogott hozzá a mun
kához. Először is a püspök és az espereis által m'ár ismé
telten sürgetett paplaképítéshez. Horváth Mihály ka,j)uvári
é|)ítőmester lO.ÍXX) koronás toirvét fogadták el s, ez öszszegnek neigyedrészét, vagyis 27M koronát b. Solymossy
Ödön orsz. képviselő ajánlotta fel. Schölleír Pál daszlifaJui
13
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birtokos is 400 koronát adott e célra. Építés közten egy
másik szép alapílványt is kapott a g\ülekezejl. li. Solyniossy Lajos Apatelekrői, Arad nu'igyéböl írt levetéboii, lí)04.
jún. 5.) tudatta, hogy boldogult édesatyja, b. Solymossy
László a maga és neje Horváth Etelka nevére 4000 ko^
róna alapítványt tett végrendejetilqg, ennek felét azon
ban kamatoztalni kell, míg a töke 10.000 koronára nean
emelkedik. Az új szép paplak szept. havára közniegelégie;désre már leljejsen elkészült. Ugyanekkor a templom tete
jét is átalakították
let'araztatták
a hátsó óriási lüzfal
lebontásával, továbbá a pajta lalát téglából építették, az
iskola udvarán is kulat ásiak, a színt a lelkész a magy
költségén építtette, a tetmpiom köré díszfákat id Let lek. Az

A nemesl<éri evang. iskola, paplak és templom.

év végére a 10,r)40 K összes költségből már 777G koronát
lefizettcik A következő 1905. év is azoni)an új kiadásokait
hozott magával. .K szél a loronylető bádogíját megbontotta
s ennek kijavítása 1700 Uoroiiálja keirült, mielyhez b.
Solymossy Lászlóné IMX) Iv, l'jheiyi József ])uszlacsaládi
birtokos pedig 100 koronái adott. 19()()-ban a gyül^keiziet
a felesleges cinkedényeket eladta s eg}' kelyhet miegarajnyoztatott. Az Eg^etemeis Gyáminlézettől is 100 koronát
ka|)()tl. Id. Mechlie .lóz.sef nemeskéri ])irlokos 100 koronát
hagyott végrendeletileg. Neraeskér is belépett a Lutherhelyi
társaságba évi 8 K fizetéssel és mcigalaikítolita
nőegyletét és g;.vámintézetiet. S külön megemHiendő az a
már szinte nagyon is megkésett nitézkedésiei, hogy derék
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jó tanítóját, Hajas Gyulát a harangozás terhes és leialázó
kötelessége alól (több gyűlésen való tanácslcozás után) í'elnienlette s helyette iskolás gyermekeket, majd pedig! ren
des harangozol (Garail) Gyula bognárt s utána SchranJz
Sámuel egyházfit) alkalmazta külön fizeitéssel.
Szarka" László az eddigi l'ára<lhalatlan buzgö pénztáros
lemondott. Joós István Lett az utóda. Néjn^ith Jenő íiliabeli gondnokot is Hetyeg' Sándor váltotta fel. Skriba János
t'elszopori buzgó egyháztag a templomra (KM) K, a liliáknak
pedig 400 koronát "hagyott. SchöUer Pál külbirtokos is
rendes adólizoilünek jelentkezett. Szüksége is volt a gyüle;kezetnek ujabb pénzforrásokra, mert 1908 elején nagy
veszély jelcintkezetl: a templom északi részén egy gerenda
s vele a j)adlás egy résize is leszakadt. A imgy és súlyo.s
templom tető és a gerendás mennyezet mindig veszélyes,
nyomasztó teherként neJiezedelt a kevés lélekszámú kis
gyülekezetre. Simon Géza felügyelő Wagner Zsigmond sojironi főmérnököt kérte lel a templompadlás jnegA'izsg'álására, ki veszélyesneik tiilálta az állapotát. Megbízták tehát
Joós István pénztárosi és Helyei Sándor filiáiis gondnokot,
hogy a veszélyes heilyeket egy hozzáértő áccsal javíttassák
ki. Már ekkor leholetl látni, hogy itt új temploim épít esnek
szüksége fog beállani. Fetl is kérték b. Solymoss.y Ödönt,
hogy eddigi 100 K évi egjdiázi adóját az ujabbain szerzett
ujkéri uradalmára vaJó tekintettel emelje magasabbra. Ez
ügyben 1910. oki. 2. a báró úr ké])vi.se.tetében Hering Zsig
mond soproni ügyvéd is megjelepit Xemeskéren az egy*házi közgyűlésen. De Sol^niossy báró csak az oisetre igért
nagyobb hozzájárulást^ ha a gj'ülekezet épít, va|g\- más na
gyobb kiadása lesz. Nyomban szaván is fogták, új orgonára
kértek srgélytj mert ez is ig'eu kelleti és a báró úr 800 kor(mát küldött 1912. az új orgonára. Egiyéb a háború előtti
t'.semények voltak, hog^' 1910. Skriba Fereni- emlékét, ki
líz évig volt hű gondnok, jegyzőkönyvileg örökítétteik meg
s utódjának Kemény Feremt-et választották. Az új énekes
könyvet Xemeskér már 1911 adventjén öröniinel, min
den nehézség nélkül használatba vette, ami l)iz<)nyára jnagiisabb fokú intelligienciára s nag^s'obb buzgóságra vallott.
.\zt is elhatározta a gyülekejzet 1912., hogy a lelkész azok
tól, akik nemességi vagy más magánügybdn anyakönyvi
kutatásokra kérik lel, ezért a fáradságos munkájáért évszáuKmkénl 1 K munkadíjat kérhessen.
Gyurátz Ferenc i)üspök a nagylozsi kastélyban 1912.
nov. 12. keresztelUe b. Solymossy Ödön harmadik fiát.
I'zen a keresztelőn Berecz Gábor "is mint jlletékes lelkész
jelenvolt és itt kcirült szóba a nemeskéri templom és or
gona. Gyurátz azt ajánlotta, hogy a 200 éves ártikuláris
leplom renoválására l'olyaimodjanaK reinkdívüli segélyért
az egyetemes adóalaphoz, ő halhalósan fogja ajánlani.
13*
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Salymossy báró is úgy nyilalkozott, hogy abba a korhaclozü, alacsony és dísztelen tempkínilju új orgonát lielenni
nem lehel. Berecz lelkész e kél nyilalkozalra hivalkozva
s bennök Isten ujját látva, az 1913. márc. 2. tartott köz
gyűlésen nagyobb lelke,s l>eszédel mondóit, melynek záró
szava: az évről-évre sok lalarozásl kívánó és sok költségei
felemésztő roskadt tejmplom helyébe építsünk szebb, szi
lárdabb és méltó hajlékot Istennek. Ha ma, monda a
lelkész, a modern gazda már a barmainak is bolthajtásos
istállót épít, akkor nagj- ilielkellenség volna, ha. raí az leigy
igaz Isten dicsőségére eanelendő díszesebb templom építé
sétől húzódoznánk.» Az új templomot a reformáció 4Ü()
éves jubileumára tervezte s u közgyűlés el is fogadta:,
hogy 10 K költségigei tervet készíttessen. A gyűjtés a
gyülekezel demphmi- és orgonaalapjára szép eredmény
nyel folyt, lí)14-l)en m á r 18,()0() koronát tudlak ezen a
címen (5 százalékos hadikölcsönhen elhelyezni. .\ gyűjtés
körül szinte lúlzáslia is estek. .\ jegyzőkönyv szerint már
1912. márc. 10. elhalározla a közgyűlés, hogy az 1771-ben
vásárolt nagybecsű Pilárik-féle Selmecbányái úrvacsorakannát eladják s árát a templom- és orgonaialaphoz csa
tolják. Az 191."). évi niárc. 11. mulatta be ti lelkész ai Donáih Sándor budapesti kereskedővel kölötl szerződést,
mely szerinl a kannál 1911. júl. l()-án (^tehát még a há
ború előtt, mikor a i)énzuek még több volt az értéke),
85(X) koronáért eladták. Donálh a vételt dr. Dcilmár Emil
gazdag műgyűjhi számára közvetítette, ki ;i becses mű
kincset a fővárosi Iparművészeli Múzeumban helyezte el
letétbe. Így legalább nem kcriill küllőidre. l)e íia már
a gyülekezel meg nem lartotla, valamelyik gazdag hitsorsosunknak kellett volna ezt megvenni. Igen (^sajnálatos,
hogy az egyház kiadta a birtokából. lÜTe is áll: Tartsd
meg, ami nálad v a g y o n . . . (Paiyr S. \ jiemeskéri úrvacsorai kanna. Kv. lígyházi Élet 191 I. 119. l.\
Mint még a világháború előli eléri szép eredményt kell
feljegyeznünk, liog\' .Xlsószopor, a buzgó leánygj'ülekezel
1913. a falú közepén szép és nagy építőlelkeit vásárolt
templomépítés céljál)ól. melyne,k megszerzésében a hívek
általános áldozatkészségén kívül főként a nőegyletneik és
l-'odor Miklós lanilónak volt kiváló érdeme. A jubileumi
évre, 1917-re fel is é])űlt volna, amint tervezték, ha a
világháború közl)e nem jön.
b) A világháború és a kommunizmus ideje. A sok pénz- és vér
áldozat. A nagy harang hadbavonulása 1916. A reformáció négy
százados jubileuma 1917. és a reformációi alap. Megújulási törek
vés az összeomlás után. Báró Berg Miksa, az új felügyelő.
A világháború Xemeskértől is rendkívül nagy áldoza
tokat követelt. Itt is csak a nők, gyermekek és ai tehe-
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tétlen öregek manullak otthon, A háJ)ori'i második évéi
ben i«eii korai halállal veszlelle el a gyülekezet egyik'
legnagyobb jóltevöjcl. Solymossy Ödön bárót. 1915. május
24,-én a közgyűlés jegyzőkönyvileg mély fájdalommal örökí
tette meií emlékéi, özvegyéi pedig hálás hangú részvét,irallal ktM-eslék lel. Xemcsak emberéietben, hamem anyagi
javakban is soka'l veszílelt Nemeskér. 1910. elején már
22.5(X) K volt a templom- és orgonaalaii, mindezt, valamint
a 1(X)() K Solymossy-alapílványt is ha<likölcsöiiben helyez
lek el, ami később mind elveszett. Ilyenekből látni, mily
nagy erkölcsi kötelessége volna az állaimnak, ezeket a
szent célú javakai visszaitéríteni. 1910. aug. 29. leiszerelle és
elvitte a katonai hatóság a gyidekezef nagyobbik harang
ját is. melyet 1798. és 1821. Kősze^gen s majd Sopronban
önteltek ál kis harangból nagy haranggá. Meghatva állolitak
olt a toronyból lehozott régi harang roncsainál, mely még
ai)áik, köztük a Dukai Takáchok áldozatkészségét hir
dette. Most olvasták le. és írták jegyzőkönyvbe a nagy hat
rang l'eliralál. meiye.t 1821. elt'ele(Ílek leljegyezni: „Mich
goss Friedrich .Selleinhofler in Oedenburg 1821. (telüPi.
.Vlúl pedig: Xemeskéri Aug. Conl". levő Sz. (iyülekezel önlelte. A haranggal etiünt a, feliral is, mint drága emlék,
l'tolsó öntése nem szolgálhatta a gyüleke/jetet 1(K) évig'.
Seltenhoter számadása szerint 1821-ben 445 t'onl volt a liar
rang. Most jK'dig a katonai halóság 29r)r> kilogramm sú
lyúnak találta s 1()2() koronái lizeltok ki érle kárpóllásúl.
.\ világháború szörnyűségei között nyomott hangulat
ban, de mégis Istenbon bizakodó lélekkel ünnepelle \efmeskér is 1917. nov. í. a reformáció négyszáz éves jubi
leumát. A te.nii)lomi iste,ntiszlelet után a közgyűlé..sben
SiuKm (léza felügyelő mondott lelkes szép beszédei a
reformáció áldásairól, melyet egész szövegében jegyző
könyvbe iktattak. A lelkész indítványára
Reformációi
négyszázados emléklajx)! létesítettek, a melyre már eddig
is 1000 K gyűlt össze s külön az iskola is 123 koronát
gyűjtött. Hálás szívvel sorollak lel a régi és njabb jólitevők. Tompos íslvánné. Csaplovics Dániel, a Rupprechtek, Solymossyak é.s Simon István neyeil. 1918-ban
.loó István pénztáros számadása szerint a tcimplom- é-s
orgonaalap 2(;.:}()() K, a SolVmossv-féle alapítvány 57(50 K.
a refornráció alaj) 5005 K" volt. B. Prónay Dezső leimentlása után az egyetemes felügvelő választá.sakor Xemeskér
a .szavazatát b. Solymfossy l'.áiosra adta. Még 1919 elején
is az alapok széj) növekedést m'ulallak. kevés híján 43,000
koronára emelkedtek.
Erről a gyászos eszzteiulőről. a kommuniták uralmáról
m'aga Berecz Gábor lelkész ígv emlékezik meg a püspöki
egyházlálogatásra készült jeleinlésében: Az 1919. kommu
nista évben a keresztyénség helvzele Nemeskéren is válsá-
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gossá leli. A néi)biz'l()S{)k l'örlelmcs flííhvcl tiiiiiuiiltak rá a
vallásra, a hazasz'creleilpc, a hadseregre, a m'aííáiítulajdonra,
söl a családi szentélyre is. Gazságaikérl haiiiur iilolérlej
ökcl Isten hün'teitő fcezie. .\. fellázadt nép cHentOrraídalniaikban lört ki, különösen Vas és Sopron megyéhein- niclyck
ugyan vérbe fojtva leveirettek, de mégis ezek pecséteiték
mieg a konnnuiiisták Jjukásál. Xenieskér néjjénck egy része
velem' együtt pünkösd elölt csütörtökön, Jún. .">. veit részt
a nagycenki ellenforradalomban, mely pünkösd szombatján
leveretett s utána a vörös terrf)r rettenetes boszúja követ
kezeti. Kövesden két evangélikus hívünket, Schm'iíit Mátyás
vasúti őrt hasonló nevű 23 éves fiával együtt felaikasztolták, a községeket, köztük Xemieskért is, sok marha és
élelmiszer elrablásával megsarcolták, a vezetőkéi, közlük
engem' is, halálra ítélték és keiresték. Kellner és Szamuelli
halálos ítélete elől feleségiemiés egy jóérzésű r. kath. egyén
unszolására elm'eneiküllam és a kommunizmus bukásáig
liécsben időztem.»
Néhány napival a kom.'munizmus soproiimegyei vé
rengzései után 1919. jún. 29. Simon Géza fcilügyelő köz
gyűlést hivott össze s Ijejelenté, hogy a lelkésznek távoz
nia kellett. Hogy miért, nemi szükséges közölnöm, ez a
hely s a míostani idő nem alkalmas arra. Reiméü, hogy
nem' sokára visszatér és folytaihatja munkáját. Bátorság
kellett bizonyára e beszéd és a gyűlés míegtartásához.
melyet szintén jegyzőkönyvbe vettek. Majd felolvasta Simlon felügyelő Kapi Béla püspök jún. 2!). keU levelét,
mfellyel az alsószo])ori születésű Gyarmaithy Dénes körmiendi ká|)lánt küldte ki a lelkész helveltesílésére. A
püspök intézkedését nagy hálával fogadták laizcrt is. hogy
éppen a gyülekezel ősi családjának tagját hallgathatták,
akire igazán bűszkeségigel tekinthetünk, hoigy ily nagy ké
szültséggel, ihleteitt ajakkal és níéiy vallásossággal hirdeti
közöttünk Isten igéjét
m'ondja a jegyzőkönyv. .\ fiatal
adminisztrátor hű szolgálatot igérő szavakkal vette át a
templom kulcsát és a leltárt. Ezt a jegyzőkönyvet csak
Bögöthy József és Bakk László írta alá.
Sze])lem'l)er 20-án m á r ismét Berecz Gábor lelkész
nyitotta meg a közg\áílésl. menekülését mentő és a koinimxHiizmust elitélő szavakkal. Hálál ad Istennek kegyel
méért s kéri a híveket, ragaszkodja.nak ősi evang. hitük
höz és az egyházhoz. Gyarmathy Dénesnek készséges oda^
adó szolgálatáért köszönetet mond a gyülekezet nevében
s a megjutalmazásra ajánlja. De a segédlelkész édesanyja, a
buzgó alsószoi>ori egyházlag fia nevében is kiielentelte.
hogy semmi díjat el nem fogadnak, fia az egyház iránt
való szereiéiből tette, amit tolt. lírre elhatározták, hogy
jegyzőkönyvi kivonatban mondanak köszönetet (iyannathy
Dénesnek és családjainak. (Ez ősi buzgó családból vailó
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Gyarmalhy Ferenc is. ;i laj)i lelkész és Horváth Béláné, a
csikvándi |)a|)nc.y
1920. áj)r. 18. a lelJ<ész és Hoi-válh La^jos ii. relügyel«')
finöklieíe alall erős, elítélő szavakkal bélyegezték meg a
komimiiiizmus rémiiraliiiál. A hívek rigyelmébe ajánlotíAk
a LiillK'r-.Szöxelségel. .Szélesebb hatáskörű iiulítványt is
lerieszteltek az cgybáznveg-ye és a kerület útján az egyház
egyelem elé a nők közgyűlési tanácskozó és szavazati joga.
valaniinl a prolesláns unió minél előbbi meig\ailósítása
ügyében, .loós Islváii pénztáros utódjául Párkány Istvánt
váiaszíollák ni'eg. 1921. niárc. (Ián SimoJi (léza felügyelő
niege.inlékezik jnegnyíló i>eszé(lében a vallásos élet megiijbo(lásár()l és (egy kissé korai örömíiniel) a keresztyén
Felekezetek közöli való torzsalkodások míe_gszüntéről. Hálás
elismeréssel emlékeznek Farkas Mihály es|)eres haláláról
is. Megszavazlak a templomnak új drótkerítését s a nem
csekély összegíí új elg>házi kuHiiradónak előteremléséről
lanácskozlak. .\ lem'ploimkeríléshez a faanyag nagyobb ré
széi I). Solynrossy (')dön,né adla. aki ma,gára vállalta a lel
kész számára t'öldmunkavállság címén megszavazoll 10 m.
mázsa árpának is a fejét, a másik felél |)édig a másik
két iM'odalom vállalla él.
Az egyházi életeit a lelkész vallásos és hazafias ünnepé
lyekkel, vallásos e^slókkei. a sojjroni theol. tanárok elő
adásaival igyekezell miegélénkíleni. L)r. Kis's Jenő 1921.
ápr. 21. a wormísi bírod, gyűlés emlékünnepén és ádvelntbeii larlolt előndást, dr. Pröhie' Károly nov. 28. .\lsószo|)oron az advenlben. dr. Payr Sándor 1922. fehr. 26, Beth
len (iábor em1ékünne'pé,n. És Petőfi-ünnepélyl is rendez
lek .N'emeskéren 1922. úcc. 10. és .Alsószoporo,!! 1923. jan. 1.
Kz ulóbbil Xagy Lajos lajnító rendezte. Simion (iéza: 1922.
lemiondoll s helyéi)e márc. 12. báró Berg Miiksa földbirlokosl, a gyülekezel fizető tagját választolták raieg fel
ügyelőnek. .\prilis 29-én Hérinls Lajos e&|)ieres jelenlélében iklallák be s ezen a <Iíszgyülésen mint vendég gróf
Zichy .lános voll vallás- és közoklalásűg'yi miniszter is
megjelent. Berg báró a nemcsak szavaikban, hanem lellokben míegnyilalkozó igaz keresztyénségel hirdetve, széj)
beköszönlővel foglalta el állásál s a régi temí|)loini <ila,pos
renoválásai indílványozla. Szükséges is voll még 1922-ben
a lem'|)lomol. lelkészlakol és iskolái nagvobb köllséggel kijavíltalni. Párkányi helyébe ifjabb Bakk Sándort'váiasz
íollák pénzlái-osnak. gondnoknak |)e(lig Joós Sándori. 1922
júii. 5-én I). Berg felügyelő :i reverzálisl adókra nézve
lett javaslalol. mielypt el is fogadlak, de később vissza
vonlak, mivel az egyeteimes egyház is hasonló tárgvú ja(vaslallal foglalkozóit.
1923. május fi-án (elte meg a közgyűlés a püs|)öklálogalásra vonatkozó intézkedésekéi. Májiis 17. érkezeit meg
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ikíscrctévcl Kapi licla püspök. A ionií])l(Hn clöU lelállítolt
díszkapunál a lelkész fogadla üdvözlő l>eszéd(k'i|, m'ajd istenliszteld uUin felolvasta ez alkalomra készítcLl jelen
téséi a gyülekezel rövid lörtén^elével. A i)üsj)ök orvosolni
igyeikezell a mutatkozó bajokat s telhasználla hivaiialos
látogatásai a lelkész és gyülekezet viszonyának m'egjavílására. Az elrekvlrált harang i)ótlására ujat kívánt a gyü
lekezel. Az indilván'yt m á r az 192o. évlven a lekész lellcmeg
s búzában kérte az adományokat. 1924 tavaszán Bakk
Sándor pénztárost és Joó Sándor gondnoikol bízták nVeg
a gyűllöivok körülhordozásával. A lelkész beteges, ideges
állapota nemi javult s az 192."). évi szept. (i-án tartott iközgyíilésen bejelienlielte. hog\' tekinleltel idegességére és be
állóit fsaládi viszonyaira, lelkészi állásáról lem'ond s az
egyházi halóság'lól Í92(). jan. l-re nyugdíjazlaitásál kéri .
()klól>en havában el is távozóit Nemeskérröl s a püs|)ök a
lelkészi teendők elvégzésével a szomszédos büki lelkészt.
l''arkas Klemért és a szombathelyi segédlelkiészekel bízla
mteg.
c) Nemeskér a templom jubileuma előtt. Fiatal, új egyházi veze
tőség: Gőcze Gyula lelkész, dr. Ajkay István felügyelő, Tóth Ernő
tanitó. Üj harang, új orgona. A négyszáz éves mull és a kétszáz
éves templom. A gyülekezet története.
Az ulolsó hét évben (1925-32.) az új, tialal és buzgó
egyházi vezelőség lelviilanyozla az eígyházi életei. .\ hí
vek buzgón járnak lemfirlojnba, nagyobb á'ldo/,alkészséglgQl új harangot és új oi-gioiuál szereznek be, a speyeri prolestalio emlékérc' 1929. lelkes sicp ünnepélyt rencky.nek. s
a jubileum közieleidlével elhatározzák az eg'yházközség. törlénelének megíralásál.
Kapi Béla püspök sürgetésére még 192.") őszén nieigej lel lék a lelkészválasztást. A szavazatok nagy többségiéi
Ciőcze Gyula pápai segédlelkész n^'erle mfeg, akit dcc.
20. már be is iktatlak. A meghívó levelébe bejefoglalták,
hogy a három' sátoros ünnep másodnapján Alsószojioron is
istenlisztelelét tartson. A/. 1926. év első alkotása volt,
hogy ;j() millió koronáért, e nagyhangzású ])énzár()n a
soproni eégigel a meglevő d haij^ú haraing anellé egy b
hangú és 312 kilograTnim súlyú új haraingol önteltek. A
márciusi hazafias ünnep ulán, melyen D. Kovács Sándor
egyetemi tanár tartott szé|) előadást, ápr. 18. voil a; harangavalás, melyen D. Pröhlc Károly és 1). Slránett- Vil
mos egyetemi tanárok is részt vettek. B. Hergi Miksa fel
ügyelő ez alkalomlmal 100,000 koronái adoll a.'z oltári
l)il>líának ujabb díszes bekötésére. Fördős Károly vojt
nemeskéri lakos is ez évbcín 50 aranykoronát adományozóit
a gyülekezetnek.
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ll)2(j. au,!>. (S. búfsu/.oll cl miek'g, crzékony szavakkal
•íyülekezelélől a ]iyusa.l<)ni'ba vonult Hajas (lyula laiiíló,
aki 45 éven. ebből Xeniieskéron (.> éven ál okLalla, aveveile
alyai szereltel, nagy böleseséí>í,^cl a régi hires iskolának
ujabb nenizedékél,' (löfze idkész találó szép szavaMal
ni'eghalva tolniácsolla a gyülekezet el nem múló háláját.
Ka])i Béla |)üspök ,pe(lig ez alkalommal igazgatói eímniel
Limlelte ki. Örült neki, az idők változását látva, meri
hiszen ő még hosszú éveken ál nem igazgató, haneqn la
harangköleiel Jiuzogaló, napjában háromiszor a híveket
ily módon serkenlő tanító volt. Több gyűlést kelleti tar
tani, míg zenei szolgálatál csak az orgonára redukálták
s a harangozás alól lelniientetlék. A tanítói állásra ])ályázalot hirdetlek .s előleges kántorj)róba utá,n szept. 12. a
Sajloskálról való fiaLail buzgó tanítót, Tóth Krnőt válaszloílák meg. reá ruházván a gyülekezeti jegyzőségel is.
Herií bái'ó lel ügyelői ez években, ha többször távol voU.
az ő leikérlére Í3ögölhy József helyellesílielte, a gondnok
.íoós Sándor, a pénztáros Bakk Sándor, a liliák gondnoka
Luka Lajos volt, akinek utóda Xémelh Béla álsószopori
íöldbirlokos lett.
Báró Berg Miksa felügyelő 1927 •e.lején lemondott.
Helyébe egyhangúlag és nag\' lelke-s^cdéssel ai kiváló kép
zettségű és nagy buzgalmii dr. A j k a V I s t v á n kislaludi
nagybirtokosi, dr. AjkaV Béla esperessógi lelügvelő fiái
válaszlollák. rnne])élyes beikialása máj. 8. vo.lt, jnelyen
Hérinls esperesen és dr. Ajkay esj). felügj'előn kívül jtv
lenvollak (ír. Kiss Jenő, D. Kovács Sándior egyelemi taná
rok, Tóth Kálmán szakonyi és Tarján Islván réjx-elaki
lelkészek. .\ nemeskéri és álsószopori dalárdák szép énekei
fokozták az ünnepélyes hangulalol. Meghadó vojlt, amint a
10 évi fáradhallan munkás egyházi szolgáLalban jnegöregedelt édesapa üdvözölte az egyházmegye nevében hozzá
méltó, nagy reményekre jogosító kedves fiái az ősi nemes
kéri árliknláris templomban, ahol már őseik is. az . \ j kay, Szemerey, Willnyédy és Patthy családok tagjai az
elnyomatás évtizedeiben jiem egyszer bálor lélekkel és
nagy áldozatkészséggel szállottak .síkra egyházunk jogaiért.
1-elsőőri Pallhy István, az új felügyeliő dédapja és
Pallhy Sándor, a nagya|)a. mint fentebb láttuk, szintén
nemeskéri felügyelők voltak. Családi és törlénelnii emlé
kek hatása alatt, őszinte mély vallásos érzéssel, mondta
el a fialal félügyelő nagyszabású székfoglialóját. A Meg
váltó szavai! véli hallani az ősi templomban: Kelj fel.
kövess engemet azon az úlon, melyen ö.'jeid jártak! Mun
kaprogramjai és az élet céljai jelezve, Hairsánvi Kálmán
magyar költőt idézi: az élet olvan. mint egy .sok szólamú
nagy orgona, benne a bánat és öröm, az enyhülés és vi
gasztalás külön sípjai, ezekből Iévődik össze afnagv szimfó-
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nhi. De niindcii hangon álrezeg a lul);i Jiiirabilis bűbájos
zenf^'ésic. ez a szívjóság, a lelki szépség hanig^ja;. Isten sz^ava
a röldönjáró eini)crhez. Ilyen liannóniában, lelki széj)
egyclérléshen. liillcl és islenlclelemniel kíván az új leiügyelő cgyülUnüködni őseinek gyülelvezelévél. Ismeri és
nregbecsüíi. ami evíuigeliomi, f)r()tcsláns érlek, de a má
sok vallásai is liszlelelljcii larlja. AUásál nem (lekórumnak, hanem numkamezőnek lekinli, akliv részi akar venni
a gyülekezel jninden dolgában, arra törekszik, hogV az ősi
artikuiáris egyház erkölcsi és anyagi javakban gyara|)odjék. Jó atyámnak, ügyházmegyénk ielügyelöjének, közel
10 éves i'gyházi múltja világító lám|)ása lesz szememnek
azon az utón, melyen elnidulok; sokszor tai)a.szlall l'orró
alyai szeretetét kérem magam és a nemeskéri gyüle
kezel számára.
A szívből lakaill szép beszéd mély hatást gyaikoro.lt a
hívekre. .V megújhodás korszakát jelezte. A 'liatal leiügyelő hitvallása és miunkakedve felvillainyozla az egész
gyülekezetet, jó reménységgel tekintettek a nehéz idők és
a nagy feladatok elé. Vélellen vagy célzatos volL-e az.
il'jabb dr. Ajkay szép hasonlala az orgonáról? Mert az a
tuba mirabilis , az a régi nemeskéri orgona, mely Scholz
János zeneművész és régiséggyűjtő szerint mé,g a XVII.
századból való és külső alaikja szerint is igen érdeikes instrunientam volt, még az adventi 'napokban az eígyik isten
tiszteleten elakadt, nehezen köhögöll és elnémuU. Az új
lelügyelő tebát egyik első leiadatának ismerte, hogy új
harangja után új orgonája, is legyen a gyülekezetnek. .Min
den követ niieginozgatoli, több tervel gondolt ki a pénzgyűjtésre. .\z orgonára 1928-l)an 700 P külön egyházi
adót vetettek ki, püspök úr útján a minisztcriundioz is fo
lyamodtak, ahonnain nagy örömükre ŐOO P .segélyt nyer
tek. .\Y. egyházmeg^yei gyámintézet is 'S,\ P .")() lillérl adott
e célra Igy emel'kedell szépen az orgonaalaj) is. 1927-bcn
Makkoshetye és bVlsőság liókegyhazak is új harangot ön
tettek. Hégi orgonája és a sajnosán eladott úrvacsoraí
kannája melleit más emlékezetes műtárgyai is voltaik \ e meskérnek, melyek szélesebb körben is ligyelmel keltet
lek. I). Kovács Sándor egyet, tanár, a Luther-Társaság fő
titkára s a Lulher-Könyvlár és .Múzeum igazgatója 1927.
a régi Perlaky-léle könyvtár átengedését kérelmezte 'a
gyülekezetlől. l)e a tulajdonjogról nem akartak lemondani
s a szállítási nehézségek miatt is a kérési maii na|)ig sein
teljesítették. .\ könyvekhez való ragaszkodás csak dicsére
tére válik Nemeskérnek. (lévay-Wólff Lajos s()|)r()nmegyei
alispán is 1928. a nemeskéri templomban őrzött s vailószinüleg még a kuruc világból való, úgymevezell labainc
zászlót kérte a megyei régiségtár számára, de a gyüleke^
zel isméiellen is úgy halározoll, hogy a zá.szlót a temp-
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lomban kiváiijii lálni és iiie<ílarli)iui lovál)l)ra is.
A spcvcri prokvshilio lOÜ eves jril)i|ieiiinát 192!). ápr.
21-ón mO'fi a kire])ai'ált vúgi roskalaíg' orgona haiigjaiviil
üiiMi'|)L'lli'. a gyülekiczcl. l'^vangélioiri s/jellenilRMi niiegszcrki's/lc'il iiiiiu'.|)ély'es szép deklarációval fejezték ki hilhíísé.m'iki'l. I)r. Ajkay István liclügyclö ]>e(lig tartalmas szép
rmlékheszédc'l monciott. Ktlől a six^yeri íjrotcstatiótó!
vettük proliestáns nevünket, de nemcsak ])r{)teslálni aka
runk a hit- és lelkiismiere.ti szabadságon cselt sérelmek
ellien. hanem bizonyságot is teszünk szavainkkal és egész
ételünkkel Isten igéjén alajjuló evangéliumi hitünk mel
leit. Hálál mcmdunk Istennek, hogy négy századon át
kegyelmesen megollailímazta és megs/egéltie a. reformáció
szent üg>ét. Továbbra is áldását kérjük és rendüle.Uen
hűséggel ragaszkodik őseinknek a Szentíráson fundált
evangélikus anyaszenfegyházához.
Az orgona romlása, boinlá.ia mind fenyegetőbbé váll.
de a templom és iskola is renoválásra szorult. A gyüle
kezel kiadásai mind nagyobb áldoznlkészségjcl követeltek.
Az lí).'5(). évben maga az egyházkerületi járulék az anya."egyházban 104 P. a filiákban 183 P voll. Orgonaialapjukat
szorgalmasan gj'üjtöge.tték s már közieljárt a, .'JOOO pen
gőhöz. \'oll is reá nagy szükség. 19151. nxárc. l-én az öreg
hangszer több mint 2(K) éves hűséges szolgálat után —
liiszen már 7 8 nemzedék felszárnyaló énekéi kísérte hű
séggel
ismét tüntető módon kérte nyugalomba helyez
tetéséi. K naptól kezdve ugyanis már egyáltalán jie.m
szólt. Télen beesett a hó a templompadlásrai s nem cs;ik
a mennyezet, hanem az orgonái is elázott. .\ kétszázados
jubileumig már nem bírta, (lyors cselekvésre volt szük
ség s bizony harang után az 'orgona az örökös épületreiparációk közöli nem. csiekély áldozat voilt. Több orgonakészítőtől is kértek költségvetést s végre is Kemenesi Sán-dor szonrbalhelyi jóhírű mestert hívták meg a helyszínére
s ennek háromféle terve közül a közé|)sől fogadták cl
.")r)(X) |)engős árban. .\lsószo])or filia sietett az amyagyülekezelnek segítségére 1000 P alapítványi kölcsönnel. Május
17-én l-"arkas Elemér esperes, dr. Ajkay Iclügyelő és
.számos vendég (köztük sok r. kath.' jele.nlélében "avatták
lel a művészi szép orgonát. I-"arkas esjK'.res jnondta az
avaló beszédet és Tiőcze lelkész prédikált. .Vz éneket or
gonaszó nélkül kezdték s csak a felavatás után Kár|)áti
.Sándor s;)i)roni zeneművész kexei alatt szólaltak meg elő
ször lialalmas erővel az új orgona hangjai. Luther diadal
énekére, az Erős várra {úveaatö ünnepi prelúdiumot s
azulán magát a koráit jálszolla rajta. liV jnűvészi szép
zenejálékot még nem hallottak a régi beinpl<otmfalak. Az
alsószojiori cv. eg^'házi énekkar is művészi szép karénekel
énekelt XagV Lajos tanító vezetése alatt. Déhttán a nemes-
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kéri leventék jól sikeirült szinLelőadásl és táiicvigalmat
rendezlek a r. kalh. és evang. orgoiiaalap javára. Szó])
jelie voll ez a ker. fokikezelek lUiegérlö cgSütlmiíködésének, niiely inai nap, sajnos, m á r oly ritka,. Az i'inne,pély
leírásában két soproni laip is nicgeimlíli, mint zenei nevez,elességet. liog'y eibl>ein a ucmeslíéri templomban eskette,
össze Bejeik ("ivörgy ev. lelkész 188;}. az t'vang. cg^vházba
áttért Slrausz Jánost, a bérsi keringökirál'yt. liaj-mia.dik
feleségével. Fentebb m á r kimutattuk, hogy ez a liinesztelés nenr felel meg a valóságnak.
Volt teliát Xenvaskérnek most már új liarangja, új or
gonája, melyek érces hangjukkal a, jobb jövendő remény
ségét akarják felkelteni a szívekben. Mind a keltő m á r
a teplonv kélszázéves jubileumára szánt emlékműnek és
áldozati ajándéknak is tekinthető. De, mint fentebb láttuk,
egy nagyobb alkotásnak, a régi lielyett eigy új temlploni
építésének a vággyá is régóta él a iiemeskéri evang|élikusok
lelkében. Hiszen volt miár közel .'K).0()0 koronás templom
alapjuk, ha a világháború közbe nem jő, hizon'yára juár
felépült volna a gyűlekeizet m'ostani néi>ess,égié'ne(k jiiegl'elelő új te;m|)loni is, ebből kelne ma már szárn'yra a
széj) orgona- és harangszó. De megneliezül't az idők já
rása feleltünk. Örvendjünk annak, ami m á r jnegvan és
bízzunk Isleid)en továbbra is, hogy meigsegítö kegyelmével
még új templomot is t'ipíthetüjik az ő dicsőségére..
.\ nevezetes artikuláris templom júbileuiniára készüU
ez az egyháztörténeti m^unka is. .\ gAülekezet már 11)2(S.
jegyzőkönyvileg mondott köszönetet érte a szerzőnek. .\
tári^v fonlOsságán, az anyag gazdagságán és a jubileumi
alkalmon kívúi nag'y hatással volt elhatározásouira (^nierl
más nagy juunkával voltam elfoglalva) a d'iatal lelke-s
egyházfel ügyelőnek lángbuzgahna. amellyel az ősi artiku
láris gyülekezetnek minden ügyét felkarolta s történetének
megírását is sürgette'. LogVeii tehát ez a juü is jubileumi
ajándék, az ősök emlékének fe'lkeltöje. a hitbuzgóság éb
resztője. \ templom csak 200 éves. de a gyülekezet jnár
1(X) éves múltra tekinthet vissza és anindig jelentékeny,
sőt sokszor veziető sze're|>e volt <lnnántúli kerületünk tör
ténetében. Mint a keVület liirténetének fontos és tartal
mas kiegészítő részét, ajánlom munkámat egKliázhíve'inknek hitrokoni figyelmébe.
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